สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน$ายเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร เพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78
องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป1นของเหลวใส ไม$มีสี ติดไฟง$าย เป1นเชื้อเพลิงที่มีค$าออกเทนสูง โดยบริษัทฯ
จําหน$ายเอทานอลแปลงสภาพให0กับบริษัทผู0ค0าน้ํามันตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค0าน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 เพื่อนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราส$วนผสมร0อยละ 10 ร0อยละ 20 และร0อยละ 85 ได0เป1นน้ํามัน
แกGสโซฮอล E10 น้ํามันแกGสโซฮอล E20 และน้ํามันแกGสโซฮอล 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 (คํานวณจากจํานวนวันที่ใช0ในการ
ผลิตเท$ากับ 330 วันต$อปc) ทั้งนี้สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ$งเป1น 2 สายการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายการ
วัตถุดิบที่ใช0ในการผลิตเอทานอล
กําลังการผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กากน้ําตาล
165,000 ลิตรต$อวัน
31 มกราคม 2548

สายการผลิตที่ 2
กากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง
200,000 ลิตรต$อวัน
2 เมษายน 2555

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ได0รับการส$งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส$งเสริมการลงทุน
ตามบัตรส$งเสริมการลงทุนเลขที่ 1760(2)/2546 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 สําหรับสายการผลิตที่ 1 และเลขที่
2078(9)/2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 สําหรับสายการผลิตที่ 2 โดยบัตรส$งเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชน
ด0านภาษีและเงื่อนไขที่สําคัญ ดังนี้
(1) ได0รับยกเว0นภาษีเงินได0นิติบุคคลสําหรับกําไรที่ได0จากการประกอบกิจการที่ได0รับการส$งเสริมและ
ได0รับยกเว0น ไม$ต0องนําเงินปXนผลจากกิจการที่ได0รับการส$งเสริม (ซึ่งได0รับการยกเว0นภาษีเงินได0นิติบุคคล)ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได0เป1นระยะเวลา 8 ปcนับแต$วันที่เริ่มมีรายได0 สําหรับสายการผลิตที่ 1 นั้น สิทธิประโยชนทาง
ภาษีดังกล$าวได0หมดอายุไปแล0ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และสําหรับสายการผลิตที่ 2 นั้น สิทธิประโยชนทาง
ภาษีดังกล$าวจะหมดอายุในวันที่ 1 เมษายน 2563
(2) ได0รับอนุญาตให0นําผลขาดทุนประจําปcที่เกิดขึ้นในระหว$างได0รับการยกเว0นภาษีเงินได0ไปหักออก
จากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได0รับยกเว0นภาษีเงินได0นิติบุคคล เป1นระยะเวลา 5 ปc นับแต$วันพ0น
กําหนดเวลาที่ได0รับยกเว0นภาษีตามข0อ (1)
(3) ได0รับยกเว0นอากรขาเข0าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป1นที่ต0องนําเข0ามาจากต$างประเทศ เพื่อใช0ใน
การผลิตเพื่อส$งออกเป1นระยะเวลา 1 ปc นับแต$วันที่นําเข0าครั้งแรก
(4) ได0รับยกเว0นอากรขาเข0าสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

1.1 นโยบายและเป!าหมายการดําเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน'
“เป1นผู0นําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล0อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”
พันธกิจ
บริษัทฯ มุ$งมั่นที่จะผลิตและส$งเสริมการใช0เอทานอลเป1นพลังงานทดแทนโดยการร$วมมือกับหน$วยงานรัฐ
สถาบันการศึกษาและเอกชนให0เกิดบูรณาการในการพัฒนาการใช0เอทานอลเป1นเชื้อเพลิงภายใต0 การบริหารจัดการที่
เป1นธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนต$อองคกรผู0ถือหุ0นพันธมิตรธุรกิจ และผู0มีส$วนได0เสียในสังคม
นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ มุ$งมั่นที่จะผลิตและจําหน$ายเอทานอลเพื่อเป1นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต0องตามมาตรฐาน และ
มุ$งสร0างความมั่นใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการแก$คู$ค0าด0วยหลักปฏิบัติ 3 ประการดังนี้
(1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย$างต$อเนื่อง
(2) ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้ําที่ใช0 ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑระหว$างผลิต
ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน 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 รวมทั้งรณรงคและเสริมสร0างการปลูกจิตสํานึกให0พนักงานได0มีส$วนร$วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต$างๆ ต$อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข0างอย$างยั่งยืน โดย
กําหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติไว0 4 ด0าน ดังนี้
(1) ด0านสิ่งแวดล0อม
บริษัทฯ มีเจตจํานงที่จะประกอบกิจการด0วยความรับผิดชอบต$อสิ่งแวดล0อมด0วยหลักการ ดังนี้
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข0อบังคับที่เกี่ยวข0องกับสิ่งแวดล0อม
- พัฒนาและปรั บปรุ งกระบวนการผลิต และระบบการจัด การของเสี ยจากโรงงานเพื่ อกํา จัด
มลภาวะที่มีผลกระทบต$อสิ่งแวดล0อมสู$มาตรฐาน ISO14000
- สร0 า งจิต สํา นึ กแก$ พ นักงานทุก ระดับในความรั บผิดชอบต$ อการรั กษาสิ่งแวดล0อมทั้ งภายใน
โรงงานและภายนอกโรงงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการและติดตามประเมินผลอย$างต$อเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู$โรงงานสีเขียว (Green Plant)
(2) ด0านความปลอดภัยและชีวอนามัย
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน0า ที่ของพนักงานเป1นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป1นปXจจัยสําคัญต$อความสํา เร็จและเจริญเติบโตขององคกร บริษัทฯ จึงได0กําหนดนโยบาย และ
หลักการปฏิบัติไว0 ดังนี้
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ปฏิบัติตามกฎหมายและข0อบังคับที่เกี่ยวข0องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
จํากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม$ปลอดภัย
จัดทํามาตรการปqองกันและอุปกรณปqองกันอันตรายในระหว$างปฏิบัติงานของพนักงาน
อบรมพนักงานถึงการปqองกันอุบัติภัยและการแก0ไขอุบัติภัยอย$างสม่ําเสมอ
จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล0อมทําหน0าที่พิจารณากําหนด
แผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล

(3) ด0านการอนุรักษทรัพยากร
บริ ษั ท ฯ ให0 ค วามสํ า คั ญ ต$ อการใช0 ท รั พ ยากรอย$ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได0 กํ า หนดยุ ท ธศาสตร
การจัดการทรัพยากรตามลําดับ ดังนี้
(ก) ด0านการอนุรักษพลังงาน
- ใช0กGาซชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสียทดแทนน้ํามันเตา
- ลดการใช0พลังงานไฟฟqาด0วยการใช0อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณประหยัดไฟฟqา
- จัดทํา Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการใช0ไฟฟqาให0มีประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรมพนั ก งานให0 เข0 า ใจและตระหนัก ถึ งความรั บผิ ดชอบต$ อการประหยั ด พลั งงานทุ ก
ประเภทในโรงงาน
(ข) ด0านทรัพยากรน้ําและการบําบัดน้ําเสีย
- ตรวจสอบระบบบํ า บั ดน้ํ า ดิบ และอุ ปกรณในระบบท$ อส$ ง ตามกํ า หนด เพื่ อปq องกั นการ
สูญเสียของน้ําจากการรั่วไหลหรือชํารุดของอุปกรณ
- นําน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียกลับมาใช0ในกระบวนการผลิตเอทานอล
- ตรวจสอบคุณภาพน้ําอย$างสม่ําเสมอเพื่อไม$ให0เกิดผลกระทบต$อคุณภาพของเอทานอลที่
ผลิตได0
- ไม$ระบายน้ําเสียที่บําบัดแล0วสู$ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
- ส$งเสริมการใช0น้ําด0านอุปโภคและบริโภคอย$างประหยัด
(ค) ด0านการจัดการมลพิษทางอากาศ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตกGาซชีวภาพเพื่อปqองกันการรั่วซึมของกGาซชีวภาพ
อย$างสม่ําเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผาไหม0ของเชื้อเพลิงตามกําหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล$อย
จากปล$องให0อยู$ในมาตรฐานที่กําหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน
(4) ด0านสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว$า “สังคม” เป1นกลไกสําคัญที่จะช$วยส$งเสริมผลักดันให0กิจการของบริษัทฯ คง
อยู$และเติบโตอย$างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็ก ๆ ในองคกร ได0แก$ พนักงานซึ่งเป1นหัวใจสําคัญที่เสริมศักยภาพ
และความสามารถในการแข$งขันไปสู$สังคมระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป1นเปqาหมายในการ
ดําเนินการในระดับสังคมต$าง ๆ ดังนี้
(ก) ระดับองคกร
- พั ฒ นาทั ก ษะของพนั ก งานทุ ก ระดั บ และสร0 า งองคความรู0 ภ ายในองคกรสู$ ก ารบริ ห าร
ความสามารถ (Competence Management)

- ส$งเสริมพนักงานให0มีส$วนร$วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต$อองคกร
- ส$งเสริมพนักงานให0มีส$วนร$วมในการพัฒนาชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
- อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดล0อม
- ส$งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส$งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู0ของเยาวชนในชุมชน
- ส$งเสริมการเรียนรู0การใส$ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป1นรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
(ค) ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมด0านการอนุรักษสิ่งแวดล0อม
- สนั บสนุ น พั ฒ นาการเรี ยนรู0 แ ละการสร0 า งจิต สํ า นึ ก และความรั บ ผิด ชอบต$ อสั งคมของ
เยาวชน
นโยบายวาด?วยการตอต?านการทุจริตคอร'รัปชั่น
บริษั ทฯ มี ค วามมุ$ ง มั่น ในการต$ อต0 า นการทุ จ ริ ต คอรรัป ชั่น ทุก รู ปแบบ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จึ ง ได0
กําหนดนโยบายว$าด0วยการต$อต0านการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อปลูกจิตสํานึกให0กรรมการ ผู0บริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น สร0างค$านิยมที่ถูกต0อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต$อผู0มี
ส$วนได0เสียทุกฝ{าย เพื่อพัฒนาองคกรให0มีความยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ มีข0อห0ามมิให0กรรมการ ผู0บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดําเนินการหรือ
ยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ0อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศ และ
ต$างประเทศและทุกหน$วยงานที่เกี่ยวข0อง โดยจัดให0มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต$อต0านทุจริตคอรรัปชั่นอย$างสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข0อกําหนดในการดําเนินการต$างๆ
เพื่อให0สอดคล0องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข0อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต$าง ๆ ที่เกี่ยวข0อง
โดยให0ปฏิบัติดังต$อไปนี้
(1) กรรมการ ผู0บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต0องปฏิบัติตามนโยบายการต$อต0า น
ทุจริตคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม$เข0าไปเกี่ยวข0องกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นไม$ว$าโดยทางตรงหรือ
ทางอ0อม
(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม$พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เข0าข$ายการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวข0องกับบริษัทฯ ต0องแจ0งให0ผู0บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให0ความร$วมมือ
ในการตรวจสอบข0อเท็จจริงต$าง ๆ หากมีข0อสงสัยให0ปรึกษาหารือผู0บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กําหนดให0ทํา
หน0าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ$านช$องทางต$าง ๆ ที่กําหนดไว0
(3) บริษัทฯ จะให0ความเป1นธรรมและคุ0มครองพนักงานที่แจ0งเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวข0อง
กับบริษัทฯ โดยใช0มาตรการคุ0มครองผู0ร0องเรียน หรือผู0ที่ให0ความร$วมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่นตามที่
บริษัทฯ กําหนดไว0ในข0อกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ0งเบาะแสหรือข0อร0องเรียนของผู0มีส$วนได0เสีย
(4) ผู0ที่ กระทํ า ทุ จ ริ ต คอรรั ปชั่ นเป1 นการกระทํ า ผิ ด จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะต0 องได0 รั บการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว0 นอกจากนี้ อาจจะได0รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํา
นั้นผิดกฎหมาย
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(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร$ให0ความรู0 และทําความเข0าใจกับบุคคลอื่นที่
ต0 องปฏิ บั ติ หน0 า ที่ เกี่ ย วข0 อ งกั บบริ ษั ท ฯ ในเรื่ องที่ ต0 อ งปฏิ บั ติ ให0 เป1 น ไปตามนโยบายว$ า ด0 ว ยการต$อ ต0 า นทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่น
เพื่อให0บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามนโยบายว$าด0วยการต$อต0านการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ
ได0มีแนวทางดําเนินการต$าง ๆ โดยสรุปได0ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายการต$อต0านทุจริตคอรรัปชั่นให0ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต$ การสรรหาหรื อการคัด เลื อกบุ คลากร การเลื่ อนตํ า แหน$ง การฝ} กอบรม การประเมิน ผลการปฏิ บัติ งาน
พนักงานและการให0ผลตอบแทนโดยกําหนดให0ผู0บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข0าใจกับพนักงานเพื่อใช0ใน
กิจกรรมทางธุรกิจที่อยู$ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให0เป1นไปอย$างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ด0วย
(2) การดํ า เนิ น การในเรื่ องที่ มี ความเสี่ ยงสูง กั บ การทุ จ ริ ต คอรรั ป ชั่ น กรรมการ ผู0 บริ หารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต0องปฏิบัติด0วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต$อไปนี้
(2.1) ไม$ เ สนอให0 ค$ า ตอบแทน จ$ า ยสิ น บน เรี ย กร0 อ ง ตกลงหรื อ รั บ สิ น บนจากบุ ค คลอื่ น หรื อ
หน$วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม$ว$าจะเป1นการดําเนินการโดยทางตรงหรือทางอ0อมเพื่อให0มีการตอบแทนการปฏิบัติ
ที่เอื้อประโยชนต$อกัน หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
(2.2) การรับหรือให0เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต0องเป1นไปอย$างโปร$งใสและถูกต0องตามกฎหมาย
โดยต0องมั่นใจว$าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม$ได0ถูกนําไปใช0เพื่อเป1นข0ออ0างในการติดสินบน
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(2.3) ห0ามรับหรือให0สินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯ การติดต$องาน
กับภาครัฐ จะต0องเป1 นไปอย$า งโปร$ง ใส ซื่อสัต ยสุจ ริต และต0 องดํ าเนินการให0เป1นไปตามที่ กฎหมายกํ าหนดโดย
เคร$งครัด
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษทั รวม
บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย$อยหรือบริษัทร$วมที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการ
ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั นหรื อใกล0 เ คี ย งกั น หรื อ กิ จ การที่ ส นั บ สนุ นกิ จ การของบริ ษั ท ฯ อั น จะทํ า ให0 บริ ษั ท ฯ มี ผ ล
ประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ให0กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให0มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย$อยและบริษัทร$วมจะอยู$ภายใต0การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และในการกํ ากั บดูแลบริ ษัทย$อยและบริษัทร$วม บริ ษัทฯ จะส$งกรรมการของบริ ษัทฯ หรือคั ดเลือก
ผู0บริหารที่ มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อเป1นตั วแทนในการบริหารงาน เพื่ อ
กําหนดนโยบายที่สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทย$อยและบริษัทร$วมดังกล$าว
เพื่อเป1นการปqองกันความขัดแย0งทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนาคต ในแง$
ของการทําธุรกิจที่แข$งขันกันที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป1นผู0ถือหุ0น
ใหญ$ของบริษัทฯ ได0มีมติอนุมัติให0การดําเนินธุรกิจในส$วนที่เกี่ยวข0องกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ$มในอนาคตจะ
ดําเนินการผ$านบริษัทฯ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
1.2.1 ประวัติความเปDนมา
เอทานอลที่ใช0เป1นเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได0นั้น จะถูกนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินเพื่อผลิตเป1นน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่เรียกว$า น้ํามันแกGสโซฮอล โดยการผลิตน้ํามันแกGสโซฮอลในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดําริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปc 2528 โดยโครงการส$วนพระองคได0ศึกษาการผลิต
แกGสโซฮอลเพื่อใช0เป1นพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากอ0อย หลังจากนั้ นก็เกิดการตื่นตั วทั้งจากภาครั ฐ
และเอกชนเข0ามาร$วมพั ฒนาและนําไปทดสอบกั บเครื่ องยนต แต$ ยังไม$ เกิ ดการใช0 กันอย$ างแพร$หลาย จนกระทั่ ง
ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย$างมากในปc 2546 รัฐบาลจึงได0หันมาผลักดันการผลิตและการใช0แกGสโซฮอล
อย$างจริงจัง รวมถึงส$งเสริมการผลิตเอทานอลเพื่อนําไปผลิตน้ํามันแกGสโซฮอล ทั้งนี้ กลุ$มผู0ถือหุ0นเดิมของบริษัทฯ
ได0เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจําหน$ายเอทานอลที่ใช0เป1นเชื้อเพลิง จึงได0จดทะเบียนก$อตั้ง
บริ ษั ท ไทย อะโกร เอ็ น เนอรยี่ จํ า กัด เมื่ อวั นที่ 25 ตุ ลาคม 2544 ด0 ว ยทุ น จดทะเบี ยนเริ่ ม แรก10 ล0 า นบาท
เพื่อดําเนิ นธุร กิจผลิ ตและจําหน$ายเอทานอลเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯได0รับอนุญ าตให0จัดตั้งโรงงาน
ผลิ ต เอทานอลเพื่ อ ใช0 เ ป1 น เชื้ อ เพลิ ง จากคณะกรรมการเอทานอลแห$ ง ชาติ ผ$ า นมติ ค ณะกรรมการ
นโยบายพลัง งานแห$ งชาติ ค รั้ง ที่ 2/2545 เมื่ อ วั น ที่ 8 กรกฎาคม 2545 ต$ อมาเมื่ อวัน ที่ 18 มิ ถุ นายน 2546
บริษัท ลานนา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“LANNA”) ได0เข0ามาซื้อหุ0นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนทําให0
LANNA เป1นผู0ถือหุ0นใหญ$ของบริษัทฯ โดยถือหุ0นในสัดส$วนร0อยละ 75 ของจํานวนหุ0นที่จําหน$ายได0แล0วทั้งหมด
บริษัทฯ จึงมีสถานะเป1นบริษัทย$อยของ LANNA โดยบริษัทฯ ได0รับใบอนุญาตเป1นผู0ค0าน้ํามันตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการค0าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซี่งถือเป1นผู0ผลิตเอทานอลรายแรกที่
ได0รับใบอนุญาตดังกล$าว และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได0ทําการแปรสภาพเป1น บริษัทมหาชน จํากัด
พร0อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป1น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
1.2.2 พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปI 2546
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 255 ล0านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล0านบาท เป1น 265 ล0านบาท
โดยการออกหุ0นสามัญใหม$จํานวน 25.50 ล0านหุ0น มูลค$าที่ตราไว0หุ0นละ 10 บาท เสนอขายต$อผู0ถือหุ0นเดิม
เพื่อนําเงินไปใช0ในการขยายธุรกิจและเป1นเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มทุนครั้งนี้ LANNA ได0เข0ามาลงทุนซื้อ
หุ0นเพิ่มทุนดังกล$าวจํานวน 19,875,000 หุ0น ทําให0 LANNA มีสัดส$วนการถือหุ0นในบริษัทฯ คิดเป1นร0อยละ
75 ของจํานวนหุ0นที่จําหน$ายได0แล0วทั้งหมด และทําให0บริษัทฯ มีสถานะเป1นบริษัทย$อยของ LANNA
บริษัทฯ ได0รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจําหน$ายเอทานอล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546
บริษัทฯ ได0รับบัตรส$งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 1 จากคณะกรรมการส$งเสริม
การลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546
ปI 2547
การก$อสร0างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ
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ปI 2548
บริษัทฯ เริ่มผลิตและจําหน$ายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เป1นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
บริษัทฯ ได0รับอนุญาตเป1นผู0ค0าน้าํ มัน ตามมาตรา 10 แห$งพระราชบัญญัติการค0าน้าํ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543 ในการจําหน$ายเอทานอลเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน
ปI 2549
LANNA ซื้อหุ0นสามัญของบริษัทฯ จากผู0ถือหุ0นเดิมจํานวน 200,000 หุ0น ทําให0จํานวนหุ0นที่ถือในบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจาก 19,875,000 หุ0น เป1น 20,075,000 หุ0น คิดเป1นสัดส$วนร0อยละ 75.75 ของจํานวนหุ0นที่
จําหน$ายได0แล0วทั้งหมด
บริษัทฯ เริ่มใช0กGาซชีวภาพจากบ$อผลิตที่ 1 ซึ่งใช0เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
เมื่อเดือนมกราคม 2549
บริษัทฯ ได0รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให0ผลิตและจําหน$ายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล
ไม$น0อยกว$า 99.5% เพื่อจําหน$ายให0แก$ผู0ค0าน้ํามันโดยตรงเท$านั้น โดยมีขนาดกําลังการผลิต150,000 ลิตร
ต$อวัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549
บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 106 ล0านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล0านบาท เป1น 371 ล0านบาท
โดยการออกหุ0นสามัญใหม$จํานวน 10.60 ล0านหุ0น มูลค$าที่ตราไว0หุ0นละ 10 บาท เสนอขายให0แก$ผู0ถือหุ0นเดิม
เพื่อนําเงินไปใช0ในการขยายธุรกิจและเป1นเงินทุนหมุนเวียน
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ปI 2550
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 79.50 ล0านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 371 ล0านบาท เป1น
450.50 ล0านบาท โดยการออกหุ0นสามัญใหม$จํานวน 7.95 ล0านหุ0น มูลค$าที่ตราไว0หุ0นละ 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 เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค$าที่ตราไว0จากเดิม
หุ0นละ 10 บาท เป1นหุ0นละ 1 บาท
บริษัทฯ ได0รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให0สามารถส$งเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได0
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550
ปI 2551
บริษัทฯ ได0รับบัตรส$งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2 จากคณะกรรมการ
ส$งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
ปI 2552

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

ปI 2553
บริษัทฯ เริ่มดําเนินการก$อสร0างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง (สายการผลิตที่ 2)
เพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรต$อวัน หรือ 66.00 ล0านลิตรต$อปc (จํานวนวันที่ใช0ในการ
ผลิตเท$ากับ 330 วันต$อปc)
ปI 2554
บริษัทฯ เริ่มทดสอบการเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของสายการผลิตที่ 2 ในช$วงเดือน
มกราคม 2554
บริษัทฯ เริ่มใช0กGาซชีวภาพจากบ$อผลิตที่ 2 ซึ่งใช0เทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket
(UASB) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554
บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ล0านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ล0านบาท เป1น
800 ล0านบาท โดยการออกหุ0นสามัญเพิ่มใหม$จํานวน 200 ล0านหุ0น มูลค$าที่ตราไว0หุ0นละ 1 บาท เสนอขาย
ให0แก$ผู0ถือหุ0นเดิม เพื่อนําเงินไปใช0ในการขยายธุรกิจและเป1นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทฯ ได0รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให0ขยายกําลังการผลิตเอทานอลเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิงจาก
150,000 ลิตรต$อวัน เป1น 350,000 ลิตรต$อวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ให0สามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลในไตรมาสที่ 3
ปI 2555
บริษัทฯ เริ่มใช0กGาซชีวภาพจากบ$อผลิตที่ 3 ซึ่งใช0เทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL)
เมื่อเดือนมีนาคม 2555
บริษัทฯ สามารถผลิตและจําหน$ายเอทานอลโดยใช0กากน้ําตาลจากสายการผลิตที่ 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 กระทรวงพาณิชยจากทุนเดิม
จํานวน 800 ล0านหุ0นมูลค$าหุ0นละ 1 บาทเป1นเงิน 800 ล0านบาท เพิ่มขึ้นเป1นทุนจดทะเบียนใหม$จํานวน
1,000 ล0านหุ0น มูลค$าหุ0นละ 1 บาท เป1นเงิน 1,000 ล0านบาท และดําเนินการซื้อขายหุ0นสามัญครั้งแรกใน
ตลาดหลักทรัพยแห$งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
ปI 2558
ในปc 2558 บริษัทฯ ได0ใช0นา้ํ ตาลทรายดิบเป1นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงด0านการจัดหาวัตถุดิบโดยได0เริ่มโครงการในการใช0น้ําตาลทรายดิบเป1นวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลร$วมกับกากน้ําตาล ซึ่งได0รับผลลัพธที่ดีทําให0บริษทั ฯสามารถลดต0นทุนการผลิตปc 2558 ลงได0
เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯลงทุนติดตั้งอุปกรณสําหรับกําจัดกGาซไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) ในกGาซชีวภาพที่
ใช0เป1นเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไอน้ําและไฟฟqาซึ่งในการนี้จะทําให0ปริมาณ SOx ใน Flue Gas จากปล$อง Boiler
ลดลง(Bio-Scrubber) อันเป1นการปqองกันมลภาวะในอากาศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได0
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ปI 2559
เดื อนพฤศจิ ก ายน 2559 บริ ษั ทฯได0 เ ริ่ มโครงการระบบกํ า จั ดกG า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด(H2S) ในกG า ซชี ว ภาพ
(Bio-Scrubber) ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปqองกันมลภาวะในอากาศ
ปI 2560
10 มีนาคม 2560 สมาคมส$งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร$วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อต0านทุจริต ได0มีมติให0การรับรอง “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)” เป1นสมาชิกแนวร$วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อต0านทุจริต โดยใบรับรองดังกล$าวมีอายุ
3 ปc นับจากวันที่มีมติให0การรับรอง

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร?างรายได?
ประเภทของรายได?

18

รายได0จากการขาย
- รายได0จากการขายเอทานอล
แปลงสภาพ1)
รวมรายได?จากการขาย
รายได0อื่น2)
รวมรายได?ทั้งหมด

ปI 2558
ล?านบาท ร?อยละ

ปI 2559
ล?านบาท ร?อยละ

ปI 2560
ล?านบาท ร?อยละ

2,600.32

2,415.07

2,470.52

99.91

2,600.32 99.91
2.25
0.09
2,602.57 100.00

99.86

2,415.07 99.86
3.28
0.14
2,418.35 100.00

99.91

2,470.52 99.91
2.24
0.09
2,472.76 100.00

หมายเหตุ : 1) รายได0 จ ากการขายเอทานอลแปลงสภาพเป1 น รายได0ที่ เ กิ ด จากการขายเอทานอลในสั ด ส$ว น 99.5% รวมกั บ การขาย
น้ํามันแกGสโซฮอลในสัดส$วน 0.5% ตามข0อกําหนดของกรมสรรพสามิตในการจําหน$ายเอทานอลสําหรับใช0เป1นเชื้อเพลิง
2) รายได0อื่น ประกอบด0วย รายได0จากการขายฟูเซลออยล (Fusel Oil) รายได0จากการขายสินทรัพย และดอกเบี้ยรับ เป1นต0น

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ'
(1) เอทานอล
ผลิ ตภั ณฑหลั ก ของบริ ษั ทฯ คื อ “เอทานอล” หรื อเรี ย กอี ก ชื่ อหนึ่ ง ว$ า เอทิ ลแอลกอฮอล คื อ
แอลกอฮอลที่ได0จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแปqงและน้ําตาล เช$น กากน้ําตาล, มันสําปะหลัง, ข0าวโพด
เป1นต0น โดยนํามาผ$านกระบวนการย$อยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแปqงเป1นน้ําตาล และกลั่นเป1นแอลกอฮอลจนได0
ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติโดยทั่วไปเป1นของเหลวใส ไม$มีสี ติดไฟง$าย เป1นเชื้อเพลิงที่มีค$าออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35%
สามารถนํามาใช0ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเป1นสารปรุงแต$งเพื่อเพิ่มค$าออกเทนในน้ํามัน
เบนซิน โดยสาร MTBE มีข0อเสียตรงที่ก$อให0เกิดคารบอนมอนนอกไซดในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งก$อให0เกิดสารตกค0าง
และปนเปˆ‰อนกับน้ําใต0ดิน ดังนั้น หากนําเอทานอลไปผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราส$วนที่เหมาะสมทดแทนจะได0เป1น
น้ํามันแกGสโซฮอล ซึ่งเป1นเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม0ได0สมบูรณขึ้ น และช$วยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถลด
ปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน คารบอนมอนนอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเป1นปXจจัยหลักที่

ก$อให0เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House Effect) รวมทั้งลดควันดํา สารอะโรเมติกส และ
สารประกอบเบนซิน ซึ่งจะส$งผลดีต$อสิ่งแวดล0อม

นํามันเบนซิน

+

MTBE

=

นํามันเบนซิน 95 หรือ 91

นํามันเบนซิน

+

เอทานอล

=

นํามันแก๊สโซฮอล์

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ$งเป1น 2 สายการผลิต ดังนี้
รายการ
วัตถุดิบที่ใช0ในการผลิตเอทานอล
กําลังการผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กากน้ําตาล
165,000 ลิตรต$อวัน
31 มกราคม 2548

สายการผลิตที่ 2
กากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง
200,000 ลิตรต$อวัน
2 เมษายน 2555

ตามข0อกํา หนดของกรมสรรพสามิต การจําหน$ายเอทานอลของบริษัทฯ นั้น จะต0องอยู$ในรูปของ
เอทานอลแปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ได0ผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงตามสูตรการ
แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกํา หนด สําหรับใช0ผสมกับน้ํามันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเป1นน้ํามันแกGสโซฮอล
(นิยามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548)
ทั้งนี้ น้ํามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ใช0ผสมกับเอทานอล คือ น้ํามันเบนซิน 91 แต$หลังจากที่มีการยกเลิกการจําหน$าย
น้ํามันเบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมาใช0น้ํามันแกGสโซฮอล 91 แทน โดยในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช0
น้ํามันแกGสโซฮอล 91 ในสัดส$วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดส$วน 99.5% เพื่อให0ได0เป1นเอทานอลแปลงสภาพ
เพื่อจําหน$ายให0แก$ลูกค0า

นํามันแก๊สโซฮอล์ 91

เอทานอล

99.5%

+

0.5%

=

เอทานอลแปลงสภาพ
(Denatured Ethanol)

ทั้งนี้ เอทานอลแปลงสภาพที่ บริษัทฯ ผลิ ตและจําหน$ ายมีคุณภาพเป1นไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดย
กรมธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได0เป1น
ประจําทุกวัน
บริ ษั ทฯ ได0 รั บใบอนุ ญาตเป1 นผู0 ค0าน้ํ ามั นตามมาตรา 10 แห$ งพระราชบั ญญั ติ การค0 าน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ ง
พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งถือเป1นผู0ผลิตเอทานอลรายแรก
ที่ได0รับใบอนุญาตดังกล$าว โดยผู0ค0าน้ํามันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผู0ค0าน้ํามันที่มีปริมาณการค0าแต$ละชนิด
หรือรวมกันทุกชนิดปcละไม$ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล0านลิตร)
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บริษัทฯ ได0รับสิทธิประโยชนจากการได0รับการส$งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส$งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติส$งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดสรุปได0ดังนี้
รายการ
เลขที่บัตรส$งเสริมการลงทุน
ผลิตภัณฑที่ได0รบั การส$งเสริม
ปริมาณการผลิตที่ได0รบั ยกเว0นภาษี
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สายการผลิตที่ 1

สายการผลิตที่ 2

1760(2)/2546
แอลกอฮอลบริสุทธิ์
54,750,000 ลิตร
(เวลาทํางาน 24 ชม./วัน :
365 วัน/ปc)
31 มกราคม 2548
30 มกราคม 2556

2078(9)/2551
แอลกอฮอลบริสุทธิ์
66,000,000 ลิตร
(เวลาทํางาน 24 ชม./วัน :
330 วัน/ปc)
2 เมษายน 2555
1 เมษายน 2563

วันเริ่มมีรายได0
วันหมดอายุของสิทธิประโยชนที่ได0รับ
สิทธิประโยชน'ที่ได?รับ
8 ปc
1. ได0รบั ยกเว0นภาษีเงินได0นติ บิ ุคคลสําหรับกําไรที่ได0จากการ
8 ปc
ประกอบกิจการที่ได0รบั การส$งเสริม และได0รับยกเว0นไม$ต0องนํา นับแต$วันที่เริ่มมีรายได0จาก นับแต$วันที่เริ่มมีรายได0จาก
เงินปXนผลจากกิจการที่ได0รับการส$งเสริมซึ่งได0รบั ยกเว0นภาษี
กิจการที่ได0รบั การส$งเสริม กิจการที่ได0รบั การส$งเสริม
เงินได0นติ บิ ุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได0ตลอด
(หมดอายุไปแล0วเมื่อ
ระยะเวลาที่ได0รบั การยกเว0นภาษีเงินได0นิตบิ ุคคล
30 ม.ค. 56)
2. ได0รบั อนุญาตให0นําผลขาดทุนประจําปcที่เกิดขึ้นในระหว$าง
5 ปc
5 ปc
ได0รบั ยกเว0นภาษีเงินได0ไปหักจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง
นับแต$วันพ0นกําหนดเวลาที่ นับแต$วันพ0นกําหนดเวลาที่
ระยะเวลาได0รับยกเว0นภาษีเงินได0นิตบิ ุคคล
ได0รบั ยกเว0นภาษี
ได0รบั ยกเว0นภาษี
3. ได0รบั ยกเว0นอากรขาเข0าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป1นที่ต0อง
1 ปc
1 ปc
นําเข0ามาจากต$างประเทศเพื่อใช0ในการผลิตเพื่อส$งออก
นับแต$วันที่นําเข0าครั้งแรก นับแต$วันที่นําเข0าครัง้ แรก
4. ได0รบั ยกเว0นอากรขาเข0าสําหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได0รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรอง
มาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล0อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ถือเป1นเครื่องพิสูจนได0ว$า
บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล0อมที่ดี โดยมีระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอย$างสม่ําเสมอ รวมทั้งมีแผน
ดําเนินการด0านการจัดการสิ่งแวดล0อมเพื่อลดหรือมิให0มีผลกระทบต$อสิ่งแวดล0อมอย$างชัดเจนและเป1นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
(2) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ'พลอยได?
นอกเหนือจากผลิตภัณฑหลัก คือ เอทานอลตามที่กล$าวข0างต0นแล0ว ในกระบวนการกลั่นเอทานอล
(Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑพลอยได0 (By Product) คือ ฟูเซลออยล (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไปด0วย
แอลกอฮอลหลายชนิด การใช0ฟูเซลออยลจะต0องมีการแยกแอลกอฮอลด0วยวิธีการกลั่น และผ$านกระบวนการทําให0
บริ สุ ท ธิ์ แล0 ว จึ ง นํ า แอลกอฮอลที่ ไ ด0 ไ ปใช0 เ ป1 น ตั ว ทํ า ละลายในอุ ต สาหกรรมต$ า งๆ เช$ น อุ ต สากรรมน้ํ า หอม
อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอรและหมึกพิมพ เป1นต0น ทั้งนี้ ปริมาณฟูเซลออยลที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีประมาณวันละ 200 ลิตร

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
2.2.1 กลยุทธ'ในการแขงขัน
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ'
บริษัทฯ มี นโยบายที่ จะมุ$งเน0น ผลิตเอทานอลที่มีคุณ ภาพสูงเพื่ อตอบสนองความต0องการของ
ลูกค0า โดยบริษัทฯ ให0ความสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลอย$างสม่ําเสมอ เริ่มตั้งแต$การคัดเลือก
และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมไปถึงเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นํามาใช0ในการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต
เป1นเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป1นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได0รับการยอมรับจาก
ผู0ผลิตเอทานอลทั่วโลก กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด0วยระบบ DCS (Distributed Control System)
ที่ทันสมัยและแม$นยํา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการ
ผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท0ายก$อนที่จะส$งมอบให0แก$ลูกค0า การดําเนินการทั้งหมดข0างต0นมีวัตถุประสงคเพื่อให0มั่นใจได0
ว$าเอทานอลที่ผลิตได0มีคุณภาพได0มาตรฐาน โดยปXจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง
99.8% โดยปริมาตร
2. การบริหารต?นทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
บริ ษัท ฯ ให0 ค วามสํ า คั ญ ในการบริ หารต0 น ทุน การผลิ ต ซึ่ ง ถื อเป1น ค$า ใช0 จ$ า ยหลั กที่ จะส$ ง ผลต$ อ
ความสามารถในการทํ า กํ า ไรและความสามารถในการแข$ งขั น โดยปX จ จุ บันบริ ษั ท ฯ ใช0 กGา ซชี ว ภาพซึ่ง ได0จ าก
กระบวนการบํ าบั ดน้ํ า เสี ย ที่ เกิ ดจากกระบวนการผลิ ต เอทานอลเป1 นเชื้ อเพลิงหลั กในการผลิตไอน้ํ า เพื่อใช0 ใ น
กระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ต0องใช0น้ํามันเตาเป1นเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาสูงมาก ทําให0สามารถประหยัดต0นทุน
ค$าเชื้อเพลิงได0ทั้งหมดตั้งแต$ปc 2556 เป1นต0นมา และในปc 2558 บริษัทฯ ได0ก$อสร0างระบบผลิตไฟฟqาจากกGา ซ
ชีวภาพขนาดกําลังการผลิต 3 เมกะวัตต เพื่อนําไฟฟqาที่ได0มาใช0ภายในโรงงานและกระบวนการผลิต เป1นการลด
ต0นทุนพลังงานไฟฟqา นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทฯ ใช0ในการผลิต เอทานอลเป1นระบบอัตโนมัติที่ควบคุม
ด0วยเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด ทําให0จํานวนพนักงานในสายการผลิตมีจํานวนไม$มากซึ่งจะช$วยลดต0นทุนค$าแรงลง
ได0อีกส$วนหนึ่งด0วย
ยิ่งไปกว$านั้น การที่บริษัทฯ ออกแบบสายการผลิตที่ 2 ให0สามารถเลือกใช0กากน้ําตาลหรือมันเส0น
เป1นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเป1นการเพิ่มความยืดหยุ$นในการที่จะบริหารต0นทุนการผลิตให0มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน0มสูงขึ้น ก็จะสามารถหันมาใช0วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิต
เอทานอลแทน
3. ความแนนอนในการสงมอบสินค?า
การส$งมอบสินค0าให0ตรงตามกําหนดเวลาเป1นปXจจัยสําคัญอีกปXจจัยหนึ่งที่ลูกค0าใช0พิจารณาในการ
เลือกสั่งซื้อเอทานอลแปลงสภาพจากผู0ผลิตแต$ละราย ซึ่งผู0ซื้อจะมีแผนการรับเอทานอลที่ระบุปริมาณที่ส$งมอบและ
กําหนดระยะเวลาการส$งมอบสินค0าที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ ไม$สามารถส$งมอบสินค0าได0ในปริมาณและภายใน
กํา หนดเวลาดัง กล$ า ว จะส$ งผลกระทบต$ อความไว0ว างใจของลู ก ค0า และชื่ อเสีย งของบริษัท ฯ ดั งนั้ น จึ ง ถือเป1 น
นโยบายหลักที่จะต0องส$งมอบสินค0าให0ตรงตามกําหนดเวลา เพื่อสร0างความพึงพอใจและความไว0วางใจซึ่งจะส$งผล
ทําให0ลูกค0ากลับมาใช0บริการอย$างต$อเนื่อง
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4. การรักษาความสัมพันธ'ที่ดีกับลูกค?า
บริ ษั ท ฯ เป1 น ผู0 ผ ลิ ต เอทานอลรายแรกที่ ได0 รั บ ใบอนุญ าตเป1 น ผู0 ค0 า น้ํา มั นตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการค0าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทําให0มีกลุ$มลูกค0าที่มีการติดต$อทําธุรกิจกันมาเป1นเวลานาน
ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุ$งเน0นการสร0างความสัมพันธที่ดีกับลูกค0าอย$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$ายเอทานอลแปลงสภาพสําหรับใช0 เป1นเชื้อเพลิง เพื่อนําไปใช0ผสมกับน้ํา มันเบนซิ น
ในสัดส$วนต$าง ๆ เป1นน้ํามันแกGสโซฮอล โดยมีกลุ$มลูกค0าหลัก คือ บริษัทผู0ค0าน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการค0าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป1นผู0ค0าน้ํามันรายใหญ$ของประเทศ โดยจะมีการทําสัญญา
ซื้อขายเอทานอล ซึ่งมีอายุสัญญาประมาณ 3-12 เดือน ขึ้นอยู$กับนโยบายของลูกค0าแต$ละราย ในสัญญาจะกําหนด
ปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ต0องจัดส$งให0ลูกค0าในกําหนดเวลาที่แน$นอน ส$วนราคาซื้อขายเอทานอล
แปลงสภาพที่จะซื้อขายกันนั้นจะกําหนดเป1นรายไตรมาส
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2.2.3 นโยบายราคา
คณะกรรมการบริ ห ารนโยบายพลั ง งาน (กบง.) เห็ น ชอบให0 ใ ช0 ร าคาเอทานอลอ0 า งอิ ง จากการ
เปรีย บเทียบราคาต่ํา สุด ระหว$า งราคาเอทานอลที่ผู0ผ ลิตรายงานต$อกรมสรรพสามิตกั บราคาเอทานอลที่ผู0ค0 า
มาตรา 7 รายงานต$อสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ให0มีผลบังคับใช0ตั้งแต$เดือนธันวาคม 2558
เป1นต0นไป
โดยบริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการกํ า หนดราคาขายจากต0 น ทุ น บวกอั ต รากํ า ไรขั้ น ต0 น ที่ เ หมาะสม
(Cost Plus Margin) โดยนอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอ0างอิงที่ประกาศโดย สนพ. แล0ว บริษัทฯ ยัง
พิจารณาปXจจัยต$าง ๆ ประกอบในการกําหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเป1นสําคัญ เช$น ราคาวัตถุดิบที่ใช0
ในการผลิต อุปสงคและอุปทานของตลาด รวมถึงภาวะการแข$งขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจากตลาดในประเทศและ
ต$างประเทศ เป1นต0น
2.2.4 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
กรมสรรพสามิตมีข0อกําหนดตามที่ร ะบุไว0ในสัญญาอนุญาตให0 ผลิตและจํา หน$า ยเอทานอลที่ใช0เป1 น
เชื้อเพลิงว$า บริษัทฯ จะต0องนําเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตได0ไปใช0ในการผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือจําหน$ายให0แก$
ผู0ค0าน้ํามันโดยตรงเท$านั้น และต0องแปลงสภาพเอทานอลเป1น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol)
ก$อนนําออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกําหนด โดยผสมกับน้ํามันเบนซิน
หรือน้ํามันแกGสโซฮอล ซึ่งเรียกว$าสารแปลงสภาพ ในสัดส$วน 0.5% ต$อเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร ก$อนการ
จําหน$ายให0กับผู0ค0าน้ํามันตามมาตรา 7 แห$งพระราชบัญญัติการค0าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผู0ค0าน้ํามันจะนํา

เอทานอลแปลงสภาพไปผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราส$วนผสมต$างๆ เป1นน้ํามันแกGสโซฮอล E10, น้ํามันแกGส
โซฮอล E20 และน้ํามันแกGสโซฮอล E85 ตามลําดับ
ในการขายเอทานอลแปลงสภาพของบริษัทฯ ส$วนใหญ$ลูกค0าเป1นผู0รับผิดชอบการขนส$งเอทานอลที่
ซื้อเอง โดยลูกค0าจะเป1นผู0นํารถขนส$งมารับสินค0า ณ โรงงานของบริษัทฯ ในขณะที่ลูกค0าบางราย บริษัทฯ เป1น
ผู0รับผิดชอบการขนส$ง โดยบริษัทฯ จะว$าจ0า งบริษัทขนส$งภายนอกในการจัดส$งสินค0าให0แก$ลูกค0า ซึ่งในกรณีนี้
บริษัทฯ ต0องรับผิดชอบต$อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว$างการขนส$งจนถึงคลังเก็บสินค0าของลูกค0า สําหรับปริมาณ
การซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณที่วัดโดยมิเตอร ณ โรงงานของบริษัทฯ เป1นหลักซึ่งมิเตอรดังกล$าว
จะต0องผ$านการสอบเทียบตามที่กฎหมายกําหนดเป1นประจํา
2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ความต0องการใช0เอทานอลในปc 2560 โดยเฉลี่ยอยู$ที่ 4 ล0านลิตรต$อวัน ซึ่งต่ํากว$าเปqาหมายความ
ต0องการใช0 เอทานอลตามแผนพั ฒนาพลังงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก ปc 2558-2579 ที่ ประมาณความ
ต0องการใช0เอทานอลในปc 2560 จํานวน 4.35 ล0านลิตรต$อวัน แต$อย$างไรก็ตามปริมาณความต0องการใช0เอทานอล
เฉลี่ยในปc 2560 ปรับเพิ่มขึ้นจากปc 2559 (3.66 ล0านลิตรต$อวัน) ประมาณร0อยละ 9 โดยปXจจัยหลักมาจากราคา
น้ํามันตลาดโลกที่ยังคงอยู$ในระดับต่ําเฉลี่ย 52 เหรียญสหรัฐต$อบารเรล ประกอบกับปริมาณรถสะสมที่เพิ่มขึ้น และ
แรงส$งเสริมเชิงนโยบายในการกําหนดโครงสร0างราคาเชื้อเพลิงของภาครัฐ ในขณะที่ราคาจําหน$ายเอทานอลเฉลี่ย
ปc 2560 เพิ่มขึ้นจากปc 2559 ตามแนวโน0มต0นทุนกากน้ําตาลที่ปรับสูงขึ้น
ตารางแสดงปริมาณการใช?เอทานอลสําหรับใช?เปDนเชื้อเพลิง ในชวงปI 2556-2560
ปI 2557
ปI 2558
ปI 2559
ปI 2560
ปI 2556
(หนวย : ล?านลิตร)
1,181.88 1,273.08 1,334.91 1,435.40
ปริมาณการใช0เอทานอล
948.55
3.24
3.49
3.66
4.00
ปริมาณการใช0เอทานอลเฉลี่ยต$อวัน
2.60
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ภาวะอุตสาหกรรมแกZสโซฮอล'
เนื่องจากเอทานอลที่ใช0เป1นเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนําไปผสมรวมกับน้ํามันเบนซินที่สัดส$วนต$าง ๆ
เป1นน้ํามันแกGสโซฮอล E10, E20 และ E85 ตามลําดับ ดังนั้น ความต0องการใช0เอทานอลสําหรับใช0เป1นเชื้อเพลิงใน
ประเทศ จะแปรผันตามปริมาณการใช0น้ํามันแกGสโซฮอลในประเทศเป1นหลัก โดยในช$วงที่ผ$านมานั้นปริมาณการใช0
น้ํามันแกGสโซฮอลในประเทศเพิ่มขึ้นอย$างต$อเนื่องจาก 20.46 ล0านลิตรต$อวัน ในปc 2556 เป1น 28.80 ล0านลิตร
ต$อวัน ในปc 2560 หรือคิดเป1นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร0อยละ 7.08 ต$อปc เนื่องมาจากรถยนตรุ$นใหม$
ที่สามารถใช0น้ํามันแกGสโซฮอลที่ปริมาณเอทานอลผสมได0มากขึ้น ประกอบกับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงที่ยังคง
อยู$ในระดับต่ํา
ในปc 2556 ปริมาณการจําหน$ายน้ํามันแกGสโซฮอลเฉลี่ยต$อวันมีอัตราการเติบโตที่สูงถึงร0อยละ 68
เมื่ อเที ยบจากปc 2555 ซึ่ งเป1นผลจากการที่ ภาครัฐ ได0 ประกาศยกเลิก การจัด จํ าหน$า ยน้ํา มันเบนซิ น 91 ทํา ให0
ประชาชนที่ใช0น้ํามันเบนซิน 91 ต0องเปลี่ยนมาใช0น้ํามันแกGสโซฮอล ด0วยเหตุนี้จึงทําให0ปริมาณความต0องการใช0
น้ํามันแกGสโซฮอลลภายในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นอย$างก0าวกระโดด และเพิ่มขึ้นอย$างต$อเนื่องจนถึงปXจจุบัน
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ตารางแสดงปริมาณการจําหนายน้ํามันแกZสโซฮอล' ในชวงปI 2556-2560
(หนวย : ล?านลิตร)
ปI 2556
การจําหน$ายน้าํ มันแกGสโซฮอล
7,469.89
การจําหน$ายน้าํ มันแกGสโซฮอลเฉลี่ยต$อวัน 20.46

ปI 2557
8,007.92
21.94

ปI 2558 ปI 2559 ปI 2560
9,130.33 10,118.37 10,521.90
25.01
27.65
28.80

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นอกจากปริ ม าณการจํ า หน$ า ยน้ํ า มั น แกG ส โซฮอลในประเทศที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย$ า งต$ อเนื่ อ งแล0 ว
หากพิจารณาสัดส$วนการจําหน$ายน้ํามันแกGสโซฮอล พบว$าตั้งแต$ปc 2555 ปริมาณการจําหน$ายน้ํามันแกGสโซฮอลที่มี
ส$วนผสมของเอทานอลที่สูง ได0แก$ น้ํามันแกGสโซฮอล E20 และน้ํามันแกGสโซฮอล E85 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย$าง
ต$อเนื่อง เนื่องจากได0รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ$านการเพิ่มส$วนต$างราคาระหว$างแกGสโซฮอล E10 และ E20
และเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน ประกอบกับรถยนตใหม$สามารถใช0น้ํามันที่มีส$วนผสมของเอทานอลในปริมาณที่
สูงขึ้นได0 ในขณะที่ปริมาณการจําหน$ายน้ํามันแกGสโซฮอล E10 มีแนวโน0มลดลงตามลําดับ
กราฟแสดงสัดสวนการใช?น้ํามันแกZสโซฮอล'แตละประเภท ในชวงปI 2555-2560
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ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ด0านผู0ค0า น้ํามันมีการขยายสถานีบริการน้ํา มันแกGสโซฮอล E20 และน้ํามันแกGสโซฮอล E85
เพิ่มขึ้นอย$างต$อเนื่อง โดย ณ สิ้นปc 2560 มีสถานีบริการน้ํามันแกGสโซฮอล E20 จํานวน 3,707 สถานีบริการ
และมีสถานีบริการน้ํามันแกGสโซฮอล E85 จํานวน 1,167 สถานีบริการ

ประเภทน้ํามัน

(หนวย : บาท/ลิตร)
อัตราเงินส$งเข0ากองทุน
อัตราเงินชดเชย
ค$าการตลาด
ราคาขายปลีก

เบนซิน 95
6.3100
2.4298
34.6600

แกZสโซฮอล' 95 แกZสโซฮอล' 91
0.3500
0.3500
1.5422
1.5086
27.5500
27.2800

แกZสโซฮอล' E20 แกZสโซฮอล' E85
3.000
9.3500
2.3493
4.7296
25.0400
20.4400

ที่มา: โครงสร0างราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ภาวะอุตสาหกรรมกากน้ําตาล
กากน้ําตาลเป1นผลิตภัณฑพลอยได0จากการแปรรูปอ0อยในโรงงานน้ําตาลซึ่งปริมาณอ0อย 1 ตัน จะได0
ผลผลิตกากน้ําตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณร0อยละ 4.50-5.00 ของปริมาณอ0อยที่เข0าหีบสําหรับ
ประเทศไทยนั้นฤดูหีบอ0อยจะอยู$ในช$วงระหว$างเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของปcถัดไป โดยปริมาณอ0อย เข0าหีบ
และปริมาณกากน้ําตาลที่ผลิตได0 ในปcการผลิต 2555/2556 ถึง 2559/2560 เป1นดังนี้
ฤดูการผลิต

ปริมาณพื้นที่ปลูกอ?อย ผลผลิตเฉลี่ย
(ล?านไร)
(ตัน/ไร)
2555/2556
9.25
11.35
2556/2557
10.08
11.24
2557/2558
10.53
11.08
2558/2559
11.01
9.15
2559/2560
10.99
9.43
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอ0อยและน้ําตาลทราย

ปริมาณอ?อยเข?าหีบ ปริมาณกากน้ําตาลที่ผลิตได?
(ล?านตัน)
(ล?านตัน)
100.00
4.55
103.67
4.29
105.96
4.61
94.05
4.23
92.95
3.89

เนื่องจากรัฐบาลผลักดันนโยบายบริหารพื้นที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกข0าวที่อยูในพื้นที่ไม$เหมาะสมไปสู$การปลูกอ0อยโรงงาน มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และข0าวโพดเลี้ยงสัตว ทั้งนี้
อ0อยเป1นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต$อการส$งเสริมให0ชาวนาหันมาปรับเปลี่ยนไร$นาเป1นไร$อ0อย เนื่องจากอ0อยสามารถนํา
ไปใช0ประโยชนได0ทุกส$วนเพื่อสร0างมูลค$าเพิ่มให0แก$อุตสาหกรรมที่ต$อเนื่องได0 นอกจากจะผลิตเป1นน้ําตาลทราย
แล0วยังนําผลพลอยได0จากการผลิตไปเป1นวัตถุดิบผลิตเอทานอล เพื่อใช0เป1นพลังงานทดแทนและยังนํากากอ0อยไป
เป1นเชื้ อเพลิ งผลิตกระแสไฟฟqา หรือนํา ไปผลิตเป1นเยื่อกระดาษได0อีกด0 วย โดยพบว$ าพื้นที่ เพาะปลูกปcการผลิต
2559/2560 ลดลงจากปcการผลิต 2558/2559 จํานวน 24,350 ไร$ หรือคิดเป1นร0อยละ 0.22 เนื่องจากได0รับ
ผลกระทบจากภัยแล0ง
ภาวะการแขงขัน
ในปc 2560 ประเทศไทยมี โ รงงานผลิ ต เอทานอลที่ เ ปŠ ด ดํ า เนิ น การแล0 ว จํ า นวน 26 โรงงาน
คิดเป1นกําลังการผลิตติดตั้งรวม 5,790,000 ลิตรต$อวัน ซึ่งสามารถแบ$งตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช0ในการผลิต
เอทานอลได0ดังนี้
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โรงงานเอทานอลที่เปbดดําเนินการผลิตเอทานอลแล?ว
กําลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
1 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 1
สุพรรณบุรี
150,000
2 บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จํากัด*
ขอนแก$น
150,000
3 บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จํากัด (บ$อพลอย)*
กาญจนบุรี
200,000
4 บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด*
กาญจนบุรี
100,000
5 บริษัท เคไอ เอทานอล จํากัด*
นครราชสีมา
200,000
6 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (กาฬสินธุ)*
กาฬสินธุ
230,000
7 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (กาฬสินธุ)* กุฉินารายณ กาฬสินธุ
320,000
8 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (ชัยภูมิ)*
ชัยภูมิ
500,000
9 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด*
นครสวรรค
230,000
10 บริษัท ไทยรุ$งเรืองพลังงาน จํากัด*
สระบุรี
300,000
11 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด (ด$านช0าง)*
สุพรรณบุรี
200,000
12 บริษัท แม$สอดพลังงานสะอาด จํากัด*
ตาก
230,000
13 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด*
ราชบุรี
150,000
14 บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด*
สระแก0ว
150,000
15 บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน)*
นครปฐม
200,000
16 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 2
สุพรรณบุรี
200,000
17 บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด
ลพบุรี
200,000
18 บริษัท ไท$ผิงเอทานอล
สระแก0ว
150,000
19 บริษัท พี เอส ซี สตารซ โปรดักสชั่น
ชลบุรี
150,000
20 บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร จํากัด (มหาชน)
ขอนแก$น
130,000
21 บริษัท อี85 จํากัด
ปราจีนบุรี
500,000
22 บริษัท อุบล ไบโอ เอทธานอล จํากัด
อุบลราชธานี 400,000
23 บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด
ฉะเชิงเทรา
150,000
24 บรัท ทีพีเค เอทานอล จํากัด (เฟส1)
นครราชสีมา
340,000
25 บริษัท อิมเพรส เอทานอล จํากัด
ฉะเชิงเทรา
200,000
26 บริษัท ฟqาขวัญทิพย จํากัด
ปราจีนบุรี
60,000
รวมกําลังการผลิตทั้งหมดในปcจจุบัน
5,790,000
โรงงานเอทานอล
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จังหวัด

วัตถุดิบหลัก
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
น้ําอ0อย/กากน้ําตาล
มันเส0น/กากน้ําตาล
มันเส0น/กากน้ําตาล
มันเส0น/กากน้ําตาล
มันเส0น/กากน้ําตาล
มันเส0น
มันสด
มันสด/มันเส0น
มันสด
มันสด/น้ําแปqง
มันสด/มันเส0น
มันสด/มันเส0น
มันเส0น
มันสด/มันเส0น/กากน้ําตาล
มันสด

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
หมายเหตุ : *เป1นโรงงานผลิตเอทานอลที่เป1นบริษัทในกลุ$มของผู0ประกอบการโรงงานน้ําตาล

สําหรับปc 2560 บริษัทฯ คาดการณว$าจะเพิ่มส$วนแบ$งการตลาดเป1นร0อยละ 8.4 แต$เนื่องจากโรงงานต0อง
หยุดการผลิตจากสถานการณอุทกภัยในช$วงไตรมาส 4 ปc 2560 ส$งผลให0ส$วนแบ$งการตลาดของบริษัทฯ ลดลง
เหลือร0อยละ 6.83

ปI
2559
2560

ปริมาณการใช?เอทานอลรวม
ภายในประเทศ
(ล?านลิตร)
1,334.91
1,435.18

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ
(ล?านลิตร)
105.92
98.092

สวนแบงการตลาด
ของบริษัทฯ
(ร?อยละ)
7.93
6.83

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2.2.6 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล
ธุร กิ จ ผลิต และจํ า หน$ ายเอทานอลที่ ใ ช0 เป1 นเชื้ อเพลิ งเป1 นธุ ร กิ จที่ อยู$ ภายใต0 การกํา กับ ดูแ ลโดย
หน$วยงานต$างๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข0อง ซึ่งสามารถสรุปได0ดังนี้
1. การผลิตและจําหนายเอทานอล
เพื่อให0การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเป1นไปในทางเดียวกัน ภายหลังจากที่
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบนโยบายการเปŠดเสรีการผลิตสุรากลั่นชนิดสามทับ (เอทานอล)
ที่นําไปใช0ผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง กระทรวงการคลังจึงได0ออกประกาศ กระทรวงการคลัง
เรื่อง วิธี ก ารบริ หารงานสุร ากลั่ นชนิ ดสุ ร าสามทั บ (เอทานอล) เพื่ อใช0เป1 นเชื้ อเพลิ ง พ.ศ. 2550 เมื่ อวัน ที่ 24
กันยายน 2550 ซึ่งประกาศดังกล$าวได0กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
การขออนุญาตผลิตและจําหน$ายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจําหน$ายเอทานอลของเอทานอล ซึ่งถูกกํากับ
ดูแลโดยกรมสรรพสามิต
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได0ออกประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 กําหนดให0เอทานอลที่ใช0
เป1นเชื้ อเพลิ งสําหรับเครื่ องยนต โดยจะใช0 เป1นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช0 ผสมกับน้ํา มัน เชื้อเพลิงก็ไ ด0 เป1 นน้ํามั น
เชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค0าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในการจําหน$ายเอทานอลที่ใช0เป1นเชื้อเพลิง
นั้ น ผู0 ผ ลิ ต และจํ า หน$ า ยเอทานอลที่ ใ ช0 เ ป1 น เชื้ อ เพลิ ง จะต0 อ งขอจดทะเบี ย นเป1 น ผู0 ค0 า น้ํ า มั น ตามมาตรา 7
หรือมาตรา 10 แล0วแต$กรณี ต$อกรมธุรกิจพลังงาน
- ผู0ค0าน้ํามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู0ค0าน้ํามันที่มีปริมาณการค0าแต$ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปcละตั้งแต$ 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป
- ผู0ค้ําน้ํามันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู0ค0าน้ํามันที่มีปริมาณการค0าแต$ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปcละไม$ถึง 100,000 เมตริกตัน แต$เป1นผู0ค0า น้ํามันที่มีปริมาณการค0าแต$ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000
เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล0านลิตร) หรือเป1นผู0ค0าน้ํามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ํามันแต$ละชนิดหรือรวมกัน
ทุกชนิดได0เกิน 200,000 ลิตร
2. การกําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล
เพื่อเป1 นการส$ งเสริ ม ให0 มีก ารนํ า เอทานอลมาใช0 ใ นเชิ ง พาณิช ย และสร0 า งความเชื่ อมั่ นให0 แ ก$
ผู0บริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงได0กําหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพสําหรับใช0ผสมกับน้ํามันเบนซิน
พื้นฐานเพื่อผลิตเป1นน้ํามันแกGสโซฮอลล ผ$านประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548
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3. การยกเว?นภาษีสรรพสามิต
เพื่อเป1นการสนับสนุนการผลิตและการใช0เอทานอลเป1นเชื้อเพลิง รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิตจึง
ได0ออกประกาศเรื่อง วิธีการยกเว0นภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นําไปใช0เป1นวัตถุดิบหรือส$วนประกอบ
เพื่อใช0ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยผู0ขอยกเว0นภาษีดังกล$าวจะต0องทํา
การติดตั้งระบบฐานข0อมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดทํารายงานตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ'
2.3.1 การผลิต
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู$เลขที่ 9 หมู$ 10 ถนนด$านช0าง-สามชุก ตําบลหนอง
มะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว$า 1,400 ไร$ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย
ซึ่งใช0เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS (“MAGUIN”) ประเทศฝรั่งเศส ที่เป1นเทคโนโลยีที่ได0รับการยอมรับจาก
ผู0ผลิตเอทานอลทั่วโลก โดยลักษณะเด$นของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใช0กระบวนการหมักแบบหลายถังต$อเนื่อง
(Cascade Continuous) และกระบวนการกลั่นแบบ 2 คอลัมน นอกจากนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ
ยังได0รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล0อม
ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ
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รายละเอียด
วัตถุดิบที่ใช0ในการผลิตเอทานอล
กําลังการผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กากน้ําตาล
165,000 ลิตรต$อวัน
31 มกราคม 2548

สายการผลิตที่ 2
กากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง
200,000 ลิตรต$อวัน
2 เมษายน 2555

ปXจจุบัน สายการผลิตเอทานอลทั้ ง 2 สายการผลิตของบริ ษัทฯ สามารถดําเนิ นการเชิงพาณิชย
ได0เป1นที่เรียบร0อยแล0ว โดยสายการผลิตที่ 1 ซึ่งใช0กากน้ําตาลเป1นวัตถุดิบได0เพียงชนิดเดียว ได0เริ่มดําเนินการผลิต
เชิงพาณิชยมาแล0วตั้งแต$วันที่ 31 มกราคม 2548 สําหรับสายการผลิตที่ 2 ซึ่งสามารถเลือกใช0วัตถุดิบได0สองชนิด คือ
กากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง นั้น ปXจจุบันได0เริ่มดําเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555
โดยใช0กากน้ําตาลเป1นวัตถุดิบในการผลิตได0เพียงอย$างเดียว อย$างไรก็ตาม ปXจจัยในการพิจารณาเลือกใช0วัตถุดิบ
ในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู$กับต0นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป1นหลัก
2.3.2 กําลังการผลิต
รายละเอียด
กําลังการผลิตติดตั้ง
ปริมาณการผลิตจริง
% ของกําลังการผลิตติดตั้ง
รวมกําลังการผลิตติดตั้ง
รวมปริมาณผลิตจริง
% ของกําลังการผลิตติดตั้งรวม

ปI 2559
ปI 2560
สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2
54,750,000
66,000,000
54,750,000
66,000,000
35,647,051
69,453,986
39,754,683
58,117,545
65.11
105.23
72.61
88.06
120,750,000
120,750,000
105,101,037
97,872,228
87.04
81.05

2.3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต
การเตรียมวัตถุดิบ
(Mash Preparation)

การหมัก
(Fermentation)

ใช0เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

ใช0เวลาประมาณ 36 ชั่วโมง

การกลัน
(Distillation)

ใช0เวลาประมาณ 30 นาที
การดูดนํ4าออก
(Dehydration)

แอลกฮอล์ทีมีความ
บริ สทุ ธิ) 99.8%
โดยปริ มาตร

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษทั ฯ สามารถแบงเปDน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process)
กากน้ําตาลที่ถูกส$งโดยท$อจากถังเก็บกากน้ําตาลจะถูกนํามาเตรียมก$อนการนําไปหมักด0วยการนํา
กากน้ําตาลมาเจือจางด0วยน้ําเพื่อให0ได0ความเข0มข0นที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเป1นสารเคมีประเภทลดแรงตึงผิว
เพื่อให0สิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ําตาล
2. การหมัก (Fermentation Process)
กากน้ําตาลที่ถูกเจือจางส$วนหนึ่งจะถูกส$งเข0าสู$กระบวนการเตรียมยีสตเพื่อเตรียมเชื้อยีสตสําหรับ
ใช0ในกระบวน การหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจําเป1นต$อการเจริญเติบโตของยีสต จากนั้นยีสต
ที่ผ$านการเลี้ยงจนได0สภาวะที่เหมาะสมใน Prefermenters จะถูกส$งเข0าถังหมัก (Fermenters) พร0อมกับ
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กากน้ํ า ตาลที่ ถู ก เจื อ จางอี ก ส$ ว นหนึ่ ง กระบวนการหมั ก ของบริ ษั ท ฯ จะเป1 น กระบวนการแบบต$ อ เนื่ อ ง
(Cascade Continuous) โดยผ$านถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแต$ละถังจะมีปX•มสูบวนและระบบน้ําหล$อเย็นเพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิถังหมักให0คงที่ โดยจะใช0เวลาในการหมักทั้งสิ้นประมาณ 36 ชั่วโมง เพื่อให0ยีสตเปลี่ยนน้ําตาลให0
เป1นแอลกอฮอล หลังจากนั้นน้ําหมักจะถูกส$งไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพื่อรอทําการกลั่นต$อไป ในกระบวนการนี้
จะได0แอลกอฮอลที่มีระดับความบริสุทธิ์ประมาณ 9-10% โดยปริมาตร
3. การกลั่น (Distillation Process)
แอลกอฮอลที่ได0จ ากการหมัก ที่ถู กเก็บไว0 ในถังพัก จะถู กสูบไปยั งหอกลั่นที่ 1 ซึ่ง ทํา หน0 าที่ แยก
แอลกอฮอลออกจากน้ําหมัก โดยการกลั่นที่ความดันระดับต่ํากว$าบรรยากาศ เมื่อไอของแอลกอฮอลเคลื่อนตัว
ออกจากยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผ$านชุดหล$อเย็น ไอแอลกอฮอลส$วนที่บริสุทธิ์จะควบแน$นเป1นแอลกอฮอลเหลวที่
มีความบริสุทธิ์ประมาณ 50% โดยปริมาตร และถูกสูบส$งไปต$อยังหอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหน0าที่ทําให0แอลกอฮอลมีความ
บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยการกลั่นที่ความดันสูงกว$าบรรยากาศ เพื่อให0ได0แอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 92%
โดยปริมาตร ไอแอลกอฮอลจากหอกลั่นที่ 2 จะถูกส$งผ$านเข0าไปสู$กระบวนการแยกน้ําออก (Dehydration)
ในกระบวนการกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลออยล (Fusel Oil) ซึ่งเป1นผลิตภัณฑพลอยได0 สามารถนําไปใช0ใน
อุตสาหกรรมต$าง ๆ เช$น อุตสากรรมน้ําหอม อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอรและหมึกพิมพ
นอกจากนี้ จะเกิดน้ํากากส$า (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส$งไปบําบัดที่ระบบผลิตกGาซชีวภาพของบริษัทฯ ต$อไป
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4. การดูดน้ําออก (Dehydration Process)
เป1นการแยกน้ําที่เหลือออกเพื่อทําให0แอลกอฮอลมีความบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมาตร โดย
ไอระเหยของแอลกอฮอลจะผ$านหอสําหรับดูดซับน้ํา (Dehydration Unit) จํานวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes บรรจุ
ไว0ภายในเพื่อทําหน0าที่ดูดซับน้ําออกจากไอแอลกอฮอล โดยแอลกอฮอลที่แห0งแล0วจะถูกควบกลั่นแล0วทําให0เย็นลง
ก$อนจะถูกส$งไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพื่อรอจําหน$ายต$อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทานอลจํานวน 4 ใบ
ความจุร วมทั้ งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแต$ละใบจะมีการปล$อยไนโตรเจนทดแทนอากาศภายใน หรื อ
ที่เรียกว$า “Nitrogen Blanketing” เพื่อรักษาคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจําหน$ายให0แก$ลูกค0า
2.3.4 การจัดหาวัตถุดิบ
1. กากน้ําตาล (Molasses)
วัตถุดิบหลักที่ใช0ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ คือ กากน้ําตาล ซึ่งคิดเป1นสัดส$วนกว$า
ร0อยละ 80 ของต0นทุนการผลิตเอทานอล บริษัทฯ สั่งซื้อกากน้ําตาลจากผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายในประเทศ
ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะเริ่มเจรจาซื้อกากน้ําตาลล$วงหน0ากับผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายกากน้ําตาลตั้งแต$ช$วงก$อน
ฤดูกาลเปŠดหีบอ0อย เนื่องจากกากน้ําตาลเป1นผลิตภัณฑพลอยได0จากการผลิตน้ําตาล ดังนั้นปริมาณกากน้ําตาลจะมาก
หรือน0อยจึงขึ้นอยู$กับปริมาณอ0อยเข0 าหีบในแต$ละฤดูกาลเป1นสําคัญ เพื่อเป1นการลดความเสี่ยงจากการที่ บริษัทฯ
อาจมีปริมาณกากน้ําตาลซึ่งเป1นวัตถุดิบหลักไม$เพียงพอต$อการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว0 บริษัทฯ จึงมีการจัดทํา
สัญญาซื้อกากน้ําตาลล$วงหน0ากับผู0ผลิต และ/หรือผู0จําหน$ายกากน้ําตาล โดยจะกําหนดปริมาณการซื้อกากน้ําตาล
และกํ าหนดส$งมอบที่แน$ นอนไว0 บริ ษัทฯ มีการสั่งซื้ อกากน้ํ าตาลจาก บริ ษัท น้ําตาลมิ ตรผล จํากั ด (“มิ ตรผล”)
เป1นหลัก เนื่องจากโรงงานน้ําตาลของมิตรผลตั้งอยู$ในบริเวณใกล0เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช$วยประหยัด

ต0 น ทุ น กากน้ํ า ตาล (รวมค$ า ขนส$ ง ) ลงได0 ส$ ว นหนึ่ ง ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารทํ า สั ญ ญาการซื้ อขายกากน้ํ า ตาลกั บ
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด จํานวน 200,000 ตันต$อปc เป1นระยะเวลา 15 ปc เริ่มตั้งแต$ปc 2548 ถึงปc 2562 โดยจะมี
การกําหนดราคาซื้อขายทุก 5 ปc สําหรับสัญญาหลัก และทุกๆ 1 ปc สําหรับสัญญาเสริม
ถึงแม0ว$าบริษัทฯ จะสั่งซื้อกากน้ําตาลจากผู0ผลิตหลักเพียงรายเดียว คือ มิตรผล เนื่องจาก
เป1นผู0ผลิตรายใหญ$ และมีโรงงานอยู$บริเวณใกล0เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ทําให0ลดต0นทุนค$าขนส$งกากน้ําตาลได0แล0ว
บริษัทฯ ยังมีการสั่งซื้อกากน้ําตาลจากผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายกากน้ําตาลรายอื่นเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดี
และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผู0ผลิ ต และ/หรื อผู0จั ดจํ าหน$ ายน0 อยราย โดยบริ ษัทฯ ได0มี การทํ าสั ญญาซื้ อขาย
กากน้ําตาลระยะยาวเพิ่มเติมจากผู0ผลิตกากน้ําตาลรายอื่น ได0แก$ บริษัท น้ําตาลนครเพชร จํากัด ซึ่งมีระยะเวลาของ
สัญญา 5 ปc เริ่มตั้งแต$วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ ในการซื้อกากน้ําตาลส$วนใหญ$ของบริษัทฯ นั้น ผู0ขายมีหน0าที่ส$งมอบกากน้ําตาลถึง
โรงงานของบริษัทฯ อย$างไรก็ตาม มีผู0ขายบางรายที่บริษัทฯ จะต0องจัดรถขนส$งไปรับมอบกากน้ําตาลจากโรงงานของ
ผู0ขายซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะว$าจ0างบริษัทขนส$งภายนอกในการขนส$งกากน้ําตาลจากโรงงานของผู0ขายมาส$งมอบที่
โรงงานของบริษัทฯ โดยในสัญญาจ0างขนส$งระหว$างบริษัทฯ และบริษัทขนส$งจะระบุชัดเจนว$า ผู0ขนส$งต0องรับผิดชอบ
ในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหายของสินค0าในระหว$างการขนส$ง
และความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม$ว$าการปลอมปน การเสื่อมสภาพหรือการสูญหายนั้นจะเกิดเนื่องจากสาเหตุใด
ก็ตาม บริษัทขนส$งต0องชดใช0ความเสียหายให0แก$บริษัทฯ
2. สารเคมี
นอกเหนือจากกากน้ําตาลที่เป1นวัตถุดิบหลักแล0ว บริษัทฯยังใช0สารเคมีในกระบวนการผลิตเอ
ทานอลโดยในปc 2558-2560 ต0นทุนสารเคมีคิดเป1นสัดส$วนร0อยละ 1.42 ร0อยละ 1.68 และร0อยละ 1.82 ของต0นทุน
การผลิตเอทานอล ทั้งนี้ สารเคมีที่สําคัญที่บริษัทฯ ใช0ในกระบวนการผลิต เช$น ยีสต, ยูเรีย,ไดแอมโมเนี่ยมฟอสเฟต,
Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป1นต0น โดยเป1นการสั่งซื้อจากผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายในประเทศทั้งหมด
และจากการที่บริษัทฯ ให0ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯ จึงเน0นการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจาก
ผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดส$งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่กําหนดได0อย$าง
ครบถ0วนและตรงตามกํ าหนดเวลาที่ ต0 องการ โดยบริ ษั ทฯ จะมี การจั ดทํ าทะเบี ยนรายชื่ อผู0ผลิ ต และ/หรื อผู0 จั ด
จําหน$าย (Approved Vendor List) เพื่อใช0ในการกลั่นกรองผู0ผลิต และ/หรือผู0จัดจําหน$ายที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ
จะทําการทบทวนผลการประเมินปcละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัติการส$งมอบวัตถุดิบเป1นหลัก
ทั้งนี้ ในการสั่งซื้อสารเคมีนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ํา (Minimum
Stock) ที่กําหนดไว0 โดยหากปริมาณลดลงจนถึงปริมาณขั้นต่ําที่ต0องมีไว0 ระบบ ERP ก็จะแจ0งให0ผู0ที่เกี่ยวข0อง
ดําเนินการสั่งซื้อสารเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบดังกล$าวจะช$วยให0บริษัทฯ สามารถบริหารวัตถุดิบได0อย$างมีประสิทธิภาพ
และมีปริมาณที่เหมาะสม
3. มันเส?น
ปXจจัยในการพิจารณาเลือกใช0วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู$กับ
ต0นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป1นหลักซึ่งการที่บริษัทฯ มีทางเลือกในการเลือกใช0วัตถุดิบจะทําให0
บริษัทฯ บริหารต0นทุนการผลิตได0อย$างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช$วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกากน้ําตาลเป1นวัตถุดิบ
หลักเพียงอย$างเดียว โดยบริษัทฯ สามารถเลือกใช0วัตถุดิบที่มีต0นทุนที่ต่ํากว$าในการผลิตเอทานอลได0

31

ทั้งนี้บริษัทฯ ได0มีการเตรียมความพร0อมสําหรับการผลิตเอทานอลจากมันเส0น โดยมีนโยบายใน
การจัดหามันเส0นจากบริเวณจังหวัดใกล0เคียง เช$น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค และกําแพงเพชร ซึ่ง
เป1นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสําปะหลังเป1นจํานวนมาก โดยการซื้อมันเส0นนั้น บริษัทจะทําการสํารวจลานมันเพื่อให0
มั่นใจว$า ลานมันดังกล$าวมีศักยภาพในการผลิตมันเส0นตรงตามคุณภาพที่บริษัทฯ ต0องการ และบริษัทฯ จะทําการ
สุ$มตัวอย$าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของมันเส0นทุกครั้ง ก$อนตัดสินใจทําการซื้อขาย นอกจากนี้ในขั้นตอนการรับ
มอบมันเส0นในแต$ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะทําตรวจสอบมันเส0นในแต$ละคันรถว$ามีคุณภาพตามที่กําหนดหรือไม$ ก$อนที่
จะรับมอบ โดยหากมีคุณภาพไม$เป1นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด ก็จะปฎิเสธการรับมอบในครั้งดังกล$าว เพื่อให0มั่นใจ
ว$ามันเส0นที่บริษัทฯ จัดหามานั้นเป1นมันเส0นที่มีคุณภาพตรงตามที่กําหนดและเหมาะสมสําหรับใช0ในกระบวนการ
ผลิตเอทานอลของบริษัทฯ

3.ปcจจัยความเสี่ยง
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช0ผสมกับน้ํามัน
เบ็นซินในอัตราส$วนต$างๆ เป1นน้ํามันแกGสโซฮอล E10, E20 และ E85 เพื่อใช0เป1นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตโดยทั่วไป
โดยเป1นผู0ประกอบอุตสาหกรรมกลางน้ําที่ไม$ได0ประกอบอุตสาหกรรมต0นน้ําและปลายน้ํา จึงให0ความสําคัญกับการ
บริหารความเสี่ยงด0านการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเป1นอุตสาหกรรมต0นน้ําอันได0แก$ กากน้ําตาล มันสําปะหลัง ข0าวบด
เป1นต0น รวมถึงการใช0กGาซชีวภาพซึ่งเป1นเชื้อเพลิงหลัก โดยทั้งสองเรื่องดังกล$าวเป1นต0นทุนส$วนใหญ$ในการผลิต
เอทานอลเพื่อให0สามารถทํากําไรที่ดี โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญในรอบปc 2560 ดังนี้
(1) ความเสี่ยงด?านการจัดหาวัตถุดิบหลัก
บริษัทฯใช0กากน้ําตาลและมันสําปะหลังเป1นวัตถุดิบหลักคิดเป1นสัดส$วนมากกว$าร0อยละ 80 ของ
ต0นทุนการผลิตเอทานอล และโดยที่กากน้ํา ตาลและมันสําปะหลังเป1นผลผลิตทางการเกษตร จึงมีปXจจัยที่จะส$ง
ผลกระทบหลายด0านอันได0แก$พื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตามผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพืชไร$ชนิดอื่น
สภาพภูมิอากาศ, โรคระบาด, ปริมาณน้ําฝนและน้ําชลประทานในแต$ละปc ความต0องการใช0ในอุตสาหกรรมอื่นและ
ปริมาณการส$งออกในแต$ละปc เป1นต0น โดยบริษัทฯ มีการจัดหากากน้ําตาลโดยทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู0ผลิต
และ/หรือผู0จัดจําหน$ายกากน้ําตาลในประเทศเพื่อตกลงปริมาณและกําหนดเวลาส$งมอบกากน้ําตาลไว0ล$วงหน0า
ในขณะที่การจัดหามันสําปะหลังจะเป1นการจัดซื้อจากลานมันในบริเวณใกล0เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช$วย
ให0สามารถบริหารสต็อกวัตถุดิบรวมทั้งการวางแผนผลิตและจําหน$ายเอทานอลได0อย$างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุด
(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบส$งผลโดยตรงต$อต0นทุนการผลิตเอทานอล เนื่องจากเป1นต0นทุนส$วน
ใหญ$ ใ นการผลิ ต เอทานอล ทั้ ง นี้ ร าคากากน้ํ า ตาลจะแปรผั น ไปตามอุ ป ทานอุ ป สงคในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ําตาล ซึ่งเป1นไปตามฤดูกาลและกลไกตลาด เช$นเดียวกับราคามันสําปะหลังที่นอกจากจะขึ้นอยู$
กับอุปทานอุปสงคในตลาดแล0วยังมีการแทรกแซงจากภาครัฐด0วย ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย$าง
รวดเร็วอาจส$งผลกระทบต$อต0นทุนขายและอัตรากําไรของบริษัทฯ เนื่องจากไม$สามารถปรับราคาขายเอทานอล
เพิ่มขึ้นซึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายเอทานอลจากต0นทุนบวกกําไรขั้นต0นในอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งมี

การติดตามสถานการณตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย$างใกล0ชิดและสม่ําเสมอ เพื่อให0สามารถ
จัดซื้อวัตถุดิบได0ในราคาที่เหมาะสมหรือสามารถแข$งขันได0โดยมี GROSS PROFIT MARGIN ที่ดี
(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค?ารายใหญ
บริษัทฯจํา หน$า ยเอทานอลเพื่อใช0เป1น เชื้อเพลิ งให0กับผู0ค0าน้ํามันมาตรา 7 แห$งพระราชบัญญัติ
การค0าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนําไปผสมเป1นน้ํามันแกGสโซฮอล ซึ่งถือว$าเป1นตลาดที่มีลูกค0าน0อยราย ดังนั้น
ลูกค0ารายใหญ$ที่มีความต0องการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอํานาจต$อรองทั้งราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย แต$หาก
ไม$มีปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค0ารายใหญ$ หรือปริมาณการสั่งซื้อลดลงอาจจะส$งผลกระทบต$อรายได0และผลกําไร
บริษัทฯ จึงเน0นการสร0างความสัมพันธอันดีกับลูกค0าเพื่อสร0างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจสูงสุดให0ลูกค0า อีกทั้ง
พยายามลดการพึ่งพิงลูกค0ารายใดรายหนึ่งเป1นหลัก โดยขยายฐานลูกค0าให0มากขึ้นเพื่อให0สามารถจําหน$ายเอทา
นอลได0ตามแผนงานและเปqาหมายในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
(4) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
เนื่ องจากนโยบายส$ งเสริ มการใช0 พ ลั งงานทดแทนของภาครั ฐ มีผ ลกระทบต$ อ การดํ า เนิ นธุร กิ จ
เอทานอล ทั้งแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (AEDP 2015) ที่กําหนดเปqาหมายความต0องการใช0
เอทานอลและแผนปฏิบัติการ และแผนการบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง (OIL PLAN 2015) ในการกําหนดชนิด
น้ํามันที่จําหน$ายให0มีความเหมาะสม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ หรือในกรณีที่นโยบายของภาครัฐ
ขาดความต$อเนื่องหรือไม$ชัดเจน จะส$งผลกระทบต$อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต0องบริหารการผลิต และ
การจํ าหน$ ายเอทานอลให0เกิด ประสิทธิภาพประสิ ทธิผ ลสูงสุด โดยมุ$ง เน0น การบริหารต0น ทุนการรัก ษาคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ และการสร0างความสัมพันธอันดีกับลูกค0า รวมถึงการขยายตลาดส$งออกหรือการเพิ่มมูลค$าให0ผลิตภัณฑ
เพื่อให0มั่นใจได0ว$าจะได0รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐน0อยที่สุด
(5) ความเสี่ยงจากแนวโน?มการใช?รถยนต'ไฟฟ!าและรถยนต'ไฮบริดเพิ่มขึ้น
ตามที่ภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟqา (ELECTRICAL VEHICLES หรือ
“EVs”) ตามนโยบาย ENERGY 4.0 ที่จะปรับเปลี่ยนการพึ่งพาฟอสซิลไปสู$พลังงานสีเขียวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
การใช0รถยนตไฮบริดที่ใช0ทั้งพลังงานไฟฟqาและน้ํามันเชื้อเพลิงมีแนวโน0มเพิ่มมากขึ้นในปXจจุบัน แม0จะมีข0อจํากัด
ด0านราคาและอายุการใช0งานของแบตเตอรี่ ระยะเวลาการชารจแบตเตอรี่ รวมถึงจํานวนสถานีให0บริการที่จะต0อง
พัฒนาต$อไปในอนาคตก็ตาม จะเห็นได0ว$าการใช0พลังงานไฟฟqาในรถยนตจะส$งผลกระทบต$อความต0องการใช0น้ํามัน
เชื้อเพลิงและเอทานอลในอนาคต โดยบริษัทฯอยู$ระหว$างการศึกษาความเป1นไปได0ในการผลิตผลิตภัณฑอื่นหรือ
อนุพันธของเอทานอล เพื่อลดผลกระทบจากความต0องการใช0เอทานอลที่ลดลง
(6) ความเสี่ยงจากการใช?กZาซชีวภาพเปDนเชื้อเพลิงหลักสําหรับผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟ!าเพื่อใช?
ในกระบวนการผลิตเอทานอล
ใช0กGาซชีวภาพเป1นเชื้อเพลิงหลักสําหรับการผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟqาเพื่อใช0ในกระบวนการ
ผลิตเอทานอล ซึ่งเป1นหนึ่งในนโยบายลดต0นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ใช0น้ํามันเตา
และพลังงานชีวมวลเป1นเชื้อเพลิงเป1นหลัก ทําให0ลดต0นทุนค$าเชื้อเพลิงได0อย$างมาก ปXจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิต
กGาซชีวภาพได0เพียงพอสําหรับการผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟqาที่ใช0ในการผลิตเอทานอลทั้งสองสายการผลิต อย$างไร
ก็ตามบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติ ที่ทําให0บ$อผลิตกGาซชีวภาพได0รับความเสียหาย และทําให0
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กระบวนการผลิตกGาซชีวภาพต0องหยุดชะงักลง โดยจะต0องหันไปใช0เชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทน เช$น น้ํามันเตา และ
กะลาปาลม เป1นต0น ก็จะทําให0ต0นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ก็ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล$าว จึง
ได0ปรับปรุงโครงสร0างบ$อผลิตกGาซชีวภาพให0มีความมั่นคงแข็งแรงและจัดให0มีหน$วยงานคอยดูแลระบบการผลิตกGาซ
ชีวภาพทุกระบบอย$างใกล0ชิด โดยมีการซ$อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณต$างๆ อย$างสม่ําเสมออยู$ตลอดเวลา
เพื่อให0ส ามารถผลิตกG าซชี วภาพได0 อย$า งต$ อเนื่ องและมีป ระสิท ธิภาพประสิ ทธผลสูง สุ ด นอกจากนี้ยัง ได0จั ดทํ า
กรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดจากภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความเสี่ยงไว0อีกทางหนึ่งด0วย
(7) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล?อม
ให0ความสํ าคัญ และตระหนักถึงผลกระทบด0า นสุข ภาพและอนามัยของชุมชนโดยรอบโรงงาน
จึงมีความมุ$งมั่นและเอาใจใส$ต$อสภาพแวดล0อม และมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง 2 ด0านดังนี้
(7.1) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล?อมด?านมลพิษทางอากาศ
มีอุปกรณ BIO SCRUBBER สําหรับกําจัดกGาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในกGาซชีวภาพที่ใช0
เป1นเชื้อเพลิงสํา หรับการผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟqาเพื่อทําให0กGาซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพที่ดีขึ้ น
นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝqาระวังและซ$อมบํารุงผ0าใบคลุมบ$อกGาซชีวภาพให0อยู$ในสภาพที่ดี หากมีการชํารุด
เสียหายก็จะมีทีมงานเข0าไปซ$อมแซมทันทีเพื่อปqองกันหรือลดผลกระทบมลพิษทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นต$อชุมชน
ให0มากที่สุด
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(7.2) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล?อมด?านทรัพยากรน้ําและการบําบัดน้ําเสีย
ได0 ดํ า เนิ น การตามเงื่ อ นไขข0 อ กํ า หนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุ ต สาหกรรมใน
“เรื่องการจัดการน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีการก$อสร0างบ$อกักเก็บน้ํากากส$าที่ผ$านกระบวนการผลิต
กGาซชีวภาพอย$างเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซ$อมแซมคันบ$อให0มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และ
กักเก็บน้ําในระดับที่ต่ํากว$า 1 เมตรจากคันบ$อ เพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ําล0นจากบ$อเมื่อฝนตกหนัก นอกจากนี้
จะลงทุนในโครงการระเหยน้ํากากส$าด0วยระบบ EVAPORATION เพื่อลดปริมาณน้ํากากส$าที่ผ$านการบําบัดแล0ว
และลดความเสี่ยงจากการที่น้ํากากส$าจะรั่วไหลหากเกิดอุทกภัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อปqองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนโดยรอบโรงงาน ฉะนั้นความเสี่ยงส$วนใหญ$เป1นเรื่องภัยธรรมชาติ โดยในช$วงปลายปc 2560 ที่ผ$านมามีปXญหา
ฝนตกชุกจนเกิดอุทกภัยทําให0บ$อบําบัดน้ําเสียโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เกิดชํารุดและพังทลายส$งผล
กระทบต$ อชุ มชนและพื้ นที่ เกษตรกรรมในบริ เวณใกล0 เคี ย ง และกระทรวงอุ ต สาหกรรมได0 สั่ งให0บ ริษั ท ฯ หยุด
ประกอบกิจ การโรงงานผลิต เอทานอลทั้งหมดเป1น การชั่ วคราวเพื่อดํา เนิน การซ$ อมแซมบ$ อบํ าบั ดน้ํา เสีย ให0 ได0
มาตรฐานตามเกณฑที่ ทางราชการกํ า หนดและสามารถขออนุ ญ าตผลิ ต และจํ า หน$ า ยเอทานอลได0 ต ามปกติ
ในช$วงต0นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ$านมา ทั้งนี้บริษัทฯสามารถเรียกร0อง (CLAIM) ค$า เสียหายจากบริษัทรับ
ประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยที่ทําไว0ซึ่งจะช$วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นดังกล$าว

(8) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว?ในสัญญากู?ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
(8.1) การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู?ถือหุ?น (DEBT TO EQUITY RATIO) และ
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO : DSCR) ตามที่ธนาคารผู?ให?กู?
กําหนด
บริ ษัท ฯ ได0 ทํา สัญ ญากู0เงิ นระยะยาวจากธนาคารพาณิช ยแห$ งหนึ่งโดยมี ยอดคงค0า ง ณ วันสิ้ น
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$วนความสามารถในการชําระหนี้ (“DEBT SERVICE COVERAGE RATIO” หรือ “DSCR”)
เท$ากับ 1.06 เท$า ซึ่งตามสัญญากู0เงินกําหนดไว0ไม$ต่ํากว$า 1.25 เท$า สาเหตุเนื่องจากเกิดปXญหาอุทกภัยทําให0ต0อง
หยุดการผลิตเอทานอลดังกล$าวข0างต0น ซึ่งเป1นเหตุสุดวิสัย โดย ธนาคารผู0ให0กู0ได0ผ$อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
สัญญากู0เงินให0แล0วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ$านมา นอกจากนี้ยังมีวงเงินกู0ระยะสั้นจํานวน 1,850 ล0านบาท
เพื่อใช0เป1นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับจัดซื้อวัตถุดิบโดยมีการเบิกใช0จริง ณ วันสิ้นปc 2560 เพียง 899.07 ล0านบาทซึ่ง
บริษัทฯตระหนักในเรื่องนี้เป1นอย$างดีและพยายามบริหารกระแสเงินสดอย$างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม$ให0เกิด
ปXญหาผิดนัดผิดสัญญากู0เงินที่ทําไว0
(8.2) การดํารงสัดสวนการถือหุ?นของ บริษัท ลานนารีซอร'สเซส จํากัด (มหาชน) ในบริษัทฯ
ไมให?ต่ํากวาร?อยละ 50 ของจํานวนหุ?นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู?เงิน
ธนาคารผู0ให0กู0ได0กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดํารงสัดส$วนการถือหุ0นของ บริษัท ลานนารีซอรสเซส
จํากัด (มหาชน) (“LANNA”) ใน บริษัทฯ ไม$ให0ต่ํากว$าร0อยละ 50 ของจํานวนหุ0นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู0เงิน
จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญากู0เงินและทําให0ธนาคารผู0ให0กู0สามารถเรียกให0 บริษัทฯ ชําระ
คืนต0นเงินกู0ทั้งหมดทันทีซึ่งอาจจะส$งผลกระทบต$อสภาพคล$องของ บริษัทฯ ในที่สุด หาก LANNA จําหน$ายหุ0นที่
ตนถืออยู$ใน บริษัทฯ และทําให0สัดส$วนการถือหุ0นลดลงเหลือน0อยกว$าร0อยละ 50 ของจํานวนหุ0นทั้งหมด ซึ่ง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล$าวโดยฝ{ายจัดการได0รายงานให0คณะกรรมการ LANNA ทราบถึงเงื่อนไขที่ต0อง
ดํารงสัดส$วนการถือหุ0นใน บริษัทฯ ดังกล$าว หาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดส$วนการถือหุ0นใน บริษัทฯ ในอนาคตก็
จะแจ0งให0 บริษัทฯ ทราบล$วงหน0า ก$อน เพื่อให0บริษัทฯ สามารถเจรจากับธนาคารผู0ให0กู0ให0สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว0ในสัญญากู0เงินได0โดยไม$ผิดสัญญา
(8.3) ความเสี่ยงจากการที่ บริษัทฯ อาจไมสามารถจายเงินปcนผลให?แกผู?ถือหุ?นในอนาคต
ธนาคารผู0ให0กู0ได0กําหนดเงื่อนไขว$าหาก บริษัทฯ ไม$สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
กู0เงิน เช$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 มีทรัพยสินที่ใช0ในการประกอบธุรกิจดังต$อไปนี้
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ประเภท/ลักษณะทรัพย'สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60

ที่ดิน สําหรับแปลงเกษตรและบ$อผึ่ง
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 1,168-1-76 ไร$
ที่ดิน สําหรับบ$อผลิตกGาซชีวภาพบ$อที่ 3
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 12-3-28 ไร$
ที่ดิน สําหรับบ$อเก็บน้ํากากส$า
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 128-3-63 ไร$
ที่ดิน สําหรับบ$อเก็บน้ําดี
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-3-72 ไร$
ที่ดิน สําหรับลานจอดรถบรรทุก
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 245-2-19.5 ไร$
ที่ดิน สําหรับสายการผลิตที่ 2 และบ$อผลิต
กGาซชีวภาพบ$อที่ 4
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 83-1-16 ไร$
ที่ดิน สําหรับสายการผลิตที่ 1
ตําบลหนองมะค$าโมง อําเภอด$านช0าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 103-1-17 ไร$
ส$วนปรับปรุงที่ดิน
เครื่องจักรและอุปกรณ

เป1นเจ0าของ

จดจํานองที่ดิน
ไว0กับธนาคารพาณิชย
-

อาคารและสิ่งปลูกสร0าง

ส$วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร0าง
เครื่องใช0สํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยระหว$างก$อสร0างและติดตั้ง
รวม

เป1นเจ0าของ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
(ล?านบาท)
65.14
92.09
1.95

เป1นเจ0าของ

จดจํานองที่ดิน
ไว0กับธนาคารพาณิชย

13.05

เป1นเจ0าของ

จดจํานองที่ดิน
ไว0กับธนาคารพาณิชย

4.42

เป1นเจ0าของ

จดจํานองที่ดิน
ไว0กับธนาคารพาณิชย
จดจํานองที่ดิน
ไว0กับธนาคารพาณิชย

24.82

เป1นเจ0าของ

จดจํานองที่ดิน
ไว0กับธนาคารพาณิชย

10.63

เป1นเจ0าของ
เป1นเจ0าของ

จดจํานองเครื่องจักร
ไว0กับธนาคารพาณิชย
จดจํานองอาคาร
ไว0กับธนาคารพาณิชย
-

56.79
971.87

เป1นเจ0าของ

เป1นเจ0าของ

เป1นเจ0าของ
เป1นเจ0าของ
เป1นเจ0าของ
เป1นเจ0าของ

2.67
8.22

863.52
8.81
173.02
54.33
3.05
7.57
36.37
2,398.32

4.2 สัญญาซื้อขายกากน้ําตาล
คู$สัญญา

: บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด (“สัญญาหลัก”)
วันที่ในสัญญา : 28 พฤษภาคม 2546
ลักษณะสัญญา : ผู0ขายตกลงขายกากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้อจํานวน 120,000 ตันต$อปc โดยจะ
ตกลงราคา ทุกๆ ระยะ 5 ปc
อายุสัญญา
: ปc 2548-2562
การส$งมอบ
: ผู0ขายจะต0องส$งมอบกากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้อ ณ โรงงานของผู0ซื้อ
ค$าปรับ
: หากผู0ขายไม$สามารถจัดหากากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้อตามปริมาณที่ตกลงกัน
ผู0ขายจะจัดหาหรือจัดซื้อกากน้ําตาลจากที่อื่นเพื่อนํามาส$งมอบให0แก$ผู0ซื้อ
จนครบถ0วนตามจํานวนและราคาที่กําหนด ในกรณีที่ผู0ขายไม$สามารถจัดหา
กากน้ํ า ตาลมาทดแทนให0 แ ก$ ผู0 ซื้ อ ได0 ผู0 ข ายจะต0 อ งคื น เงิ น มั ด จํ า ค$ า
กากน้ํ า ตาลส$ ว นที่ ผู0 ซื้ อ ต0 อ งจั ด หามาใช0 ท ดแทน รวมถึ ง ชดใช0 ร าคา
กากน้ําตาลในส$ วนที่ ผู0ซื้อจ$ายเพิ่ มขึ้น จากราคาที่ตกลงกันในสั ญญา อัน
เนื่องมาจากการที่ผู0ซื้อต0องจัดหากากน้ําตาลมาทดแทนและค$าเสียหายอื่น
ตามความเป1นจริงให0แก$ผู0ซื้อ
เหตุแห$งการ
: กรณีที่โรงงานของผู0ซื้อต0องหยุดทํางานหรือปŠดโรงงาน หรือลดการทํางาน
ยกเลิกสัญญา
ลงมากเกินกว$าปกติครึ่งหนึ่งไม$ว$าด0วยเหตุใดๆ ทําให0ผู0ซื้อไม$สามารถรับมอบ
กากน้ําตาลจากผู0ขายตามภาระผูกพันในสัญญา โดยมิใช$ความผิดของผู0ขาย
เป1นเวลาติดต$อกันเกิน 45 วัน ยกเว0นเกิดเหตุสุดวิสัย เช$น การเกิดสงคราม
การจลาจล การปฏิวัติ ภัยธรรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย การนัดหยุดงาน หรือ
เหตุสุดวิสัยอื่น ให0สัญญาซื้อขายกากน้ําตาลฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยไม$ต0อง
บอกกล$าว และเงินค$ากากน้ําตาลที่ผู0ซื้อได0ชําระมาแล0วทั้งหมด ให0ตกเป1น
ของผู0ขายทั้งหมดทันที
คู$สัญญา

:

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด (“สัญญาเสริม”)

วันที่ในสัญญา

:

28 พฤษภาคม 2546

ลักษณะสัญญา :

ผู0ขายตกลงขายกากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้ออีกจํานวน 80,000 ตันต$อปc โดยจะ
ทําความตกลงเกี่ยวกับจํานวนกากน้ําตาลและราคากากน้ําตาลกันทุกปc

อายุสัญญา

:

15 ปc เริ่มตั้งแต$ปc 2548 ถึงปc 2562

เงื่อนไขอื่นๆ

:

ให0ถือตามที่กําหนดในสัญญาหลัก
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คู$สัญญา

: บริษัท น้ําตาลนครเพชร จํากัด
วันที่ในสัญญา : 1 สิงหาคม 2556
ลักษณะสัญญา : บริษัทจะซื้อกากน้ําตาลจากผู0ขายในปริมาณที่ตกลงกัน
อายุสัญญา
: 5 ปc เริ่มตั้งแต$วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การส$งมอบ
: ผู0ขายจะต0องส$งมอบกากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้อ ณ โรงงานของผู0ซื้อ
คู$สัญญา

: บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จํากัด

วันที่ในสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสัญญา
การส$งมอบ

:
:
:
:

1 สิงหาคม 2556
บริษัทจะซื้อกากน้ําตาลจากผู0ขายในปริมาณที่ตกลงกัน
5 ปc เริ่มตั้งแต$วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู0ขายจะต0องส$งมอบกากน้ําตาลให0แก$ผู0ซื้อ ณ โรงงานของผู0ซื้อ

5. ข?อพิพาททางกฎหมาย
สรุปคดีความ
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เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทแห$งหนึ่ง (ในฐานะ“โจทก”) ได0ยื่นคําฟqองต$อศาลแพ$งกล$าวหาว$า
บริษัทฯ(ในฐานะ“จําเลย”)ไม$ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส0นฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึกข0อตกลง
ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยเรียกค$า เสียหายจากบริษัทฯ จํานวน 186.85 ล0านบาท ต$อมาเมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได0ยื่นคําให0การและฟqองแย0งบริษัทแห$งดังกล$าวโดยเรียกค$าเสียหายจาก บริษัทแห$ง
ดังกล$าวจํานวน 82.41 ล0านบาท โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ$งกรุงเทพใต0ซึ่งเป1นศาลชั้นต0น ได0พิพากษา
ยกฟqองโจทก โดยให0โจทกชําระเงินค$ามันเส0นที่จําเลยจ$ายล$วงหน0ารวมดอกเบี้ยถึงวันฟqองจํานวน 6,869,477.50
บาท พร0อมดอกเบี้ยในอัตราร0อยละ 7.50 ต$อปc นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป1นวันฟqองแย0งเป1นต0นไป
จนกว$าจะชําระเสร็จสิ้น และให0โจทกชดใช0ค$าฤชา-ธรรมเนียมศาลเท$าที่จําเลยชนะคดี โดยกําหนดให0โจทกชําระค$า
ทนายความให0จําเลยจํานวน 30,000 บาท ส$วนคําขออื่นนอกจากนี้ทั้งของโจทกและจําเลยให0ยกและเป1นพับ
ต$อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ(ในฐานะ “โจทก” คดีฟqองแย0ง) ได0ยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาล
ชั้นต0นในเรื่องของค$าเสียหาย โดยบริษัทฯ ขออุทธรณจํานวนค$าเสียหายเป1นเงิน 75.5 ล0านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5
มกราคม 2558 จําเลย (ในคดีฟqองแย0ง) ได0ยื่นคําร0องขอทุเลาการบังคับคดีและอุทธรณคําพิพากษา ศาลชั้นต0นที่สั่ง
ยกฟqองของจําเลย
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ศาลแพ$งกรุงเทพใต0ได0อ$านคําพิพากษาศาลอุทธรณ ซึ่งพิพากษายืนตามคํา
พิพากษาศาลชั้นต0นโดยค$าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณให0เป1นพับ
ต$อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัทฯได0ยื่นฎีกาคัดค0านคําพิพากษาศาลอุทธรณดังกล$าวต$อศาลฎีกา
ซึ่งขณะนี้คดีอยู$ระหว$างการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯยังไม$ได0รับชําระเงินจาก
บริษัทดังกล$าว

6.ข?อมูลทั่วไปและข?อมูลสําคัญอื่น
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัท :
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
0107550000157
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 ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแห$งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2292000

ผู0สอบบัญชี

1.นางสายฝน อินทรแก0ว ผู0สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และ/หรือ
2.นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผู0สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ
3.นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ 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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ขอมูลของกรรมการ
1.ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิทธิ์ นอยพันธุ
ตําแหนงในปจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 84 ป
วุฒิการศึกษา :
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป*องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป*องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ/นที่ 24
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development
จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรทางดาน Industrial Safety จาก US. Department of Labour
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นที่ 5/2003
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ/น 20/2008
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ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 11 ครั้ง ใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : หุนสามัญจํานวน 911,320 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : หุนสามัญจํานวน 911,320 หุน คิดเปcนรอยละ 0.09 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

3

1

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในป-ที่ผานมา
ลําดับ ประเภทบริษัท
ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
ประธานกรรมการและ
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
3 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
4 บริษัทมหาชน

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
บมจ. บางสะพานบารมิล
บมจ. ทีพีไอโพลีน
บมจ. สหวิริยาเพลทมิล

ขอมูลของกรรมการ
2.ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห ศิริรังษี
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค/าตอบแทน และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 67 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร/ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป*องกันราชอาณาจักร รุ/นที่ 4212 จากวิทยาลัยป*องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อป 2542
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : หุนสามัญจํานวน 41,200,000 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : หุนสามัญจํานวน 41,200,000 หุน, คู/สมรส 4,100,000 หุน
รวมเปcนจํานวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุน คิดเปcนรอยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน
บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2

5

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในป-ที่ผานมา
ลําดับ ประเภทบริษัท
ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ กรรมการ,ที่ปรึกษาดาน
การบริหาร
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการและ
รองประธาน
3 บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
4 บริษัทจํากัด
กรรมการ
ประธานกรรมการ
5 บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
6 บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
7 บริษัทจํากัด
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอรสเซส (บริษัทแม/)
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่

PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
United Bulk Shipping Pte.Ltd
บจ.ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น

41

ขอมูลของกรรมการ
3.ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล
ตําแหนงในปจจุบัน : รองประธานกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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/นที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : ไม/มี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
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สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2

1

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในป-ที่ผานมา
ลําดับ ประเภทบริษัท
ประเภทกรรมการ
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ
3 บริษัทจํากัด
กรรมการ

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอรสเซส(บริษัทแม/)
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
United Bulk Shipping Pte.Ltd

ขอมูลของกรรมการ
4.ชื่อและชื่อสกลุ
ตําแหนงในปจจุบัน
สัญชาติ
อายุ
วุฒิการศึกษา :

:
:
:
:

นายอนันต เลาหเรณู
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ไทย
65 ป

- 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/นที่ 2/2006
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ/นที่ 1/2007
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ/นที่ 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)
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพยแห/งประเทศไทย
• CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกํานด
ค/าตอบแทนกรรมการ
• CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองคกรกับหลักบรรษัทภิบาล
• CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
• CFO in the new financial world สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยป 2558
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ}ายจัดการในการควบคุมภายในป 2558
• M&A บทบาทของกรรมการ ป 2558
ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560: : หุนสามัญจํานวน 4,771,895 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: หุนสามัญจํานวน 4,771,895 หุน, ภรรยา 2,622 หุน รวมเปcน
จํานวนทั้งสิ้น 4,775,517 หุน คิดเปcนรอยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
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จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

4

4

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมมี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป*นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา
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ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ,ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน,ที่ปรึกษาดานการเงิน
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
3. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ
5. บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการบริหาร
6. บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
7. บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการบริหาร
8. บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร-สเซส
(บริษัทแม)

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร-ยี่
บมจ. ผลิตภัณฑ-ตราเพชร
บมจ. ทีซีเอ็ม คอร-ปอเรชั่น
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
บจ. ลานนาพาวเวอร-เจ็นเนอร-เรชั่น

ขอมูลของกรรมการ
5 .ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 79 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาช/างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นที่ 107/2014
ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560: หุนสามัญจํานวน 28,322,657 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: หุนสามัญจํานวน 28,322,657 หุน หรือคิดเปcนรอยละ 2.83 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

1

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในป-ที่ผานมา
ลําดับ ประเภทบริษัท
1 บริษัทจดทะเบียน
2

บริษัทจํากัด

ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการ
ที่ปรึกษาฝ}ายต/างประเทศ

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
ยู.ที. อินเตอรเนชั่นแนล
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ขอมูลของกรรมการ
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6 .ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯและ
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/นที่ 107/2014
• Director Certification Program (DCP) รุ/นที่ 198/2014
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ/นที่ 6/2014
• Anti-Corruption Seminar รุ/นที่ 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสูปeญหาคอรรัปชั่นเชิงระบบ”
• The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ป 2016)
• Boards that Make a Difference (BMD) (ป 2017)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• Operating Transparency Business in Asia ( Collective Action Coalition, CAC) (ป 2016)
• เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ*าถ/านหินหงสา (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว) (ป 2559)
ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560: หุนสามัญจํานวน 45,940 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: หุนสามัญจํานวน 45,940 หุน หรือคิดเปcนรอยละ 0.0046 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2

5

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในป-ที่ผานมา
ลําดับ ประเภทบริษัท
1 บริษัทจดทะเบียน

ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
กรรมการ,ผูบริหาร กรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

2

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

3
4
5
6

บริษัทจํากัด
บริษัทจํากัด
บริษัทจํากัด
บริษัทจํากัด

กรรมการ,ผูบริหาร
กรรมการ,ผูบริหาร
กรรมการ,ผูบริหาร
กรรมการ,ผูบริหาร

7

บริษัทจํากัด

กรรมการ,ผูบริหาร

กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม และกรรมการสรรหา
และกําหนดค/าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและรักษาการกรรมการ
ผูจัดการบริษัท
กรรมการ

บริษัท
บมจ.ลานนารีซอรสเซส (บริษัท
แม/)
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอร
เรชั่น จํากัด
United Bulk Shipping Pte,Ltd.
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ขอมูลของกรรมการ
7.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โล/หวิสุทธิ์
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,
กรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจาหนาที่บริหาร
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 69 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นที่ 80/2009
• Director Certification Program (DCP) รุ/นที่ 198/2014
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ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : หุนสามัญจํานวน 1,836,400 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : หุนสามัญจํานวน 1,836,400 หุน คิดเปcนรอยละ 0.18 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไม/มี-

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในป-ที่ผานมา
ลําดับ

ประเภทบริษัท

ประเภทกรรมการ

ตําแหนง
-ไม/มี-

บริษัท

ขอมูลของกรรมการตรวจสอบ
8.ชื่อและชื่อสกุล ǰǰǰ : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 73 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ/นที่ 22/2002
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ/นที่ 42/2013
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ/นที่ 17/2013
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ/นที่ 14/2013
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร/นุ ที่ 10/2013
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ/น ที่ 15/2013
ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 11 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560: ไม/มี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

3

-ไม/มี-

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในป-ที่ผานมา
ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
บริษัท
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและประธาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
2
3

บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิว.ที.ซี.เอนเนอรยี่
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มบีเค รีสอรท
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ขอมูลของกรรมการตรวจสอบ
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9.ชื่อและชื่อสกุล
: นายวิรัช อภิเมธีธํารง
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 74 ป
วุฒิการศึกษา :
- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นที่ 2/2003
• หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ/นที่ 1/2009
• หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ/นที่ 1/2009
• หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุ/นที่ 1/2010
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ/นที่ 4/2012
• หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across
the Board” รุ/นที่ 1/2014 และรุ/นที่ 1/2015
• CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ/นที่ 5/2015
ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 5 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : ไม/มี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2556 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา

บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6
2
-ไม/มีรายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในป-ที่ผานมา
ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
บริษัท
1
บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
กรรมการตรวจสอบ
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 คอรปอเรชั่น
7 บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
บจ. ทริส คอรปอเรชั่น
8 บริษัทจํากัด
กรรมการ
ประธานกรรมการ บจ. สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด
แอสโซซิเอทส จํากัด

ขอมูลกรรมการตรวจสอบ
10.ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
ตําแหนงในปจจุบัน : 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/นที่ 14 วิทยาลัยป*องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ/นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director Certification Program (DCP) รุ/นที่ 83/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ/นที่ 39/2005
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ/นที่ 7 ป 2558
ระยะเวลาที่เป,นกรรมการ : ดํารงตําแหน/งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต/วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเปcนกรรมการถึงปeจจุบันรวม 5 ป
การเขารวมประชุมในรอบป-ที่ผานมา : เขาร/วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2556 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5

3

-ไม/มี-

51

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในป-ที่ผานมา
ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
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ประเภทบริษัท
ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค/าตอบแทน
บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการ
บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร
บมจ. ฝาจีบ
บมจ. ลลิล พร็อพเพอรตี้
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ†ป โฮลดิ้งส
บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย
บจ. วิทยคอรป โปรดักส
บจ. ไทยแอรไลน โฮลดิ้ง

ขอมูลผูบริหารและเลขานุการบริษัท
1.ชื่อและชื่อสกุล : นางสมฤดี สุวรรณรูป
ตําแหนงในป$จจุบัน : ผูอํานวยการดานบริหารและเลขานุการบริษัท
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 49 ป$
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย-างมีประสิทธิผล, สภาหอการคาแห-งประเทศไทย 2009
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, OMEGAWORLDCLASS
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Company Secretary Program (CSP) รุ-นที่ 54/2013
• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ-นที่ 20/2015
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ-นที่ 1/2558
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหน-งเลขานุการบริษัทตั้งแต-ป$ 2557 ถึงป$ 2560 รวม 4 ป$
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560: หุนสามัญจํานวน 100,000 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: หุนสามัญจํานวน 100,000 หุน คิดเปgนรอยละ 0.01 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม-ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป<นคูสัญญา : ไม-มี
ความสัมพันธ>ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม-มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย>และตลาดหลักทรัพย> พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปBยอนหลัง : ไม-มี
ประสบการณ>การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปB ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2557 ถึง ปiจจุบัน ดํารงตําแหน-งผูอํานวยการดานบริหารและเลขานุการบริษัท 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
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปBที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

1

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม-มี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป<นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปBที่ผานมา
ลําดับ
ประเภทบริษัท
1
บริษัทจดทะเบียน
2

บริษัทจํากัด

ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
เลขานุการ
ผูอํานวยการดานบริหาร
และเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร,ยี่
บริษัท ณิชาเวลส, จํากัด
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ขอมูลผูบริหาร
2..ชื่อและชื่อสกุล

54

: นายมงคล สุนนานนท

ตําแหนงในปจจุบัน : ผูอํานวยการโรงงาน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 66 ป
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหน+งตั้งแต+ป 2554 ถึงป2จจุบัน รวม 6 ป
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560: หุนสามัญจํานวน 200,000 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: หุนสามัญจํานวน 200,000 หุน,คู+สมรส 250,000 หุน รวม
เป6น 450,000 หุน คิดเป6นรอยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป;นคูสัญญา : ไม+มี
ความสัมพันธ=ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม+มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย=และตลาดหลักทรัพย= พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปAยอนหลัง : ไม+มี
ประสบการณ=การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปA ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2554 ถึง ป2จจุบัน ดํารงตําแหน+งผูอํานวยการโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ป2จจุบัน ดํารงตําแหน+งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ป2จจุบัน ดํารงตําแหน+งกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปAที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

1

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม+มี-

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป;นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปAที่ผานมา
ลําดับ

นิติบุคลลประเภท

ตําแหนง

บริษัท

1

บริษัทจดทะเบียน

ผูอํานวยการโรงงาน

บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่

2

หางหุนส+วน

หุนส+วนผูจัดการ

หางหุนส+วนจํากัด เอ็มเอสเอ็น คอนซัลแตนท

ขอมูลผูบริหาร
3.ชื่อและชื่อสกุล

: นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช

ตําแหนงในปจจุบัน : ผูอํานวยการดานการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 51 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia
- ปริญญาโท การตลาดระหว/างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหน/งตั้งแต/ป 2552 ถึง ปeจจุบัน รวม 9 ป
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : ไม/มี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2552 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งผูอํานวยการดานการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไม/มี-

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-
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ขอมูลผูบริหาร
4.ชื่อและชื่อสกุล

: นายอนันต รายะรุจิ
ตําแหนงในปจจุบัน : ผูช/วยผูอํานวยการโรงงาน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 44 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหน/งตั้งแต/ป 2554 ถึง ปeจจุบัน รวม 7 ป
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : ไม/มี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2554 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งผูช/วยผูอํานวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
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บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไม/มี-

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-

ขอมูลผูบริหาร
5.ชื่อและชื่อสกุล : นายกร ตั้งวิรุฬห
ตําแหนงในปจจุบัน : ผูชวยผูอํานวยการโรงงาน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 58 ป
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหนงตั้งแต 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง ป1จจุบัน รวม 1 ป
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป<นคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธ>ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย>และตลาดหลักทรัพย> พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปBยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณ>การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปB ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560)
• พ.ศ. 2559 ถึง ป1จจุบัน ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปBที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมมี-

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมมี-
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ขอมูลผูบริหาร
6.ชื่อและชื่อสกุล

: น.ส.ธีรนันท คุณะเกษม
ตําแหนงในปจจุบัน : ผูจัดการฝ}ายบัญชีการเงิน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 40 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหน/งตั้งแต/ป 2558 ถึงปeจจุบัน รวม 3 ป
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : ไม/มี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม/ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ป-ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• พ.ศ. 2558 ถึง ปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งผูจัดการฝ}ายบัญชีและการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา
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บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไม/มี-

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม/มี-

ขอมูลผูบริหาร
: นายศุภชัย แกวเฟอง
7.ชื่อและชื่อสกุล
ตําแหนงในปจจุบัน : ผูจัดการฝายตรวจสอบ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 44 ป"
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหน;งตั้งแต;ป" 2550 ถึงปAจจุบัน รวม 11 ป"
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : ไม;มี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม;มี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไม;ม-ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป=นคูสัญญา : ไม;มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม;มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปCยอนหลัง : ไม;มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปC ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปAจจุบัน ดํารงตําแหน;งผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรGยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปCที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไม;มี-

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม;มี-
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ขอมูลผูบริหาร
ที่เขาดํารงตําแหนงระหวางป- 2560

60

1. ชื่อและชื่อสกุล : นายสมถวิล บุญบานเย็น
ตําแหนงในปจจุบัน : ผูช/วยประธานเจาหนาที่บริหาร, รักษาการผูอํานวยการโรงงาน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 60 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปกร
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหน/งตั้งแต/วันที่1 มิถุนายน 2550 – 31 มีนาคม 2561 รวม 10 เดือน
การถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม/มี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไม/มี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆที่บริษัทฯ เป,นคูสัญญา : ไม/มี
ความสัมพันธ?ทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไม/มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พรบ.หักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ.2535 หรือราช
บัญญัติการทํางานที่เกี่ยวของกับธุริจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง : ไม/มี
ประสบการณ?การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป- ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• 1 มิถุนายน 2560 ถึงปeจจุบัน ดํารงตําแหน/งผูช/วยประธานเจาหนาที่บริหาร
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในป-ที่ผานมา

บริษทั จดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

4

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ไม/มี

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเป,นกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นในป-ที่ผานมา
ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ
ตําแหนง
บริษัท
1 บริษัทจดทะเบียน ผูบริหาร
ผูช/วยประธานเจาหนาที่บริหาร, บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
รักษาการผูอํานวยการโรงงาน
2 บริษัทจํากัด
ผูบริหาร
ผูช/วยรองกรรมการผูจัดการใหญ/ บริษัทคริสตอลลา จํากัด
3 บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
บริษัทน้ําตาลทิพยสุโขทัย
จํากัด
4 บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
บริษัทน้ําตาลทิพย
กําแพงเพชร จํากัด
5 บริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาล
สุพรรณบุรี จํากัด

2. รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทที่เกี่ยวของ

รายชื่อ

บริษัท
1

นายวิสิทธิ์ นอยพันธุนายสุโรจน- ศุภสวัสดิ์กุล
นายไกรสีห- ศิริรังษี
นายอนันต- เลาหเรณู
นายสมจิตต- ลิ้มวัฒนะกูร
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณยนายสมชาย โลห-วิสุทธิ์
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายวิรัช อภิเมธีธํารง
นายสาธิต ชาญเชาวน-กุล
นางสาวกัญญพัชร จินันท-เดช
นายมงคล สุนนานนทนางสมฤดี สุวรรณรูป
นายอนันต- รายะรุจิ
นายสมถวิล บุญบานเย็น*

2

3

4

5

6

7

8

9

C

/

C
VC

/

VC

/

/

/,M

/
/

/
M

/
M

//

M

/

M

/
/

/
/
/,//

/,A

/,A
/,A
/,A
M
M
M
M
M

/,A
/,A

รวม
จํานวน
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (แหง)
4
C
/
C
3
/
7
/
8
/,A
/,A
2
/
5
1
3
/,A
8
/,A
/,A
/
C
/
8
/
/,A
/,A
/ C
1
2
/
2
/
1
1

หมายเหตุ * นายสมถวิล บุญบานเย็น ไดเขารับตําแหนง ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
C
= ประธานกรรมการ
VC
= รองประธานกรรมการ
A
= กรรมการตรวจสอบ
/
= กรรมการ
//
= ประธานเจาหนาที่บริหาร
M
= ผูบริหาร
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บริษทั ที่เกี่ยวของ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
PT. Singlurus Pratama
United Bulk Shipping Pte. Ltd
บริษัท เอเซีย พลัส กรุMป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยู.ที.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ไทย แอรไลน โฮลดิ้งส จํากัด
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปWทอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
บริษัท ทีซีเอ็ม คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จํากัด
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน)
หางหุนสOวนจํากัด เอ็มเอสเอ็น คอนซัลแตนท
บริษัท ณิชาเวลส จํากัด
บริษัท วิทยคอรป โปรดักส จํากัด
บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จํากัด

รายละเอียดขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ – สกุล

อายุ (ป')

1. นายศุภชัย แกวเฟ<=อง
- ผูจัดการฝายตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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สัดส)วนการถือหุน ความสัมพันธ1ของครอบครัว
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ของบริษัท (%)
ระหว)างผูบริหาร
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$างเปIนระบ (Systematic Audit) :
Professional Internal Audit Service (2018)
- การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (FRM) : สภาวิชาชีพ
บัญชี (2016)
- การปYองกันทุจริตในองค[กร : สภาวิชาชีพบัญชี (2016)
- ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศ(CPIAT)
รุ$นที่41 : สมาคมผูตรวจสอบภายในแห$งประเทศไทย
- Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 18) :
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2015)
- Enterprose Risk Management :
OMEGAWORLDCLASS Research Institute (2014)
- COBIT 5 For Management : สมาคมผูตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสารสนเทศ (2013)
- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเปIน
ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit
Program: Prepared Course for Certified Internal
Auditor: Pre - CIA) : คณะพณิชยศาสตร[และการบัญชี
จุฬาลงกรณ[มหาวิทยาลัย (2011)
- หลักการตรวจสอบทุจริต : สมาคมผูตรวจสอบภายในแห$ง
ประเทศไทย (2010)
- การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO ERM : สมาคม
ผูตรวจสอบภายในแห$งประเทศไทย (2009)

ประสบการณ1ทาํ งานในระยะ 5 ป' ยอนหลัง
ระยะเวลา
ตําแหน)ง
หน)วยงาน/บริษัท
20 ก.ย.2550 -ปjจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร[ยี่

การดํารงตําแหน)งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ป?จจุบัน)
- ไม$มี
กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ป?จจุบัน)
- ไม$มี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับผูบริหารเพื่อ
พิจารณาประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผูบริหารที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสําคัญกับนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในรอบป3 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน ดังนี้
รายนาม
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายวิรัช อภิเมธีธํารง
นายสาธิต ชาญเชาวน:กุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/
จํานวนครั้งที่ประชุม
7/7
7/7
7/7

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําโดยมีผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เปนรายไตรมาสและงวดประจําป3 2560 ซึ่งเห็นวามีความถูกตองเชื่อถือ
ได และเปนงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปBดเผยขอมูลอยางเพียงพอและ
เหมาะสมแลว
(2) ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสําหรับป3 2560 ใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญ
ตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอร:รัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได
แนะนําใหฝDายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(3) ไดสอบทานและใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอร:รัปชั่น ในรอบป3 2560 โดยเนน
ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปBดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝDายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันสามารถอางอิง
และตรวจสอบไดอยางโปรงใส
(4) ไดสอบทานการทํารายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย: รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน:ที่เ กิด ขึ้นในป3 2560 แลวเห็ นวาเปนรายการที่ มีราคาและเงื่อ นไขทางการคา
ตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
(5) ไดสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอร:รัปชั่น ในรอบป3 2560 โดย
ไดแนะนําใหฝDายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(6) ไดสอบทานความคืบหนาเกี่ยวกับคดีความตาง ๆ ในรอบป3 2560 โดยไดแนะนําใหฝDายบริหารติดตามความ
คืบหนาของคดีอยางใกลชิดดําเนินการดวยความรัดกุมและเหมาะสม
(7) ไดสอบทานการกระบวนบริหารงานของฝDายบริหารเกี่ยวกับการแจงเบาะแส ซึ่งในป3 2560 ไมมีผูรองเรียน
ผานชองทางการแจงเบาะแสที่กําหนดไว
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(8) ไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลใน
รอบป3 2560 โดยใหระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่ตองปรับปรุงแกไขไวดวย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกัน
พิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทํางานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในป3
ตอไป
(9) ไดพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู สอบบั ญชี แ ละกํ าหนดจํ า นวนเงิ น คาสอบบั ญ ชี ป ระจํ าป3 2561 โดยไดนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป3 2561 เสนอใหแตงตั้ง นางสาว
กมลทิพย: เลิศวิทย:วรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ: ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย:ดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน
อีวาย จํ ากั ด ซึ่งมีคุณสมบัติเ ปนผู สอบบั ญชี บริ ษัทจดทะเบีย นตามขอกําหนดของสํานั กงานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพย:และตลาดหลักทรัพย: ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป3 2561
จํานวน 935,000 บาท และคาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินที่นําเสนอตอสํานักงานสงเสริมการลงทุน 100,000 บาท
ซึ่งเปนจํานวนเงินที่เทากับป3ที่ผานมา
(10)ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจําป3 2561 ตลอดจนอัตรากําลังคนและการ
พัฒนาคุณภาพพนักงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคลองและสามารถ
รองรับปริมาณงานตามหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
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ในรอบป3 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย
คณะกรรมการและผู บริหารของบริษั ทไดใหความสํ าคัญ กั บการบริห ารงานตามหลัก การกํ ากั บดูแ ลกิจ การที่ดี มี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ใหความสําคัญกับปNจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทมีการปฏิบัติตามขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป มีการเปBดเผยขอมูลและการดําเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไมพบ
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญแตอยางใด
วันที่ 15 กุมภาพันธ: 2561
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทฯใหมีอํานาจหนาที่และความรับผิด ชอบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู บริหารรวมทั้งพิจ ารณากําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ผูบริห าร และพนั ก งานของบริ ษัทฯ ตลอดจนปฏิ บัติ ห นาที่ อื่น ตามที่ ไดรับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ เป,น แตละเรื่ อ งแ ตละกรณี ๆ ไปโดยมีก ารประชุ ม ในรอบป3 2560 รวมทั้ งสิ้ น 2 ครั้ ง ซึ่ งมี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
(1) ไดเสนอการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานประจําป3 2561 และการจายเงินรางวัลพนักงานประจําป3 2560
ใหกับผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
(2) ไดเป5ดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการใหมตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยเสนอผานทางเว็บไซต:ของบริษัทฯ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการราย
ใหมสําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป3 2561 แตอยางใด
(3) ไดพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป3
2561 โดยกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาดังนี้
(3.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ตองออกตามวาระแ
องออกตามวาระและรายชื
ละรายชื่อบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว
(3.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ จาก
รายชื่อที่ไดรับการเสนอโดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ วาเป,นผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ: และความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป,นประโยชน:ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบป3ที่ผานมาดวย (ถามี)
(3.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดคัดเลือกกบุบุคคลที่มีความเหมาะสมจะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระโดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติตอที
ตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป3 2561
ตอไป
(4) ไดพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาถึงขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดี ย วกั น รวมทั้ งขนาดธุ รกิจ และผลการดําเนิ นงานในรอบป3 ที่ผ านมาโดยนํ าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ทฯ
พิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนตอไป
(5) ไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบั ติงานของตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ทั้งแบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบป3 2560 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลการประเมินดังกลาวปรากฎวาคณะกรรมการ
ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหนาที่อยางมีปประสิ
ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป,นไปตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
กําหนดไว
วันที่ 14 กุมภาพันธ: 2561
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(นายไกรสีห: ศิริรังษี)
ประธานกรรมการ ก.ส.ต.
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการและ
ผูบริหารจากทุกหนวยงานของบริษัทตั้งแตระดับผูอํานวยการขึ้นไปอยางนอยหนวยงานละหนึ่งคน โดยมีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบในการพิจารณาป.จจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดําเนินงานของบริษัท โดยใหความสําคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) เพื่อลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงใหต่ําที่สุด โดยใชทรัพยากร
อยางมี ประสิท ธิ ภ าพในการประเมิ นและบริ ห ารความเสี่ ย งในภาพรวมใหเหมาะสมสอดคลองกั บ สถานการณB ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ในรอบปC 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญเพื่อกําหนดมาตรการปIองกัน
และลดความเสี่ยงในเรื่องตาง ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทโดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจ
วาการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและสอดคลองกับการ
ดําเนินงานของบริษัทอยางเหมาะสม
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาป.จจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
บริ ษั ทโดยจัด ใหมี ก ารประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ ย งเพื่ อสนับ สนุน กระบวนการบริห ารความเสี่ ยงใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนไดใหขอเสนอแนะที่เปMนประโยชนBตอการบริหารความเสี่ยงทั้งในป.จจุบัน
และอนาคต
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑBและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง
ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปC 2560 โดยใหผูทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่ตองปรับปรุง
แกไขไวดวย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไข
การทํางานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปCตอไป
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดเปQดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทไวใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําปC 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจําปC 2560 (แบบ 56-2) แลว
ในรอบปC 2560 ที่ผานมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ
องคBกร ระดับปฏิบัติการและติดตามการดําเนินการใหเปMนไปตามแผนเพื่อความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว
วันที่ 12 กุมภาพันธB 2561
ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายสาธิต ชาญเชาวนBกุล)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เรียกชําระเต็มมูลคาแลว โดยแบงเป%นหุนสามัญ
1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.- บาท
7.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน 10 รายใหญ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี1)้
รายชื่อผูถือหุน
2)

1. บริษัท ลานนารีซอร9สเซส จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั ปูนซีเมนต9นครหลวง จํากัด (มหาชน)
3. กลุมศิริรังษี
3.1 นายไกรสีห9 ศิริรังษี
3.2 นางวาสนา ศิริรังษี
รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมศิริรังษี
4. กลุมจตุรพฤกษ9
4.1 นายบุญสิน จตุรพฤกษ9
4.2 นางฮัง จตุรพฤกษ9
4.3 นายมนุญศม จตุรพฤกษ9
รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมจตุรพฤกษ9
5. กลุมลิ้มวัฒนะกูร
5.1 นายสมจิตต9 ลิ้มวัฒนะกูร
5.2 นายนพดล ลิ้มวัฒนะกูร
รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมลิ้มวัฒนะกูร
6. กลุมตันติสุนทร
6.1 นายวิสิฐ ตันติสุนทร
6.2 นายทวี ตันติสุนทร
6.3 นางสาววนิดา ตันติสุนทร
รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมตันติสุนทร
7. กลุมสุสังกรกาญจน9
7.1 นางสาวกุล สุสังกรกาญจน9
7.2 นายกันต9 สุสังกรกาญจน9
รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมสุสังกรกาญจน9
8. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์
9. กลุมเลาหเรณู
9.1 นายอนันต9 เลาหเรณู
9.2 นางสาวพรสุดา ศรีขจรกุล
9.3 นายอาคม เลาหเรณู
รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมเลาหเรณู
10. นายวศินน9 ผาติกุลเศรษฐ9

จํานวนหุน
510,000,000
47,234,796

รอยละ
51.00
4.72

41,200,000
4,100,000
45,300,000

4.12
0.41
4.53

12,109,980
16,113,213
18,733
28,241,926

1.21
1.61
0.00
2.82

28,322,657
1,619,200
29,941,857

2.83
0.16
2.99

16,346,400
53,415
31,500
16,431,315

1.63
0.005
0.003
1.64

5,131,500
2,980,600
8,112,100
8,100,000

0.51
0.30
0.81
0.81

4,771,895
0.48
2,622
0.0002622
2,000,000
0.20
6,771,895
0.68
6,120,000
0.61
รวม
706,253,889
70.63
หมายเหตุ 1) ที่มา บัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 โดย บริษัท ศูนย9รับฝากหลักทรัยพ9(ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
2) รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรกของบริษัท ลานนารีซอร9ส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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รายชื่อผูถือหุน
กลุมบริษัท ปูนซีเมนต9นครหลวง จํากัด (มหาชน)และผูบริหาร1)
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
กลุมตระกูล ศิริรังษี
กลุมตระกูล ตันติสุนทร
กลุมตระกูล ลิมทรง
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร9 จํากัด
กลุมตระกูล เลิศพาณิชย9กุล
นายวิเลิศ วงศ9อภิสัมโพธิ์
นางณัฐธภา ตั้งปกรณ9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
11. ผูถือหุนอื่น
รวม

จํานวนหุน
237,116,330
70,177,300
42,697,781
33,512,297
33,400,060
7,862,800
6,087,000
4,454,400
1,950,000
1,833,750
85,907,961
524,999,679

รอยละ
45.17
13.37
8.13
6.38
6.36
1.50
1.16
0.85
0.37
0.35
16.36
100.00

หมายเหตุ 1) กลุ มบริษั ท ปู น ซี เมนต9 น ครหลวง จํา กั ด (มหาชน) และผู บริ ห ารเป% น ผู ถื อ หุนรายใหญที่ สุ ด ประกอบด วย
บริษัท ปูนซีเมนต9 นครหลวง จํากัด (มหาชน) , นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุนรวมทั้งสิ้น 237,116,330 หุน คิดเป%นรอยละ
45.17 ของทุนที่ชําระแลวและเป%นหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป%นกรรมการ 3 คน คือ นายพอล ไฮนซ9 ฮูเกน โท
เบลอร9, นายศิวะ มหาสันทนะ และ นายวันชัย โตสมบุญ เป%นกรรมการที่ไมไดเป%นผูบริหารและไมมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ แตอยางใด

7.3 นโยบายการจายเงินป-นผล
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บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินป^นผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกํา ไรสุทธิจากงบการเงินของ
บริษัทฯ ในแตละป_หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินป^นผลในอัตราที่นอยกวาที่กําหนดขางตนไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจําเป%นในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชําระคืนเงินกู
และ/หรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต

8. โครงสรางการจัดการ ป0 2560
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝcายตรวจสอบ

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝcายพัฒนาธุรกิจ

ฝcายสือ่ สารองค9กร

ผูอํานวยการ
ดานการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ

ผูอํานวยการ
โรงงาน

ผูอํานวยการ
ดานบริหาร

ผูชวยผูอํานวยการ
โรงงาน

แผนก
สารสนเทศ

ฝcายการตลาดและ
จัดสง

ฝcายจัดหาวัตถุดบิ

ฝcายจัดซื้อ

ฝcายบัญชี
การเงิน

ฝcายทรัพยากร
บุคคล

ฝcายกฎหมาย

ฝcายผลิต

ฝcายวิศวกรรม
และพลังงาน

ฝcายวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย
อีก 3 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งคณะผูบริหาร โดยกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวน
ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสรางกรรมการบริษทั
ประกอบดวย กรรมการจํานวนทั้งสิ้น 10 ทาน ในป_ 2559 และป_ 2560 บริ ษัทฯ มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 12 ครั้ง และ 14 ครั้ง ตามลําดับ โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของ
กรรมการแตละทานมีดังนี้
รายชื่อกรรมการ
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1.นายวิสิทธิ์ นอยพันธุ9
2.นายสุโรจน9 ศุภสวัสดิ์กุล*
3.นายไกรสีห9 ศิริรังษี*
4.นายอนันต9 เลาหเรณู*
5.นายสมจิตต9 ลิ้มวัฒนะกูร
6.นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย9*
7.นายสมชาย โลห9วิสุทธิ์
8.นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
9.นายวิรัช อภิเมธีธํารง
10.นายสาธิต ชาญเชาวน9กลุ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลงนาม,
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวม จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุมในป0 2559
ประชุมในป0 2560
9/12
11/14
11/12
12/14
12/12
14/14
12/12
14/14
12/12
14/14
11/12
12/14
12/12
14/14
11/12
10/12
10/12

12/14
14/14
12/14

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

โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป%นเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายไกรสีห9 ศิริรังษี, นายสุโรจน9 ศุภสวัสดิ์กุล, นายสมจิตต9 ลิ้มวัฒนะกูร, นายอนันต9 เลาหเรณู,
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย9, นายสมชาย โลห9วิสุทธิ์ จํานวนสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ
องค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคน
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่น
ที่อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจํานวนไมต่ํากวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
2. องค9ประกอบของกรรมการตองมีความหลากหลายมีทักษะดานอุตสาหกรรมและธุร กิจ
กลยุทธ9 การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและการกํากับดูแลกิจการ

และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และ
ตามที่กฎหมายกําหนด
3. การแตงตั้งกรรมการตองเป%นไปตามวาระที่กําหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี
ประวัติและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแตงตั้งอยางเพียงพอ เพื่อประโยชน9ในการตัดสินใจของที่
ประชุมผูถือหุน
4. กรรมการจะตองผานการสรรหาตามหลักเกณฑ9และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดอยาง
ชัดเจนและโปรงใส
5. การดํ า รงตํ า แหนงกรรมการในแตละวาระเป% น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎหมายวาด วย
บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจํา ป_ทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระจํานวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป_แรกและป_ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หาก
กรรมการมิได ตกลงกันเองเป%นวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนป_หลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเป%นผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารง
ตําแหนงใหมก็ได โดยบริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระที่กรรมการจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด
6. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
7. ตองเปsดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนในรายงานประจําป_ทุกป_ เพื่อให
ผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเป%นกรรมการที่เป%นผูบริหาร หรือกรรมการที่ไมเป%น
ผูบริหาร หรือกรรมการอิสระ
8. คณะกรรมการเป%นผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอรวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญใหกรรมการรับทราบ
9. มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบงแยกหนาที่การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจํา
10. เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไวดังนี้
11. กรรมการควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกินจํานวนดังตอไปนี้
12. กรรมการที่เป%นผูบริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ใหดํารง
ตําแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท
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13. กรรมการที่ ไ มเป% น ผู บริ ห าร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรื อ กรรมการมื อ อาชี พ
(PROFESSIONAL DIRECTOR) ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 6 บริษัท และ
(1) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเป%นตองดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ก็ใหชี้แจงผูถือหุนและผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการดังกลาวไวในแบบแสดงขอมูลประจําป_ (แบบ 56-1) และรายงานประจําป_ (แบบ 56-2) ดวย
(2) ในการเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้นไดเปsดเผยขอมูล
อยางเพียงพอเรื่องการดํารงตําแหนงที่บริษัทอื่นของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแตละคน
ใหผูถือหุนพิจารณากอนลงคะแนนแตงตั้งดวย
(3) ผูบริหารระดับสูงที่จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทในเครือจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
ภาวะผูนําและความเป%นอิสระของกรรมการ

74

1. คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน9 และกํากับดูแลใหฝcายจัดการ
ดําเนินการตามนโยบาย และมีความเป%นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน9แกการดําเนินงานของบริษัทฯ
และผูมีสวนไดเสียทุกฝcาย
2. คณะกรรมการภายใตการนําของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดําเนินงานของ
ผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน
3. คณะกรรมการต องประกอบด วย กรรมการอิ ส ระจากภายนอกซึ่ ง เป% น ผู มี ค วามรู
ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะสามารถ
แสดงความเห็นไดอยางเป%นอิสระ รักษาประโยชน9ของผูที่เกี่ยวของและเขาประชุมโดยสม่ําเสมอ พรอมทั้ง
จัดทํารายงานรับรองความเป%นอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง เพื่อเปsดเผยในรายงานประจําป_ (แบบ 56-2)
4. ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธ9ใดๆ กับฝcายบริหารและไมเป%นประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ
5. กรรมการอิ สระต องมีคุณ สมบัติ ความเป%นอิส ระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน9ของผูถือหุนทุกรายไดอยางเทา
เทียมกันและดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน9ระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
หรื อบริ ษั ท อื่ นซึ่ งมี ผู บริ หาร/ผู ถื อหุ นรายใหญกลุ มเดี ยวกั น นอกจากนี้ ยั งต องสามารถใหความคิด เห็ นใน
การประชุมไดอยางเป%นอิสระ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเป%นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค9และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวย
ความซื่อสัตย9สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน9ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่สําคัญดังนี้

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง เปwาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กํากับดูแลใหฝcายจัดการดําเนินการใหเป%นไปตามที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยมีเรื่องที่สําคัญดังตอไปนี้
(ก) กําหนดโครงสรางการจัดองค9กรของบริษัทฯใหมีระบบการบริหารงานและการดําเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป_ภายใน 30 วันกอนวันสิ้นป_ทุกป_เพื่อใหฝcายจัดการ
ใช ในการบริ หารงานใหเป% น ไปตามแผนงานและงบประมาณที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
อนุมัติเป%นรายป_
(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่เห็นวา
จะเป%นประโยชน9สูงสุดตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม
รวมรายการที่ตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 และตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทย
(ง) อนุ มั ติ แ ผนการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนแผนการจั ด หาเงิ น กู และสิ น เชื่ อ ทางธุ ร กิ จ
ที่เพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เป%นระยะ ๆ
(จ) จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ เพื่อใหผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งทําการตรวจสอบและรับรองความถูกตองกอน
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเป%นแตละป_ ๆ ไป
(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเป%นกรณี ๆ ไป เชน การ
จายเงินป^นผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุนกู, การขายหรือการโอนกิจการ, การ
ซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป%นตน
(ช) พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง เปw า หมาย วิ สั ย ทั ศ น9 (VISION) พั น ธกิ จ (MISSION)
คานิยม (VALUES) และเรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญ และอาจจะมีผลกระทบตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในป^จจุบันและอนาคต
2. พิ จ ารณากํ า หนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรั บ ผิ ด ชอบระหวางคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝcายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวตอ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝcายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ
3. จัด ใหบริษั ทฯ มี ระบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน และจั ดใหมี ร ะบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินงานใน
เรื่องตาง ๆ อยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป%นระยะ ๆ
4. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป_ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเป%นครั้งคราวตามความจําเป%นในการดําเนินกิจการ
5. ตองตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย9สุจริต (Fairness and Integrity) มีความรับผิดชอบตอ
ผลงาน(Accountability) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เป%นธรรมอยางเสมอภาค และเป%นที่เชื่อถือของผูมีสวนได
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เสียทุกฝcายที่เกี่ยวของ (Stakeholders) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชน9รวมในระยะ
ยาวเพื่อใหบริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ คณะกรรมการยั งมี ขอบเขตอํ านาจหนาที่ในการกํ ากั บดูแลบริษัทฯ ใหปฏิบั ติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9ตลอดจนประกาศ และ/หรือขอบังคับของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 และ/หรือตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทย เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน,
รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย9ที่สําคัญ เป%นตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ
6. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
หรื อบุ คคลอื่น ใดกระทํ า การอยางใดอยางหนึ่ งแทนคณะกรรมการได โดยอยู ภายใต การควบคุ มดู แ ลของ
คณะกรรมการตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอํานาจไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจําเป%นในการดํา เนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอํานาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบ
อํานาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร
การมอบอํานาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเป%นการมอบอํานาจที่ทํา ใหผูรับมอบ
อํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน9อื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริ ษัทในเครือ ยกเวนเป%นการอนุมัติ รายการที่เป%นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ9ที่คณะกรรมการได
พิจารณาและอนุมัติไวแลว
7. ตองจั ดใหมี การประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ ง และกํา หนดใหมีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป%นประจําทุกป_
8. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทําจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป%นลายลักษณ9อักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการ
ดําเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลด
ความเสี่ยงการทุจริตและการใชอํานาจที่ไมถูกตอง รวมทั้งปwองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
9. คณะกรรมการเปsด โอกาสใหสิทธิแ กกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเป%น
การลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการกอนการประชุม โดยวิธีสงวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง
E-Mail Address : somrudee@thaiagroenergy.com หรือโทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ
จะไดบรรจุเป%นวาระการประชุมตอไป
10. คณะกรรมการเป%น ผู แตงตั ้ง เลขานุก ารบริษ ัท และกํา หนดขอบเขตอํ า นาจหน าที ่แ ละ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย9สุจริต
ดังตอไปนี้
(ก) จัดประชุมผูถือหุน และจัดประชุมคณะกรรมการใหเป%นไปตามที่กฎหมาย และขอบังคับ
ของบริษัทฯ กําหนด
(ข) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการอยางครบถวน
และถูกตอง

(ค) ดูแลใหการเปsดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบและ
ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
(ง) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือ
หุน รายงานประจําป_ของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)
(จ) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ
(ฉ) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกําหนด กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ของบริษัทฯ และติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ํา เสมอ รวมถึงรายงาน
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ
(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
11. นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)

(2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตองไมมีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเป%นการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเขาเป%นหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดใน
หางหุนสวนจํ า กั ดหรื อเป% นกรรมการของบริ ษั ทเอกชนหรื อบริ ษั ทนิ ติบุ คคลอื่น ที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเป%นการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
ไมวาจะทําเพื่อประโยชน9ของตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
สัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทําขึ้น หรือถือหุนหรือหลักทรัพย9อื่นในบริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

8.2 ผูบริหาร
บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นายสมชาย โลห9วิสุทธิ์
ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายสมถวิล บุญบานเย็น*
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
นายมงคล สุนนานนท9**
ผูอํานวยการโรงงาน
นางสาวกัญญพัชร จินันท9เดช
ผูอํานวยการดานการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นางสมฤดี สุวรรณรูป
ผูอํานวยการดานบริหาร
นายอนันต9 รายะรุจิ
ผูชวยผูอํานวยการโรงงาน
นายกร ตั้งวิรุฬห9
ผูชวยผูอํานวยการโรงงาน

หมายเหตุ *วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสมถวิล บุญบานเย็น ไดเขารับตําแหนง ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
**นายมงคล สุนนานนท9 ไดลาออกจากตําแหนง ผูอํานวยการโรงงาน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เป%นตนไป
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. ควบคุ มดูแ ลและกํ ากั บการบริ หารของบริษัทฯ ใหมีประสิ ทธิภ าพใหเป%นไปตามมติข อง
ที่ประชุมผูถือหุน/คณะกรรมการบริษัทฯ และเป%นไปตามวัตถุประสงค9และขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหเกิด
ผลประโยชน9กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. จัดทําแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากําลังพนักงาน งบประมาณการ
วาจางพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจําป_ เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป%นประจําทุกป_
3. บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และตามงบประมาณรายรับรายจายและ
งบประมาณการ ลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว
4. ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเป%นประจําทุกเดือน ๆ ละหนึ่ง
ครั้ง และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเป%นประจําทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง
5. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันที่
บริษัทฯ มีตอหนวยราชการและบุคคลภายนอก
6. บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาขอผูกพันที่
บริษัทฯ มีตอเจาหนี้ทุกราย
7. ปฏิบั ติการและหรื อดําเนินการในเรื่ องอื่นใดตามที่ คณะกรรมการจะมอบหมายเป% นแตละ
เรื่องแตละกรณี ๆ ไป
อํานาจทางการเงิน
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1. มีอํานาจอนุมัติรายจายปกติประจําวันไดตามงบประมาณรายจายและงบประมาณการ
วาจางพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแลว รวมทั้งรายจายตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ มีตอหนวยราชการ
และบุคคลภายนอก และหรือรายจายตามที่กฎหมายกําหนด
2. มี อํ า นาจจั ด ซื้ อ /สั่ ง จ างทํ า ทรั พ ย9 สิ น ถาวรและหรื อรายการที่ ไ มใชรายจายปกติ ใ น
การดําเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแลวภายในวงเงินไมเกิน 200,000 บาทตอ
ครั้งหรือตอหนึ่งรายการ
3. มีอํานาจกูเงินเพื่อใชในกิจการของบริษัทฯ ไดภายในวงเงินและภายใตหลักเกณฑ9และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว และในกรณีที่ตองใชทรัพย9สินของบริษัทฯ เป%นหลักประกันก็ให
ขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดํา เนินการทุกครั้ง ยกเวน รายการตอไปนี้ ซึ่งถือวาเป%นรายการปกติใหมี
อํานาจอนุมัติไดทุกกรณี
3.1 การเปsด Letter of Credits (L/C) รวมทั้งการทํา Trust Receipt และ Shipping
Guarantee ในการจัดซื้อ/จางทําของ จากตางประเทศ
3.2 การจัดทําหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย9และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป%น
หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ มีตอหนวยราชการ และบุคคลภายนอก
3.3 การทํ าสั ญญาปw องกั นความเสี่ ยงด านเงิ นตราตางประเทศ เชน การทํ า Forward
Exchange Contracts เป%นตน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือขอผูกพันที่จะตองชําระหรือจายเงินในรูป
เงินตราตางประเทศเทานั้น

4. อนุมัติใหพนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใชในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไดดังตอไปนี้
4.1 รายจายตามสั ญ ญาข อผู ก พั น และหรื อ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดและหรื อ ตามที่
คณะกรรมการอนุมัติแลวใหยืมเงินทดรองไปดําเนินการไดตามที่จะตองจายจริง เชน คาที่ดิน คาไฟฟwา และ
สาธารณูปโภคอื่น และคาภาษีอากร ฯลฯ
4.2 รายการอื่นนอกจากขอ 4.1ใหอนุมัติไดครั้งละ และ/หรือรายการละไมเกิน 1,000,00 บาท
5. มีอํานาจอนุมัติการตัดบัญชีและจําหนายทรัพย9สิน ที่ชํารุด/ลาสมัย/เลิกใชงานได ทั้งนี้
ทรัพย9สินที่ตัดบัญชีและจําหนายดังกลาวตองมีราคาทุนหรือราคาที่ซื้อมาไมเกิน 100,000 บาท และมีมูลคาตาม
บัญชีไมเกิน 10,000 บาท ในรอบ 1 เดือน และรวมแลวตองมีราคาทุนที่ซื้อมาไมเกิน 1,000,000 บาท
6. มีอํานาจตั้งสํารองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ไดครั้งละ และ/หรือรายละไมเกิน
50,000 บาท โดยรวมแลวตองไมเกิน 1,000,000 บาท ในรอบหนึ่งป_งบประมาณ แลวรายงานโดยสรุปให
คณะกรรมการทราบเป%นประจําทุกเดือน ๆ ละหนึ่งครั้ง
อํานาจดานการผลิต
1. กํา หนดเปwาหมายและแผนการผลิตสินคาในแตละป_ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด และเป%นไปตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทําไวกับลูกคาทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เป%นประจําทุกป_
2. มีอํา นาจอนุ มัติ การจัด ซื้อ/จั ดหาวัต ถุดิบเพื่ อใชในกิจ การของบริษั ทฯ ได ภายในวงเงิ น
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยเป%นไปตามหลักเกณฑ9และเงื่อนไขที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
3. วางแผนและดําเนินการผลิตสินคาใหเป%นไปตามแผนงานและเปwาหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไวโดยใหมีตนทุนที่ต่ําที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปwาหมายที่วางไวก็
ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทําได
4. วางแผน และ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการดําเนินธุรกิจอื่นใดที่เห็นวาจะเป%น
ประโยชน9ในเชิงพาณิชย9เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิตและการจําหนายสินคาของบริษัทฯ ในอนาคต
และเพื่อใหบริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
อํานาจดานการขาย
1. กําหนดเปwาหมาย แผนงาน และกลยุทธ9ในการจําหนายสินคาในแตละป_ ใหสอดคลองกับ
ความต องการของตลาดและเป% น ไปตามสั ญ ญาข อผู ก พั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ทํ า ไว กั บ ลู ก ค าทุ ก รายเพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป%นประจําทุกป_
2. วางแผนและดํ า เนิ น การจํ า หนายสิ น ค าให เป% น ไปตามแผนงานและเปw า หมายที่
คณะกรรมการอนุมัติไวเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มสวนแบงดานการตลาด (Market Share) รวมทั้ง
สามารถเพิ่มรายไดหรือเพิ่มกําไรใหไดมากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและ
เปwาหมายที่วางไว ก็ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทําได
3. ดํา เนินการจําหนายสินคาและบริการใหเป%นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด และ/หรือตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทําไวกับลูกคาทุกราย
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4. จัดซื้อ/สั่งจางและหรือนําเขาสินคามาจําหนายเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มสวนแบง
ดานการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายไดหรือเพิ่มกําไรใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ จะตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกอนดําเนินการ
5. มีอํานาจขายสินคาและบริการทั้งในประเทศและตางประเทศโดยทําสัญญาผูกพันไดครั้งละ
ไมเกิน 1 ป_
อํานาจดานพนักงาน
1. มีอํานาจกําหนดอัตรากําลังพนักงานใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งมีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตาม
บัญชีอัตรากําลังพนักงานและตามงบประมาณการวาจางพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแลว ยกเวน พนักงาน
ระดับผูอํานวยการขึ้นไปซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกอน
2. มีอํานาจวาจาง แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน และเลิกจางพนักงานไดทุกคนทุกระดับ ยกเวน
พนักงานระดับผูอํานวยการขึ้นไปซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน
3. มีอํานาจกําหนดระเบียบวาดวยขอบังคับการทํางานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ
ไดตามหลักเกณฑ9 เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบแลว
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อํานาจในสวนที่เกี่ยวกับคดีความและการทํานิติกรรมสัญญา
1. มีอํานาจทํานิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ไดเฉพาะงานปกติประจําตามงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลวครั้งละไมเกินหนึ่งป_
2. มีอํานาจฟwองรองคดีความและตอสูคดีความเพื่อประโยชน9ของบริษัทฯ ไดโดยรายงานให
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และมีคดีความเกิดขึ้น
อํานาจในสวนที่เกี่ยวกับงานโครงการ
1. พิจารณาและศึกษาความเป%นไปไดในเบื้องตนของโครงการที่เห็นวาจะเป%นประโยชน9ตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
2. พิจารณาวาจางที่ปรึกษาโครงการตาง ๆ ได ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแลว
3. หลั งจากศึกษาโครงการในเบื้องตนแลวเห็ นวาโครงการดังกลาวมีความเป% นไปได ก็ ให
นําเสนอรายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ
4. สําหรับโครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการไดแลว ใหมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
4.1 กําหนดแผนงาน งบประมาณและเปwาหมายในการดําเนินโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงค9หรือใหไดผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
4.2 มีอํานาจติดตอ เจรจา และลงนามทําบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับการรวมทุนในเบื้องตน
(Memorandum of Understanding) มีกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งป_
4.3 การทําสัญญารวมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้งบริษัทรวมทุน
(Joint Venture Company) ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ
5. ให รายงานความคื บ หน าของโครงการตาง ๆ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น การได แล วให
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

เรื่องอื่น ๆ
1. เรื่องใดก็ ตามที่จะต องเสนอขออนุ มัติ และหรื อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให
ประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณากลั่นกรองหรือใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี
2. เรื่องที่เกินขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิ ดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
ตามที่กําหนดไวขางตนนี้ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ
3. ประธานเจาหนาที่บริหารอาจจะมอบอํานาจหนาที่ในเรื่องตางๆ ใหพนักงานของบริษัทฯ
ตําแหนงใด หรือคนใดก็ไดภายในขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
และเหมาะสมเป%นแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป
การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ
กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเป%นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง ที่ทํา
ใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจชวงสามารถอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน9กับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเป%นการอนุมัติรายการที่เป%นไปตามปกติธุรกิจที่มี
การกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจที่ชัดเจนแลว
8.3 เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได มี ม ติ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ 7/2556 เมื่ อ วั น ที่
25 กรกฎาคม 2556 แตงตั้ง นางสมฤดี สุวรรณรูป ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติและขอมูล
รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1) โดยกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้
1. ดู แ ลและให คํ า แนะนํ า แกกรรมการและผู บริ หารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ขอกําหนด กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแล
ประะสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
3. ดูแลใหการเปsดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนที่รับผิดชอบเป%นไปตามระเบียบและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาด
หลักทรัพย9 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
4.4 รายงานประจําป_ของบริษัทฯ
4.5 รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการผูบริหาร
5. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
8.4.1 คาตอบแทนที่เป?นตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรูปของคาตอบแทนประจําเดือนและคาบําเหน็จ
ประจําป_ โดยไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในป_ 2560 ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายวิสิทธิ์ นอยพันธุ9
2. นายสุโรจน9 ศุภสวัสดิ์กุล
3. นายไกรสีห9 ศิริรังษี
4. นายอนันต9 เลาหเรณู
5. นายสมจิตต9 ลิ้มวัฒนะกูร
6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย9

7. นายสมชาย โลห9วิสุทธิ์
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8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
9. นายวิรัช อภิเมธีธํารง
10. นายสาธิต ชาญเชาวน9กุล

รวม

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหา
ผูชํานาญการ
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรจสอบ
กรรมการสรรหา

คาตอบแทน
540,000
360,000
360,000
30,000
360,000
360,000
360,000
20,000
120,000
360,000
20,000
360,000
180,000
360,000
120,000
360,000
120,000
20,000
4,410,000

หนวย : บาท
คาบําเหน็จ
321,426
214,286
214,286

รวมทั้งสิ้น
861,426
574,286
604,286

214,286
214,286
214,286

574,286
574,286
714,286

214,286

594,286

214,286

754,286

214,286

694,286

214,286

714,286

2,250,000

6,660,000

หมายเหตุ : นายสีหศักดิ์ อารีย9ราชการัณย9 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เป%น
กรรมการผูชํานาญการ เพื่อให คําแนะนํ าปรึกษาและเป%นตัวแทนคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงาน ในเรื่ องตางๆ ที่
คณะกรรมการไดมีมติใหผายจัดการรับไปดําเนินการแลว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยกําหนดผลตอบแทนใหเดือนละ
10,000 บาท ทั้งนี้ เริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เป%นตนมา

คาตอบแทนผูบริหาร
บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจํา ป_ ซึ่งจะ
ผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนผูบริหาร*
(คน)
7
8
7

ป0 พ.ศ.
2558
2559
2560

จํานวนเงินคาตอบแทน
(ลานบาท)
20.23
17.97
22.41

หมายเหตุ *จํานวนผูบริหาร รวมถึงผูบริหารที่ลาออกระหวางป_ดวย

8.4.2 คาตอบแทนอื่น
-ไมมี8.5 บุคลากร
8.5.1 จํานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจํานวน 225 คน (ไมนับรวมผูบริหาร
จํานวน 5 คน) แบงเป%นพนักงานประจําจํานวน 189 คน และพนักงานรายวันจํานวน 36 คน ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
หนวยงาน
ฝcายบัญชีการเงิน
ฝcายทรัพยากรบุคคล
ฝcายจัดซื้อ
ฝcายกฎหมาย
แผนกสารสนเทศ
ฝcายตรวจสอบ
ฝcายพัฒนาธุรกิจ
ฝcายสื่อสารองค9กร
ฝcายการตลาดและจัดหาวัตถุดบิ
ฝcายบริหารโรงงาน
ฝcายผลิต
ฝcายวิศวกรรมและพลังงาน
ฝcายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
แผนกมวลชนและธุรการโรงงาน
แผนกคลังสินคาและควบคุมวัตถุดบิ
แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
รวม

พนักงานประจํา
(คน)
7
7
3
2
4
2
2
4
50
56
34
4
12
2
189

พนักงานรายวัน
(คน)
3
16
9
8
36

รวม
(คน)
7
7
3
2
4
2
2
4
53
56
50
13
20
2
225
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8.5.2 ขอพิพาทดานแรงงาน
-ไมมี8.5.3 คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนที่เป%นตัวเงิน
ในป_ 2558, 2559 และป_ 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)
จํานวน 51.56 ลานบาท 58.19 ลานบาท และ 63.71 ตามลําดับ โดยเป%นคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน
โบนัส คาลวงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาเชาบาน
คาตอบแทนอื่น
- ไมมี
8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการพั ฒนาบุ คลากรอยางสม่ํ าเสมอ โดยมี วั ตถุ ประสงค9 เพื่ อเพิ่ม พู น
ความรู ทักษะ และความชํานาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะสงเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนาความรูความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดย
พนักงานที่เขาใหมจะมี Supervisor ในแตละสายงานทําหนาที่ฝˆกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจะมีการจัด
อบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถายทอดประสบการณ9และใหความรูเพิ่มเติมแก
พนักงานอยูเป%นประจํา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสงพนักงานและผูบริหารในสายงานตาง ๆ เขารวม
การอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝcายเป%นการเพิ่มเติมอีกดวย
อีกทั้งป^จจุบันบริษัทฯ ใหการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยไดนําเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร อาทิเชน ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems) เพื่อใหมี
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ มีการดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ดวยการจัดสงพนักงานเขารับการอบรม
และพัฒนากับสถาบันภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนดํา เนินการจัดการอบรมภายในบริษัท เพื่อมุงเนนให
พนั ก งานมี ค วามรู ความสามารถ ตลอดจนทั ก ษะที่ ใ ช ในการปฏิ บั ติ ง านให สอดคล องกั บ สมรรถนะ
ประจําตําแหนง (Functional Competency) ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม และดวยการสํารวจความจําเป%นในการฝˆกอบรม และจัดทําเป%นแผนการฝˆกอบรมประจําป_ 2560
ดังนี้

จํานวนการอบรมในป0 2560(ชั่วโมง)
พัฒนาความรู
และทักษะ
15%
นโยบายผูบริหาร กลยุทธ
องคกรและคณะทํางาน
ตางๆ
33%
ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
6%

ความรูเฉพาะตําแหนง
ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความรูเฉพาะตําแหนง
44%

นโยบายผูบริหาร กลยุทธองคกร และ
คณะทํางานตางๆ
พัฒนาความรูและทักษะ

ระบบบริหารคุณภาพ
และสิ่งแวดลอม
2%
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สถาบันพัฒนาฝ_มือแรงงาน รวมกับ แผนกทรัพยากรบุคคล และ ฝcายวิศวกรรมและพลังงาน
จัดอบรมหลักสูตร การเชื่อมทอพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมแรงงานสั ม พั น ธ9 อยางตอเนื่อ งตลอดทั้ง ป_ อาทิ กิ จ กรรม
Cleaning Day กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา และประเพณีรดน้ําดําหัวเนื่องในวัน
สงกรานต9 เป%นตน

กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 โดยพนักงานทุกคนรวมกันทําความสะอาดพื้นที่ที่
ตนรับผิดชอบ และบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของตน

9.
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การกํากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเป%นกลไกสําคัญ
ในการนําไปสูการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสราง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝcาย โดยการมีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีจะเป%นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลคา สรางความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสงเสริมการเติบโตอยาง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกํ าหนดใหมีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทย
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย9สุจริต (FAIRNESS
AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหนาที่ (RESPONSIBILITY)
มีการดําเนินงานที่โปรงใส (TRANSPARENCY) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เป%นธรรมอยางเสมอภาคและเป%นที่
เชื่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝcายที่เกี่ยวของ (STAKEHOLDERS) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและ
ผู มี ผ ลประโยชน9 ร วมกั น ในระยะยาวเพื่ อ ให บริ ษั ท ฯ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น ในอนาคต
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกํากับดูแลกิจการเพื่อเป%นแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจและเป%นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
1. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝcายจัดการอยางชัดเจนเป%นที่เชื่อถือและเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2. ดําเนินการใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ ของบริษัทฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ภายใต ระบบการควบคุ ม ภายในที ดี และมี ก ารถวงดุ ล อํ า นาจที่ เ หมาะสมรวมทั้ ง มี
การดําเนินงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีกระบวนการเปsดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดําเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดําเนินงานและแสดงฐานะ
ที่แทจริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการปwองกันและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
4. ดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย งทางผลประโยชน9 ด วยความรอบคอบอยางมี เ หตุ มี ผ ล
โดยยึดถือประโยชน9ของบริษัทฯ เป%นที่ตั้ง
5. ปลูก ฝ^งคุณธรรมและจิ ตสํ านึกอัน ดีง ามใหผูบริหารและพนั กงานมีค วามประพฤติที่ ดี
ซื่ อ สั ต ย9 สุ จ ริ ต มี วิ นั ย และมี ค วามสํ า นึ ก ในหน าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนและตอที ม งานพร อมที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้นและรูจักตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
6. มุงมั่นสูความเป%นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร างความพึงพอใจใหแก
ลูกคาดวยการรับฟ^งความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสรางสรรค9สิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
7. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเป%นเจาของของผูถือหุนรวมทั้งสิทธิของผูมีสวนได
เสียและปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้น ดวยความเป%นธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติและ
เปsดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทํา

ผิดกฎหมายหรือขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
8. ดําเนินการโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และตอ
ชุมชนสังคมโดยสวนรวมและคํานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปมีสวนรวมใน
การสรางสรรค9และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป%นประโยชน9ตอสวนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ
9. ดํ า เนิ น การใหมี ม าตรการปw อ งกั น มิ ใ หผู หนึ่ ง ผู ใดใช ข อมู ล ภายในเพื่ อ นํ า ไปแสวงหา
ประโยชน9ในทางมิชอบ
10. กําหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ9ทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต
หรือมีการปฏิบัติฝcาฝ‹นกฎหมายหรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริ ษั ทฯ อยางมีนั ย สํา คั ญ โดยจะตองรายงานทั นที เพื่ อจะได รี บแกไขข อบกพรองหรื อผลกระทบที่ เกิด ขึ้ น
โดยมิชักชารวมทั้งหามาตรการปwองกันมิใหเกิดเหตุการณ9ดังกลาวขึ้นอีก
หนาที่ความรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและการ
กํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานทุจริตคอร9รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหฝcายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานคอร9รัปชั่นและปลูกฝ^งจนเป%นวัฒนธรรมองค9กร
• คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทาง
บัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเป%นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
• ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกระดับมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดให
มีระบบและสงเสริมสนับสนุนนโยบายการตอตานทุจริตคอร9รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุก
หนวยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
• ฝcายตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวา
เป%นไปอยางถูกตอง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคําสั่งในการปฏิบัติงานและอํานาจอนุมัติตลอดจน
บทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอตอความ
เสี่ยงดานการทุจริตคอร9รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอร9รัปชั่นที่
อาจจะเกิดขึ้นในแตละกระบวนการอยางสม่ําเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแกไขที่เหมาะสมเพื่อนําเสนอหรือ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและกําหนดมาตรการ
ตาง ๆ ใหสอดคลองกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว
9.1.1 นโยบายวาดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใสและเป%นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอชุมชน
สังคมและสิ่งแวดลอมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
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ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด คณะกรรมการจึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอมไวดังตอไปนี้
1. ไมดํ า เนิ นธุ ร กิ จ และหรือ กระทํ า การใดๆ ที่ จ ะมีผ ลเสี ยหายตอชื่อ เสี ย งของประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมและหรือตอสังคมโดยสวนรวม
2. สนับสนุนกิจกรรมอันเป%นประโยชน9ตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสําคัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
3. ปลูกฝ^งจิตสํา นึกและความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย
ตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐ
4. ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
5. ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทําธุร กิจผิดกฎหมายหรือเป%นภัยตอสังคม
และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอร9รัปชันทุกรูปแบบ
9.1.2 นโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
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คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหมีกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงค9จะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผาน
ผูบริหารของบริษั ทฯ เพื่ อแสดงความคิ ดเห็ นตางๆ เกี่ ยวกั บการดํา เนินธุ ร กิจ รวมทั้ ง การแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
หรือการทุจริตคอร9รัปชั่น เป%นตน โดยใหแจงเบาะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ดังตอไปนี้
• สงทางไปรษณีย9มาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
• ผานหนาเว็ปไซด9ของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption
• ผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE
• ทางโทรศัพท9 ติดตอ ผูจัดการฝcายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001
• สงทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com
การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
ตามขอ (1) ขางตนไมตองเปsดเผยชื่อแตอยางใด
1. การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง

ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียนตาม ขอ (1) ขางตนแลวนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง
2. มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯยินดีรับ
ฟ^งขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการ
ปwองกันมิใหเกิดเหตุการณ9ดังกลาวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตาม
เหตุและผลของเรื่องเป%นแตละรายแตละกรณี ๆ ไป
9.1.3 นโยบายวาดวยการรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอยางอื่น
คณะกรรมการตองการปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
ทุก ระดั บตระหนั กถึ ง การตอต านการทุ จ ริ ตคอร9รั ปชั่ น และสร างคานิ ยมที่ถู ก ต องดวยการไมรั บ ไมใหและ
ไมสนับสนุนการกระทําใด ๆ ที่สอไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชน9โดยมิชอบ ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานและหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกรองหรือรับของขวัญ
ทรั พ ย9สิน และหรื อประโยชน9ใ ด ๆ จากลูก ค า คู คา และหรื อจากบุค คลที่ มีธุร กิจเกี่ ยวข องกั บบริ ษัทฯ โดย
เด็ดขาดไมวากรณีใด ทั้งเป%นการสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยาง
ไมเป%นธรรม เกิดความลําเอียง หรือเกิดความลําบากใจ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลประโยชน9ที่ขัดกันได
2. การรับหรือการใหของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป%นประเพณีนิยมอันดีงามซึ่ง
จะตองเป%นของที่มีมูลคาเล็กนอยไมมีราคาเกินสมควรหรือเกินกวาเหตุ เชน ของชํารวย หรือของที่ระลึกที่
จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมการขายหรือแจกจายทั่วไป เป%นตน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใชดุลยพินิจในการวินิจฉัย
ไดวาของนั้นเหมาะสมหรือไม หากไมมั่นใจก็ใหปรึกษาหารือหรือขอคําแนะนําจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
กอน โดยใหคํานึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ9ของผูใหและผูรับเป%นสําคัญวาเรื่องดังกลาวเหมาะสมหรือไม
3. การรับหรือการใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกํานัล ทองคํา อัญมณี หรือของมีคาตางๆ
ใหถือวาเป%นการรับหรือการใหที่ไมเหมาะสมและไมบังควรอยางยิ่ง โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาเป%นการกระทําที่
สอไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน9โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหนาที่การงานที่รับผิดชอบอยู
4. หากตรวจสอบพบวาพนั ก งานผู ใดมี ก ารกระทํ า ที่ ส อไปทางมิ ช อบและหรื อ แสวงหา
ผลประโยชน9สวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแลว บริษัทฯ จะถือวาเป%นการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งบริษัทฯ จะ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเครงครัด โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดทั้งสิ้น
9.1.4 นโยบายวาดวยการใชแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ฯ ให ความสํ า คั ญ กับ การใช แรงงานด วยความสมั ค รใจและใหความเป% น ธรรมกั บ
พนักงานทุ กคนทุ กระดับรวมทั้งปฏิบัติ ตามหลัก สิทธิม นุษ ยชนโดยเครงครั ด โดยคณะกรรมการได กํา หนด
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้
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1. บริ ษั ท ฯ ต องปฏิ บัติ ตามหลั ก สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนอยางเครงครั ด โดยใหความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพื่อนําไปปฏิบัติเป%นสวนหนึ่งในการดําเนินงานและไมสนับสนุนกิจการ
ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
2. พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทําความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับหนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมแนใจให
ขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง หามปฏิบัติไปตาม
ความเขาใจของตนเองโดยลําพัง
3. เมื่อพนักงานตองไปปฏิ บัติงานในตางประเทศ พนักงานควรศึ กษาบทบัญญั ติ กฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางไปเพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงาน
ในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
4. บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง
และผลประโยชน9ตาง ๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจางงานตาง ๆ โดยไมบังคับการใชแรงงานโดยไมสมัครใจและ
หรือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เทาเทียมกัน
สํ า หรั บ พนั ก งานงานทุ ก คน โดยจั ด ให มี ส ภาพแวดล อมในการทํ า งานที่ ดี แ ละเหมาะสม และปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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9.1.5 นโยบายวาดวยความเป?นกลางทางการเมือง
บริษัทฯ ใหความสําคั ญกับความเป%นกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย
ในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1. บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความเป%นกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝ^กใฝc
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
2. บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ
ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพย9สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น
3. บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ
แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไมวาทางตรงหรือทางออม
4. บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงาน
ทุกคนทุ กระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงาน
สามารถแสดงออก เขารวมสนับสนุนหรือใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่
5. พนั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ฯ สามารถใช สิ ท ธิ ท างการเมื อ งที่ พึ ง มี โดยเป% น
การกระทําในนามของแตละบุคคล โดยไมใชตําแหนงในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงิน
อุดหนุนหรือใหการสนับสนุนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

6. บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ
ที่ทําใหพนักงานและผูใตบังคับบัญชาเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยง
ภายในองค9กรและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี
9.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค9ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เป%นเครื่องมือที่ชวยสรางความเชื่อมั่นและสรางความ
มั่นใจใหแกผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้
9.2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ9ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝcาย และมีความเป%นมืออาชีพ จึงกําหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
ดังนี้
1. ปฏิบั ติหนาที่ ใหเป% นไปตามกฎหมาย กฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข อง ข อบั งคับของบริ ษั ทฯ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน
2. บริหารงานดวยความซื่อสัตย9สุจริต วางตัวเป%นกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเป% น
อิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตาง ๆ
3. ใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานประจําวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปชี้นําการดําเนินงาน
ดังกลาวโดยไมมีเหตุผลสมควร
4. ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เป%นธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือใน
กิจการที่มีลักษณะเป%นการแขงขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
5. หลี กเลี่ยงความขั ดแยงทางผลประโยชน9ส วนตนตอผลประโยชน9 ของบริ ษัทฯ เพื่อใหการ
บริหารงานเป%นไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่
6. บริหารงานด วยความระมัดระวัง และไมสรางข อผูกมั ดที่ อาจขั ดแยงกับหนาที่ ของตนใน
ภายหลัง
7. ไมแสวงหาผลประโยชน9อันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม
8. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชน9สูงสุดตอองค9กรของบริษัทฯ
9. ไมกระทําการใด ๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชน9ของบริษัทฯ หรือเป%นการเอื้อ
ประโยชน9ใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
10. มุ งมั่ น ที่ จ ะปw องกั น และขจั ดการกระทํ า ที่ ส อไปในทางทุ จ ริ ต โดยถื อเป% นเรื่ อ งที่ ต อง
ดําเนินการอยางรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสรางคานิยมและภาพลักษณ9ที่ดีตอองค9กรของบริษัทฯ
9.2.2 แนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน
บริ ษั ทฯ เป%น ผู ผลิต และจํ า หนายเอทานอลเพื่อใช เป% น เชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพิ่ ม มู ลคาแก
ผู มีส วนได เสี ย อยางเหมาะสมและคํ า นึ ง ถึ ง ดุ ล ยภาพด านสิ่ ง แวดล อมและเอื้ อ ประโยชน9 ตอสั งคมโดยรวม
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ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกลาวอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบตอไปในอนาคต จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี
ของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้
1. ปฏิบั ติหนาที่ดวยความรั บผิ ดชอบ ซื่อสัต ย9สุจริต มุงมั่ น ทุมเท ปฏิบัติ ตามกฎระเบีย บ
ขอบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค9กรโดยถือประโยชน9สูงสุดของบริษัทฯ เป%นสําคัญ
2. รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวัง
มิใหเอกสารหรือขาวสารอันเป%นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของ
3. เคารพในสิ ท ธิ ส วนบุ ค คลของพนั ก งาน หลี ก เลี่ ย งการนํ า เอาข อมู ล หรื อ เรื่ องราวของ
พนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ย วกับการปฏิบัติง านและเรื่องสวนตัว ไปเปsดเผยหรือวิพากษ9วิ จารณ9ในลักษณะที่จ ะ
กอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน หรือภาพพจน9โดยรวมของบริษัทฯ
4. ไมกลาวรายหรือกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายใน
บริษัทฯ หรือตอบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
5. รั ก ษาและรวมสร างสรรค9 ใ หเกิ ด ความสามั ค คี เ ป% น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในหมู พนั ก งาน
ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน9ตอบริษัทฯ โดยรวม
6. พึงปฏิบัติ ตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ํา ใจ มีม นุษยสัม พันธ9อันดี ไมปsดบังขอมูล ที่
จําเป%นในการปฏิบัติงานของผูรวมงานและปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นได รวมทั้งใหเกียรติผูอื่น
โดยไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเป%นผลงานของตน
7. มีความมุงมั่นที่จะเป%นคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป% นประโยชน9ตอ
ตนเองและบริษัทฯ อยูเสมอ
8. ศึกษาหาความรูและประสบการณ9 เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
และปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีใหมอยูตลอดเวลา
9. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง โดยไมประพฤติตนในทางที่อาจ
ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงตอตนเอง และบริษัทฯ
10. แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทํา
ใด ๆ ที่สอวาเป%นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค9กรของบริษัทฯ
11. ชวยดําเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานรวมทั้งการ
พัฒนาองค9กรไปสูความเป%นเลิศ
12. หลีกเลี่ยงการให หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน9ใดๆ จากคูคาหรือ ผูมี
สวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เวนแตเป%นไปตามระเบียบ และคําสั่งของบริษัทฯ เทานั้น
9.2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไวซึ่ง
พนักงานที่มี ความรูความสามารถและมี คุณ ภาพ โดยถือวาเป%นทรั พยากรที่สํา คัญที่สุดขององค9 กร รวมถึ ง
การสงเสริ ม ใหเกิ ดภาพลั กษณ9 อั นดี ภายในหนวยงาน ทั้ ง นี้ เพื่ อใหการดํ า เนิน งานบรรลุ เปw า หมายอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไวดังนี้
1. พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเป%นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป%นสวนหนึ่งขององค9กร

2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ จะกระทํา ดวยความเป%นธรรมโดย
คํานึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ9 สภาพรางกายและขอกําหนดอื่นที่จําเป%นแกพนักงานใน
ตําแหนงนั้นๆ
3. บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเป%นธรรม ตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะ ของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน
4. บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป%นรายบุคคลเป%นประจํา
ทุกป_ โดยใหผูบังคับบัญชาตามสายงานเป%นผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว
5. บริ ษั ท ฯ จะดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพของพนั ก งาน และรั ก ษาสภาพการทํ า งานใหเป% น ไปโดย
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี
6. บริ ษั ท ฯ เปs ด โอกาสและสงเสริ ม ใหพนั ก งานแสดงความคิ ด เห็ น ของตนเองได โดยให
พนั ก งานมี ส วนรวมในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งานของตนเองและของบริ ษั ท ฯ
ใหดียิ่งขึ้น
7. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝˆกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเป%นสวนสําคัญในการพัฒนา
พนักงานใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
บริ ษัทฯ กํ า หนดนโยบายนี้ ขึ้นเพื่อใหพนัก งานยึ ดถือและปฏิบัติตามเพื่ อใหเกิ ด ความเป% น
ระเบียบเรียบรอย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความเจริญกาวหนาของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในแตละสายงานเป%นสวนที่สําคัญยิ่ง
ซึ่งจะตองรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธ9อันดีของพนักงาน
กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธ9อันดีดังกลาวดวย
9.2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใหมีการบันทึกรายการ
อยางถูกตอง ครบถวน และสามารถตรวจสอบได ใหเป%นไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยพนักงานทุกคนตองยึดหลักความซื่อสัตย9และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้
1. ความถูกตองของการบันทึกรายการ
(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน สามารถ
ตรวจสอบได โดยไมมีขอจํากัดหรือขอยกเวนใด ๆ ทั้งสิ้น
(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะตองเป%นไปตามความเป%นจริง ไมมี
การบิดเบือนหรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะดวยวัตถุประสงค9ใด ๆ ก็ตาม
(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับตองดําเนินการทางธุรกิจใหสอดคลองกัน และเป%นไปตาม
ระเบียบ และขอกําหนดตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่
ครบถวนถูกตอง โดยใหขอมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อใหพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทํา
รายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได โดยมีรายละเอียดที่ถูกตองครบถวน
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2. รายงานทางการบัญชีและการเงิน
(ก) พนักงานทุกคนตองไมกระทําการบิดเบือนขอมูล หรือสรางรายการเท็จไมวาจะเป%น
ขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน หรือขอมูลทางดานการปฏิบัติงานตาง ๆ ของบริษัทฯ
(ข) พนั กงานทุก คนตองตระหนั กวาความถู กต องครบถ วนของรายงานทางบัญ ชีแ ละ
การเงินเป%นความรับผิดชอบรวมกันของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
(ค) พนักงานทุกคนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม และ/หรือใหขอมูลรายละเอียด
ประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอยางถูกตอง ครบถวนตามความเป%นจริง
9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
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บริ ษั ท ฯ กํ า หนดนโยบายกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การให ทุ ก หนวยงานทํ า งานอยางมี ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผ ล เป% นไปตามวัต ถุประสงค9แ ละเปw าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช
ทรัพย9สินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยาง
ตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เป%นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสมไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯมี
การสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมที่จะใหประเมินและตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้
1. จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กําหนดใหเป%นหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการทํางาน
ภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบไดโดยทุกหนวยงานจะตองจัดทําคูมือ
กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไว เป%นบรรทัดฐาน
2. จัดใหมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให
แตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการลดผลกระทบ
หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงดังกลาวโดยบริษัทฯมุ งหวังใหพนักงานทุกคนทุ กระดับมีสวนรวมในการ
ประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อชวยกันปwองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
3. จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหนาที่และทุกระดับ
ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เป%นมาตรฐาน
และมี ก ารควบคุ มภายในที่ เพีย งพอเพื่ อควบคุ ม ใหความเสี่ ย งอยู ในระดั บ ที่ เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
4. จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ที่
เพียงพอ เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและมี
การรั ก ษาความปลอดภั ย ของข อมู ล อยางเพี ย งพอ เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งานและ
การบริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารใหทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก

องค9กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
5. จั ด ให มี ร ะบบการติ ด ตามและการประเมิ น ผลอยางเพี ย งพอ (Monitoring and
Evaluation) โดยกําหนดใหเป%นหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทํา งานภายในหนวยงานของตนใหมี ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผ ล และถูกต องตามระเบี ยบของ
การปฏิบัติงานแลว ซึ่งสํานักงานตรวจสอบจะเป%นผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานในการจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจสอบเป%นระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยางตอเนื่องโดย
สม่ําเสมอซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ขององค9กรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้นดวย
6. แนวทางการตรวจสอบประเมิ น ผลจะเน นไปในลั ก ษณะที่ ส ร างสรรค9 แ ละปรั บ ปรุ ง
ระบบงานใหดีขึ้น รายงานที่สํานักงานตรวจสอบจัดทําขึ้นและหนวยงานที่เป%นเจาของระบบงานมีความเห็น
สอดคลองดวยกันแลวจะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบกอนที่จะนําไปปฏิบัติ
ตอไป หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือ
เป%นหนาที่ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองรีบ ดํา เนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่
ดังกลาว เป%นสวนหนึ่งของงานที่หนวยงานนั้นๆ ตองรับผิดชอบและถือเป%นสวนหนึ่งในการประเมินผลงาน
ประจําป_ของพนักงานที่เกี่ยวของดวย
9.2.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป%นป^จจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจ
และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งาน บริ ษั ท ฯ จึ งกํ า หนดให เป%น ความรั บ ผิ ด ชอบรวมกั นของ
พนักงานทุกคน ที่จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบ
คําสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนด ดังตอไปนี้
1. บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ
คําสั่งบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอร9ดังกลาว
2. พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และยึดปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(ก) ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร9 ระเบียบ
และคําสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศตาง ๆ
(ข) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอร9ฟแวร9หรือทรัพย9สินทางป^ญญาของบุคคลอื่น
(ค) หามนํ า โปรแกรมที่ เ ป% น ของบริ ษัท ฯ ไปใช งานสวนตัว หรื อ นํ า ไปใหผู อื่ นที่ ไ มใช
พนักงานบริษัทฯ ใชเพื่อผลประโยชน9ทางการคา หรือทําซ้ํา เผยแพร ทําการเปลี่ยนแปลงแกไขทุกอยางทุก
ประการ โดยไมไดรับอนุญาต
(ง) หามใชระบบอีเมล9ข องบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือ
ขอความที่มีผลรายตอความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย9 ขอความสวนตัว ขอความ
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ที่มีเนื้อหาชวนใหงมงาย ไมสรางสรรค9 จดหมายลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร9 ออกไปภายนอก
หรือภายในบริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมล9ของบริษัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดทั้งสิ้น
(จ) หามใชระบบอีเมล9ของบริษัทฯเผยแพรขาวสารหรือขอมูลตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหกับ
บุคคลภายนอก ยกเวนผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ9ที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น
(ฉ) หาม Download ไฟล9 ทุ ก ประเภทโดยไมได รั บ อนุ ญ าต และไมใช งานเครื อ ขาย
ภายในเพื่อความบันเทิงตางๆ เพื่อไมทําใหประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลของผูอื่นลดลง
(ช) ตองไมใช เครื อขายคอมพิ ว เตอร9 โดยมีวั ต ถุป ระสงค9เ พื่ อการกระทํ า ผิด กฎหมาย
ขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย9 เปsดเผยขอมูลที่เป%นความลับ และแสดงความคิดเห็นสวนตัว
(ซ) การใชเครื่องคอมพิวเตอร9 หรืออุปกรณ9สื่อสารสวนตัวที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบ
เครือขายของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหารกอน
(ฌ) การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร9ในบริษัทฯ หรือการนํา Notebook ไปใชงานภายนอก
บริษัทฯ จะตองตั้งเครื่องใหมีการใสรหัสผาน ใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โดยรหัสผาน
จะตองเก็บเป%นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเป%นระยะๆ อยางนอยทุก 3 เดือน
(ญ) ตองไมติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งสิ้นเวน
แตจะไดรับอนุญาตจากประธานเจาหนาที่บริหารเป%นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือระเบียบที่
เกี่ยวของเทานั้น
(ฎ) ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร9 และอุปกรณ9ที่รับผิดชอบใหอยูในสภาพดี และมี
การใชงานอยางเหมาะสม
3. บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศ
ของพนักงาน หากพบขอสงสัยวาพนักงานใชงานในทางที่ไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
บริษัทฯ เพื่อปwองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
4. หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่งของบริษัทฯ ที่
กําหนดไวพนักงานที่ฝcาฝ‹นจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือไดรับโทษตามกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมแลวแตกรณี
9.2.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานจัดซื้อเป%นผูดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ เพื่อให
เป%นไปตามความประสงค9ของทุกหนวยงานและเพื่อไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จึงไดกําหนดขั้นตอน
และแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. การจัดซื้อจัดจางทุกรายการใหเนนประโยชน9และคุณภาพที่ดีตอบริษัทฯ เป%นสําคัญ โดย
จะตองไดรับพัสดุสิ่งของตรงตามความตองการทั้งคุณภาพ ราคา จํานวน เวลาในการใหบริการ ความรวดเร็วและ
คํานึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ดวย
2. พนั กงานผู ดํา เนินการจัด ซื้ อจัดจ างจะตองมี การวางแผนงานลวงหนาที่ ดี เพื่อหลี ก เลี่ ย ง
การจัดซื้อจัดจางแบบเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

3. บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบคูคา โดยจะตองคํานึงถึงประโยชน9และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ในดานชื่อเสียง ภาพลักษณ9 และภาพพจน9ของบริษัทฯ ตอสายตาของบุคคลภายนอกดวย
4. พนั ก งานที่ ดํ า เนิน การจะต องใหข อมูล ที่ ถู ก ต อง ชั ด เจน ครบถ วน แกคูค าด วยวิ ธี การที่
เปsดเผย และใหโอกาสแกคูคาอยางเทาเทียมกัน
5. พนักงานที่ดําเนินการควรรับฟ^งความคิดเห็น ขอเสนอแนะใด ๆ ที่คูคารองเรียนหรือแนะนํา
เพื่อปรับปรุงแกไขป^ญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
6. พนักงานที่ดําเนินการตองรักษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวด
ราคาแตละรายไวเป%นความลับและไมเปsดเผยใหรายอื่นทราบ
7. การเชิญคูคาเพื่อเสนอราคาจะตองใหเกิดการแขงขันที่เป%นธรรมกับผูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน
8. เจรจาตอรองบนพื้ น ฐานของความสั มพั น ธ9 ใ นเชิ ง ธุร กิ จ อยางเป% น ธรรมทั้ งสองฝc า ย โดย
เปsดเผย และมีหลักฐานที่อางอิงได
9. รักษาความสัมพันธ9กับคูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพย9สินหรือ
ผลประโยชน9อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยออมจากคูคา โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ ทั้งสิ้น
10. ผู บริ ห ารและหรื อ ผู มี อํ า นาจในการจั ด ซื้ อ จั ด จ างต องใช ดุ ล พิ นิ จ ในการใหคํ า ปรึ ก ษา
คําแนะนําและรับฟ^งความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวยความเป%นกลางและเป%นธรรม
11. ผูบริหารและหรือผูมีอํา นาจในการจัดซื้อจัดจางตองควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ใหมี
การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณในเรื่ อ งนี้ อยางเครงครัด หากพบวามี ก ารปฏิ บัติ ผิ ด จรรยาบรรณตองดํ า เนิ น
การสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยเครงครัด
12. สนับสนุนใหมีการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการที่เป%นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงคุณภาพและผลประโยชน9ที่ไดรับเป%นสําคัญ
13. จัดซื้ อจัด จางอยางมี ระบบ และถู กต องตามหลักวิ ชาการโดยมีการควบคุมที่รั ดกุม และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการคาตลอดเวลา
9.2.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท มี ค วามมุ งมั่ น ที่ จ ะปw อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละมลภาวะด านสิ่ ง แวดล อมโดยปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี พรอมทั้งปรับปรุง
ดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
นโยบาย 5 ส
กิจกรรม 5 ส เป%นหนาที่สวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมและผู บัง คับบัญชามีหนาที่กํา กับ ดู แล สงเสริ ม แนะนํา ใหมีก ารดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนสรางจิตสํานึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมไว ดังนี้
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1. ผูบริ หารและพนักงานทุ กคนต องดํ าเนิ นงานโดยมี ระบบบริ หารคุ ณภาพ ความปลอดภั ย
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงานของ
บริษัทฯ
2. ผู บริ ห าร และพนั ก งาน ต องยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ง านให เป% น ไปตามกฎหมาย นโยบาย
ขอกําหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
3. บริษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและปwองกันความสูญเสียในรูปแบบตาง ๆ อัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปcวยจากการทํางาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย9สิน
การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ
รักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน ทั้งนี้ ใหถือเป%นหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและ
พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคําสั่งที่กําหนดไวโดยเครงครัด
4. บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปwองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ
เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค9กรเพื่อเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการ
เตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่น ๆ ที่อาจทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ9ของ
องค9กร
5. บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัมพันธ9และสื่อสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเผยแพร
ขอมูลแกพนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบและเขาใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติ และขอควรระวังตาง ๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนนําไป
ยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทรัพย9สิน และสิ่งแวดลอม
6. บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝ^งจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม ใหเป%นวิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน
7. บริ ษัท ฯ จะอบรมพนั กงานและเพิ่ มบทบาทหนาที่ค วามรับผิดชอบของหั ว หน างานใน
การควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา
8. บริ ษั ท ฯ จะปรั บ ปรุ ง คามาตรฐานด านความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อมให ได ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทํางาน และเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
9. บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน9สูงสุดโดย
ตระหนักถึงความสํา คัญของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดจนสงเสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
9.2.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝMาฝNนกฎหมาย
บริษัทฯ กําหนดมาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารบริษัทฯ ตองรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ9ทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณ9ทุจริตหรือมี
การปฏิบัติที่ฝcาฝ‹นกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ อันไดแก

1. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน9
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝcาฝ‹นกฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ
ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้ง
หามาตรการปwองกันมิใหเกิดเหตุการณ9ดังกลาวขึ้นอีก
การปฏิบัติตามกฎหมาย
1. พนั กงานทุ กคนทุ กระดั บจะต องปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบและข อกํ าหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของเพื่อใหการจัดทําและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป%นไปอยางถูกตองครบถวน
และสมบูรณ9
2. พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซื่อสัตย9สุจริต ปราศจากอคติและมีความ
ซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บขอมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมดวย
9.2.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปPองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปwองกันการใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯที่ยังไมไดเปsดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชน9สวนตนและบุคคลอื่น ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย9ในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย9แทนตลอดจน
รายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลัก ทรัพ ย9 ตอสํ า นัก งาน ก.ล.ต.และแจงใหทราบถึ งบทลงโทษตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9
2. “ผูบริหาร” หมายถึง ผูบริหารตามบทนิยามขางทายนี้และใหหมายความรวมถึงผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป%นระดับผูจัดการฝcายขึ้นไปหรือเทียบเทา
3. หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ
เปs ด เผยข อมู ล ภายในดั ง กลาวแกบุ ค คลภายนอกหรื อ บุ ค คลที่ ไ มมี หน าที่ เ กี่ ย วข องและหามไมใหซื้ อ ขาย
หลักทรัพย9ของบริษัทฯ ในชวง หนึ่งเดือนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพรตอสาธารณชน
4. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมได
เปsดเผยสาธารณชนอันเป%นสาระสํา คัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย9ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อแสวงหา
ประโยชน9สวนตน และ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพ ย9ของบริษัทฯ หากฝcาฝ‹นขอกําหนดดังกลาวขางตน
บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่
เกิดขึ้นเป%นแตละรายแตละกรณี ๆ ไป
5. ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝcาย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทําผิดอันเป%น
ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษอยางรุนแรง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังนี้
(ก) ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน
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(ข) ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเป%นผูบริหาร ผูจัดการฝcายหรือพนักงานโดยถือ
วาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หากเป%นกรรมการ ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
(ค) แจงการกระทํ าความผิดตอตลาดหลักทรัพ ย9แหงประเทศไทย และ/หรื อสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9
(ง) แจงความดําเนินคดีตอตํารวจหรือพนักงานสอบสวน
(จ) ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชน9สวนตน
ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือเป%นหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาใน
การนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช เพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดอยางถูกตอง
9.2.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ
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บริษัทฯไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการคาที่มี
สาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไมสามารถเปsดเผยขอมูลตอสาธารณชนได ดังนี้
การรักษาความลับของบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจางของบริษัทฯจะตองรักษาความลับของขอมูลและ
เอกสารที่ไมสามารถเปsดเผย และ/หรือเป%นความลับทางการคารวมทั้งสูตรการประดิษฐ9คิดคนตาง ๆ ซึ่งถือเป%น
สิทธิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว
2. ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางของบริษัทฯจะตองไมเปsดเผย
ขอมูลและเอกสารที่เป%นความลับ หรือความลับทางการคานั้น ๆ อีกเป%นเวลา 2 ป_ เมื่อพนจากหนาที่ไปแลว
3. ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปwองกันไมใหขอมูลอันเป%นความลับถูกเปsดเผยโดยไมเจตนา
การกําหนดชั้นความลับของขอมูล
1. ข อมู ล ลั บ ทางการค าของบริ ษั ท ฯ ต องได รั บ การปกปs ด มิ ใ ห รั่ ว ไหล โดยกํ า หนดตาม
ความสําคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปsดเผยได ขอมูลปกปsด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก เป%นตน
2. การใช ข อมู ล ภายในรวมกั น ต องอยู ในกรอบของหน าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ
มอบหมายเทานั้น
การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก
1. กรรมการหรื อผู บริ หารที่ บ ริ ษั ท ฯ มอบหมายจะเป% น ผู ใหความเห็ น ชอบในขอมูล ที่จ ะ
เปsดเผยออกสูสาธารณชนเทานั้น
2. การเปsดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย
3. เพื่ อปฏิ บั ติ ต ามข อกํ า หนดของ ต.ล.ท. และ/หรื อกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ย วข องวาด วยการ
เปsดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารจากบริษัทฯ
ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริษัทฯ

การแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก
โดยปกติ ผู บริ หารและหรื อพนั กงานของบริษั ทฯ ต องไมเปs ด เผยหรื อแสดงความเห็ น ตอ
บุคคลภายนอก ขอใหผูบริหารและหรือพนักงานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคําถามเหลานั้น
หรือไม หากไมมีหนาที่ ก็ขอใหปฏิเสธการแสดงความเห็นตาง ๆ ดวยความสุภาพและแนะนําใหไปสอบถามจาก
หนวยงานที่กําหนดขางตนโดยตรงตอไป
9.3 คณะกรรมการชุดยอย
9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนอยาง
นอย 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป_ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุที่
ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทําใหสมาชิกมีนอยกวาจํานวนที่กําหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม
ผูถือหุนจะตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันที่
จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดํา เนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมี
องค9ประกอบและคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ได รั บ แตงตั้ ง จากคณะกรรมการหรื อที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ นของบริ ษั ทฯใหเป% น กรรมการ
ตรวจสอบในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัทฯ จะตองเปsดเผย
รายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเป%นอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอแตงตั้งกรรมการ
ตรวจสอบดวย
2. เป%นกรรมการอิสระและไมเป%นกรรมการตอไปนี้
ไมเป%นกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
ผู ถือหุ นรายใหญ หรื อผู มีอํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ หรื อนิ ติบุ คคลที่ อาจมี
ความขั ด แย งยกเว นการตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค9 ค ณะ (Collective
Decision)
ไมเป% นกรรมการของบริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ยอย หรื อบริ ษั ท ยอยลํ า ดับ เดีย วกั น
เฉพาะที่เป%นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทยวา
ดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรูและประสบการณ9เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณ9เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและ
สม่ํา เสมอในเรื่องที่เกี่ย วของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหทันตอการเปลี่ย นแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
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5. คณะกรรมการตรวจสอบเป% นผูแตงตั้ งเลขานุก ารและผูชวยเลขานุก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเป%นผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เป%นระยะ ๆ ดวย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
2. นายวิรัช อภิเมธีธํารง*
3. นายสาธิต ชาญเชาวน9กุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : *เป%นกรรมการที่มีความรูและประสบการณ9ที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินไดโดยนายวิรัช อภิเมธีธํารง เป%นผูสอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งเป%นประธานกรรมการ บริษัท สํานักงานสอบบัญชี
ดร.วิรัช แอนด9 แอสโซซิเอทส9 จํากัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจและการเงิน

โดยมี นายศุภชัย แกวเฟ‹•อง เป%นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมี หนาที่ ที่สํา คั ญตามที่ได รั บมอบหมายจากที่ป ระชุมผู ถือหุ น
และ/หรือคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและมีการเปsดเผยขอมูลที่เพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความ
เป%นอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9ร วมทั้ง
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท
(4) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอร9รัปชั่นของบริษัท
(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีรวมทั้งการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมใหกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม
โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ9ของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขา
รวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝcายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยป_ละ 1 ครั้ง
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน9และ
รายการได มาหรื อ จํ า หนายไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย9 ใ ห เป% น ไปตามกฎหมายและข อกํ า หนดของสํ า นั ก งาน ก.ล.ต.

และ/หรื อตลาดหลั ก ทรั พ ย9 แ หงประเทศไทย ทั้ง นี้ เ พื่ อใหมั่ นใจวารายการดัง กลาวสมเหตุ สมผลและเป% น
ประโยชน9สูงสุดตอบริษัท
(7) สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
(8) สอบทานและใหความเห็นชอบตอแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติง านของ
หนวยงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค9กรของบริษัทและบริษัทในเครือ
หรือบริษัทในกลุมเดียวกัน
(9) สอบทานและดําเนินการใหฝcายบริหารหรือฝcายจัดการจัดใหมีระบบหรือขบวนการรับ
เรื่องรองเรียนหรือรองทุกข9รวมทั้งการปรับปรุงแกไขและการกํากับดูแลเรื่องการรองเรียนหรือรองทุกข9ใหมี
ความเหมาะสมเป%นแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป
(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป%นประจําทุกป_ รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอยางนอยป_ละ 1 ครั้ง
(11) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป_ที่ผานมาโดยเปsดเผยไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป_ (แบบ 56-1) และรายงานประจําป_ (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวนและเป%นที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย งทาง
ผลประโยชน9และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย9ตามที่กฎหมายกําหนด
(ฉ) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละคนในแตละป_
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตาม
กฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดขึ้น
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(12) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด วยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป%นแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป
(13) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเป%น
ระยะ ๆ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
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ในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ต ามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ตอบุคคลภายนอก
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหน าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ให บริ ษั ท แจ งมติ ก าร
เปลี่ ย นแปลงหน าที่ แ ละจั ด ทํ า รายชื่ อและขอบเขตการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทยกําหนดและนําสงตอตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศ
ไทยภายใน 3 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศ
ไทยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส9
2.ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดํา เนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน9
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝc า ผื น กฎหมายวาด วยหลั ก ทรั พ ย9 แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย9 ข อกํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย9แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายใน
เวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทยได
3.เพื่ อใหการปฏิ บัติ หนาที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเ ปwา หมาย ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝcายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝcายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของและ
จําเป%นไดทุกประการ
(2) อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน
(ก) กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน
(ข) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกย าย เลิก จางและพิจ ารณาความดี
ความชอบหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
(ค) ใหหลักประกันในความเป%นอิสระของผูตรวจสอบภายใน
(ง) ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตการกํากับและควบคุม
โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองมีผูคอยดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละป_หนวยงานตรวจสอบภายในจะตองทําแผนงานตรวจสอบวาจะทําอะไรบาง

แลวนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ สวนการออกคําสั่งใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหนาที่ตามแผนงานตรวจสอบดังกลาว ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของฝcายจัดการ
หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที่จําเป%นจะตองไดรับการแกไขทันที เพื่อที่
ฝcายจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหารจะไดออกคําสั่งแกไขไดทันกับเหตุการณ9ที่เกิดขึ้น)
(3) อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
(ข) เสนอรายชื่อผูสอบบั ญชี แกคณะกรรมการบริ ษัท พร อมทั้งผลตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจําป_เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุนรวมทั้งเป%นผูสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชีเพื่อเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม
(ค) กําหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นที่ผสอบบั
ู
ญชีเป%นผูใหบริการ
(ง) เมื่อไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ9อันควรสงสัยวาประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานไดกระทําความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงาน ก. ล. ต. และผูสอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามที่ผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอน ให
ผูสอบบัญชีแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(4) อํานาจในสวนอื่น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมี อํา นาจตรวจสอบผูที่เกี่ย วของและเรื่องที่เกี่ยวของภายใน
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการวาจางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาใหคําปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ
เหมาะสม ทั้ง นี้ใ หหนวยงานตาง ๆ ปฏิ บัติ ตามบทบาทและหนาที่ใ นสวนที่เกี่ย วของกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามเอกสารที่แนบทายกฎบัตร ซึ่งถือเป%นสวนหนึ่งของกฎบัตรนี้
9.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบดวย ผูบริหาร
จากทุ ก หนวยงานของบริ ษั ท ฯ ตั้ ง แตรั บ ผู จั ด การฝc า ยขึ้ น ไปอยางน อยหนวยงานละหนึ่ ง คน โดยต องมี
องค9ประกอบและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เป%นผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ9 ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ
หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานและ
ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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3. กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 1 (หนึ่ง) ป_ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้ง
ใหมไดอีกนอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) พนสภาพจากการเป%นพนักงานของบริษัท
(3) คณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
(4) ลาออก
ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะตองแจ งตอบริษั ทลวงหนา 1 (หนึ่ง ) เดื อนพร อมดวยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษั ทจะได
พิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก
4. ใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม
เป%นเลขานุการและผูชวยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได ตามแตจะเห็นสมควรโดยมีหนาที่
ความรับผิดชอบตอการเตรียมความพรอม สําหรับการจัดประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนทราบกอนการประชุมเป%นเวลาไมนอยกวา 7 วัน
เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสอบทานขอมูลอยางละเอียด หรือขอขอมูลเพิ่มเติมกอนการประชุม และ
มีหนาที่จัดสงรายงานการประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการประชุม
แตละครั้ ง การรั บ รองรายงานการประชุ มจะดํ า เนิ น การในการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ครั้งตอไป นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่จัดเตรียมขอมูล สําหรับรายงานตอ
คณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย
5. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด
ยกเวน กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป%นกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย จึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเทานั้น
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายสาธิต ชาญเชาวน9กุล
นายสมชาย โลห9วิสุทธิ์
นายมงคล สุนนานนท9
นางสาวกัญญพัชร จินันท9เดช
นางสมฤดี สุวรรณรูป

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
ในป0 2560
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

โดยมี นายศุภชัย แกวเฟ‹•อง เป%นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ที่สําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให
คําแนะนําแกคณะกรรมการ และฝcายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค9กร ทั้งนี้ตองครอบคลุม
ความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ9 (Strategic Risks : S), ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
(Operational Risks : O), ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risks : F), ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตาง ๆ
(Compliance Risk : C)
(2) กํา กับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ ยงโดยรวมขององค9 กร (Enterprise
Wide Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสําคัญและคํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness)
ในแตละป^จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใชทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม
(3) ศึกษา วิเคราะห9 และประเมินความเสี่ยง แนวโนม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ
ตอบริษัททั้งภายในและภายนอก
(4) นําเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดําเนินการตามแผนงาน และ
ระบบการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(5) ทําหนาที่เป%นศูนย9รวมในการกํากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตาง ๆ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญอิสระได ในกรณีที่จําเป%นดวย
คาใชจายของบริษัทฯโดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนดําเนินการ
(8) กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกวากึ่งหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม
(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งมาประชุ มด วยตนเองเกิ นกวากึ่ ง หนึ่ ง จึ ง จะถื อวาครบเป% น องค9ป ระชุม ที่ จ ะพิ จ ารณาเรื่ อ งตาง ๆ ได
ถาประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป%นประธาน
(10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเป%น
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเป%นการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไมได
(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเชิญผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่เห็นสมควรเขารวม
ประชุมหรือขอใหชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวของได
9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อ
วั นที่ 17 ธั นวาคม 2558 อนุ มั ติ แ ตงตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดคาตอบแทน(“กสต.”)โดยให มี
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องค9ประกอบ คุณสมบัติ รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน โดยใหเริ่มปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เป%นตนไป
ในรอบป_ 2560 คณะกรรมการ กสต.มีการประชุมรวม ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุมของกรรมการ
กสต. แตละทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายไกรสีห9 ศิริรังษี
นายสาธิต ชาญเชาวน9กุล
นายสมชาย โลห9วิสุทธิ์
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย9

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กสต.
กรรมการ กสต.
กรรมการ กสต.
กรรมการ กสต.

โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป
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จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/
จํานวนครั้งที่ประชุม
2/2
2/2
2/2
2/2

เป%นเลขานุการ คณะกรรมการ กสต.

องค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ตามที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย9แหงประเทศไทยไดเสนอในหลั กการกํ า กับดู แลกิจการที่ ดีสํา หรั บ
บริษัทจดทะเบียนวานอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ตองจัดใหมีตามขอกําหนด คณะกรรมการบริษั ท
จดทะเบียนควรพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม 1 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
มีองค9ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามที่ระบุไว
ในกฎบัตร ดังนี้
1. คณะกรรมการ กสต. มีจํานวนอยางนอย 3 (สาม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการ
อิสระที่ไมไดเป%นพนักงานและหรือผูบริหารบริษัทจํานวนอยางนอย 1 คน
2. เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถอยูได
จนครบวาระ และมีผลใหจํา นวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ
จะตองแตงตั้งกรรมการ กสต. รายใหมใหครบถ วนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวัน ที่
จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
3. ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการ กสต. เป% นผู พิ จ ารณาคัด เลื อกและแตงตั้ งกรรมการ กสต.
คนหนึ่งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กสต.
4. ใหคณะกรรมการ กสต.แตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงเป%นเลขานุการ
คณะกรรมการ กสต. และผูจัดการฝcายทรัพยากรบุคคลเป%นผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยตําแหนง
เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเป%นผูประสานงานใหมีการรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
5. เลขานุ ก ารและผู ชวยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ กสต. มี ห น าที่ เ ข ารวมประชุ ม
คณะกรรมการ กสต. แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณี
6. กรรมการ กสต. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการ กสต. เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของคณะกรรมการ กสต.
7. กรรมการ กสต. รวมทั้ งประธานกรรมการ กสต. มีว าระการดํา รงตํ า แหนงคราวละ
3 (สาม) ป_ กรรมการ กสต. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
8. นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ กสต. จะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรนี้
ในกรณี ที่ตํ า แหนงกรรมการ กสต. วางลงเพราะเหตุ อื่น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเป%นกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เขาเป%น
กรรมการ กสต. แทนจะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการ กสต. มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้
1. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร
(1) พิจารณากําหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทน
กรรมการที่หมดวาระหรือตําแหนงที่วางลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนําเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
(2) พิจ ารณาคั ดเลือกและเสนอรายชื่ อผู ที่เหมาะสมที่จ ะดํา รงตํ าแหนงอนุกรรมการ
ชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง
(3) พิจ ารณาสรรหาตํา แหนงประธานเจ าหนาที่ บ ริ หาร หรื อกรรมการผูจั ด การและ
ผูอํานวยการในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
(4) เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการทํ า งานของ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งติ ดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา
(5) ประเมิน ความเป%นอิส ระของกรรมการบริ ษัท ในการปฏิบัติหนาที่ และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
(6) พิจ ารณาโครงสร างและคุ ณสมบั ติที่เหมาะสมของผู ที่จ ะดํา รงตํ าแหนงกรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ9 ความสามารถเฉพาะ
ดานที่เป%นประโยชน9ตอบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแกไข
(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
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(8) พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงและกําหนดกระบวนการสรรหาตํา แหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารและหรือผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติการแตงตั้งเป%นแตละรายแตละกรณีไป
2. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน
(1) เสนอแนวทางและวิ ธี ก ารจายคาตอบแทนให แก คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดยอยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้น
(2) เสนอนโยบายการพิ จ ารณาคาตอบแทนให แกประธานเจ าหน าที่ บ ริ ห ารหรื อ
กรรมการผู จั ด การและผู บริ ห ารระดั บ สู ง ใหสอดคล องกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และกํ า หนดวิ ธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนนําเสนอ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกําหนด
เงินรางวัลประจํา ป_ของพนักงานที่ต่ํากวาระดั บบริหาร ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และ
กํ า หนดวิธีป ระเมิน ผลการปฏิ บัติ งานที่ เกิ ด ขึ้น จริ ง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือนคาจาง ผลประโยชน9 และสวัสดิการอื่น ๆ ของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เป%นตัวเงินและไมใชตัวเงิน
(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย9ใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก
กรรมการและพนักงาน กอนนําเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
3. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบทั่วไป
(1) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
อยางนอยป_ละ 1 ครั้ง
(2) มีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาหารือและหรือให
ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเป%นผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(3) มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือให
สงเอกสารที่เกี่ยวของไดทุกประการ
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย
(5) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควร
และเหมาะสม โดยใหเลขานุการการนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต. และผูเขารวม
ประชุมเป%นการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู
ในขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม
โดยใหเลขานุการดําเนินการเชนเดียวกับวรรคกอน

(6) กรรมการ กสต. ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออก
เสี ย งลงมติ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ โดยให ระบุ ชื่ อ กรรมการ กสต. และเรื่ องที่ มี ส วนได เสี ย ไว ในเอกสารประกอบ
การประชุมในเรื่องนั้น ๆ อยางชัดเจน
(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ กสต. มาประชุม
ดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเป%นองค9ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได
(8) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. ใหถือเสียงขางมากเป%นมติของ
ที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสต. ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทีกความเห็นของกรรมการ กสต.
ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
9.4 การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเป%นกรรมการของบริษัทฯ ในป_ 2560 จะกระทําผานการประชุม
ผูถือหุนโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป%นผูพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ9 ความรู ความสามารถ และ
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยผานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมากอน จากนั้น ที่ประชุม
ผูถือหุนจะทําการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ9และวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
9.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค9ประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้น
ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายกําหนด
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ9และวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป% น กรรมการก็ ไ ด ในกรณี ที่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลหลายคนเป% น กรรมการจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุ คคลที่ ได รั บคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลํ าดั บลงมาเป% นผู ได รั บการเลือกตั้ งเป% น
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่ งได รั บการเลื อกตั้งในลํ าดับถั ดลงมามี คะแนนเสี ยงเทากั นเกินจํ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเป%นประธานเป%นผูออกเสียง
ชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป_ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเป%นสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํ า นวนใกล ที่ สุ ด กั บ สวนหนึ่ ง ในสาม กรรมการที่ จ ะต องออกจากตํ า แหนงในป_ แ รกและป_ ที่ ส องภายหลั ง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป_หลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเป%นผู
ออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามารับตําแหนงใหมก็ได
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4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณี ที่ ตํ า แหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9เขาเป%นกรรมการแทนในการประชุมคราว
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเป%นกรรมการแทนดังกลาว จะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงแควาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู
6. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ
ไดดวยคะแนนเสี ยงไมนอยกวาสามในสี่ของจํา นวนผูถื อหุนที่ม าประชุ มและมี สิทธิออกเสีย ง และมีหุนนั บ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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9.4.2 องคประกอบและการแตงตัง้ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารง
ตํ า แหนงเป% น กรรมการอิ ส ระ โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต องห ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณ9การทํางาน และความเหมาะสมดานอื่นๆ
ประกอบกัน จากนั้นจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเป%นกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมี
จํานวนไมนอยกวา 3 ทาน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1) ถื อหุ นไมเกิน ร อยละ 1 (หนึ่ ง) ของจํา นวนหุ นที่มี สิ ทธิ ออกเสี ย งทั้ งหมดของบริ ษั ท ฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการ
ถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
(2) ไมเป%นหรือเคยเป%นกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา หรือผูมี อํา นาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท รวม บริ ษัทยอยลํ าดั บ
เดียวกัน หรือผูถือหุน รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดั ง กลาวมาแล วไมน อยกวาสองป_ ก อนได รั บ การแตงตั้ ง ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะต องห ามดั ง กลาวไมรวมถึ ง กรณี
กรรมการอิสระเคยเป%นขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเป%นผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ
(3) ไมเป% นบุ คคลที่ มี ความสั มพั นธ9 ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบีย นตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป%น บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเป%นผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธ9 ทางธุรกิ จกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริ ษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุ นรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป%นการขัด ขวางการใชวิ จารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเป%นหรือเคยเป%นผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูมีความสัมพันธ9ทาง
ธุรกิ จกับบริษั ทฯ บริ ษัทใหญ บริษั ทยอย บริษั ทรวม ผู ถือหุ นรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุ มของบริ ษัทฯ
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป_ กอนไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธ9ทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเป%นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย9 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย9หรือบริการหรือการใหหรือ
รับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพย9เป%นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ9อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป%นผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝcายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละ 3 (สาม)ของสินทรัพย9ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทขึ้นไป แลวแต
จํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเป%นไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยว
โยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย9 แ หงประเทศไทยวาด วยการเปs ด เผยข อมู ล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว
ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป_ กอนวันที่มีความสัมพันธ9ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไมเป%นหรือเคยเป%นผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเป%นผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป_
กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(6) ไมเป%นหรือเคยเป%นผูใหบริการทางวิชาชีพ ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเป%นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอป_จากบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯและไมเป%นผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป_กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(7) ไมเป%นกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเป%นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเป%นผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีส ภาพอยางเดี ยวกัน และเป% นการแขงขั นที่ มีนั ยกั บ กิจ การของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเป%นหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเป%นกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้ง หมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิ จ การที่มีส ภาพอยางเดียวกัน และเป%นการแขงขันที่มีนั ยกั บกิ จ การของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย
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(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเป%นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
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ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเป%นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป%นไปตาม (1) ถึง (9) ขางตนแลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริ ษัทใหญ บริ ษัทยอย บริษัทรวม บริ ษัทยอยลํ าดั บเดีย วกั น ผูถื อหุ นรายใหญหรือผูมีอํา นาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค9คณะ (Collective decision) ได
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตํา แหนงกรรมการอิสระเป%นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพั นธ9 ทางธุ รกิ จหรื อการใหบริ การทางวิ ช าชี พ เกิ นมู ลคาที่กํา หนดตามวรรคหนึ่งของ (4) หรื อ (6)
ขางตน จะไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกิน
มูลคาดังกลาวก็ตอเมื่อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาการแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เป%นอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปsดเผย
ขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาว
มีคุณสมบัติไมเป%นไปตามหลักเกณฑ9ที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป%นที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเป%นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาว
เป%นกรรมการอิสระ
9.4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑ9และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะเป%นประจําทุกป_ ๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณ9ของบริษัทฯ ในแตละป_ซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกําหนด
กลยุทธ9และทิศทางบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝcายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของ
คณะกรรมการ โดยไมไดมุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเป%นรายบุคคล โดยแบบ
ประเมินผลดังกลาวไดกําหนดใหผูทํา การประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และเรื่องที่ตองปรับปรุงดวย โดยมี
วัตถุประสงค9ดังนี้
(ก) เพื่อชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ป^ญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในระหวางป_ที่
ผานมา
(ข) เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ไดทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน
(ค) เพื่อชวยในการปรับปรุงความสัมพันธ9ระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝcายจัดการ
(ง) คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไข
การทํางานของคณะกรรมการในป_ตอ ๆ ไป

9.4.4 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร
1. คณะกรรมการตองดําเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเขามารับหนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญใน
ทุกระดับอยางเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาที่บริหารที่จะปฏิบัติหนาที่แทนได
หากประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
3. บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังนี้
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมและอํานวยความสะดวก ใหความรูแกกรรมการอยาง
ตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Derectors Association (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อใหเขาใจ
บทบาทของกรรมการและใหความรูเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไป
ดวย
(ข) บริษัทฯ สงเสริมการใหความรูแกผูบริหารและพนักงาน (เชน เลขานุการบริษัทฯ
เจาหนาที่ตรวจสอบเจาหนาที่บัญชี เป%นตน) อยางตอเนื่อง โดยสงเขาอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูและเทคนิค
ใหม ๆ อยูตลอดเวลา
9.4.5 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และ
อาจมีการประชุม พิเศษเพิ่ม เติมตามความจํา เป%น โดยการประชุม แตละครั้ง ได มีก ารกํา หนดวาระในการ
ประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เป%นลายลักษณ9อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมให
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
9.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดวา “หามมิให
บริษัทฯ จายเงินหรือทรัพย9สินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเป%นคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน9ตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป%นจํานวนแนนอนหรือวางเป%นหลักเกณฑ9 และจะกําหนดไว
เป%นคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับ
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” จึงขอชี้แจงโครงสรางคาตอบแทนกรรมการใน
ป_ 2558 ที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยรายการตอไปนี้
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องคประกอบของคาตอบแทน
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้
(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเป%นจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ
45,000.- บาทและกรรมการไดรั บเดื อนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใช ตั้ง แตป_ 2556
เป%นตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงป^จจุบันนี้
(1.2) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 10 คน จะได รั บ บํ า เหน็ จ ประจํ า ป_ คิ ด เป% น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
2,250,000.-บาท ซึ่ง จายป_ ล ะหนึ่ ง ครั้ ง โดยใช หลั ก เกณฑ9 เ ชนเดี ย วกั น กั บป_ 2558 คื อ
ประธานกรรมการจะไดรับ 1.5 สวนเป%นเงิน 321,426.- บาท, ประธาน และกรรมการ
จะไดรับคนละ 1 สวนเทา ๆ กัน เป%นเงินคนละ 214,286.- บาท คณะกรรมการชุดยอย
ไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี้
(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเป%นจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับ
เดือนละ 10,000.- บาทตอคน อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป_ 2556 เป%นตนมา โดย
มิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงป^จจุบันนี้
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเป%นอัตราที่
เพียงพอสําหรับการรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร และ
อยูในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุมธุรกิจเดียวกัน ป^จจัยที่จะ
นํา มาพิจารณาประกอบดวย ประสบการณ9 ภาระหน าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิ ดชอบ ทั้ง นี้
ในสวนของคาตอบแทนของผูบริหาร จะเป%นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว
ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ
9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
1. กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย9ของบริษัทฯและรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลัก ทรัพย9ของบริษัทฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ใหรวมถึงบทบัญญัติกฎหมาย
ที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ตอจากผู จั ด การลงมา ผู ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหนงเที ย บเทาผู บริ ห ารรายที่ สี่ ทุ ก รายและให หมายความรวมถึ ง
ผูดํารงตํา แหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป%นระดับผูจัดการฝcายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่งมี
หนาที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพย9ของบริษัทฯทั้งในนามของตนเอง คูสมรสและบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต.

2. หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ
เปs ด เผยข อมู ล ภายในดั ง กลาวแกบุ ค คลภายนอกหรื อ บุ ค คลที่ ไ มมี หน าที่ เ กี่ ย วข องและหามไมใหซื้ อ ขาย
หลักทรัพย9ของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนงบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพรตอสาธารณชน
3. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมได
เปsดเผยตอประชาชนอันเป%นสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย9ของบริษัทฯไปใชเพื่อแสวงหา
ประโยชน9สวนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย9ของบริษัทฯ หากฝcาฝ‹นขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทฯ
จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป%น
แตละรายแตละกรณี ๆ ไป
4. ในกรณีที่กรรมการ ผู บริหาร ผูจั ดการและพนักงานกระทําผิ ดอัน เป%นความผิ ดอาญาตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษสถานหนักอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน ดังตอไปนี้
ก) ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชน9อื่นใดที่ไดรับ
ข) ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเป%นกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือพนักงานโดย
ถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ถาผูกระทําความผิดเป%นกรรมการบริษัทฯใหนําเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนเป%นผูพิจารณาลงโทษ
ค) แจ งการกระทํ า ความผิ ด ตอตลาดหลัก ทรั พ ย9 แ หงประเทศไทย และ/หรื อสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.)
ง) แจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย
จ) ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
9.7 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป_ 2560 อนุมัติการแตงตั้ง นางสายฝน อินทร9แกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4434 และ/หรือ นางสาวกมลทิ พย9 เลิศวิทย9 วรเทพ ผูสอบบัญชีรั บอนุญาตเลขทะเบี ยน 4377 และ/หรือ
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ9 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
คนใดคนหนึ่งใหเป%นผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป_ 2560 โดยบริษัทไดชําระคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังนี้
รายการ
(หนวย : บาท)
(1) คาสอบบัญชีประจําป_
(2) คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ไตรมาสละ 125,000 บาท รวม 3 ไตรมาส
(3) คาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI)
(4) รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี
หมายเหตุ ไมมีคาตอบแทนทีต่ องจายในอนาคตอีก

คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ไดชําระแลว
ป_ 2559
ป_ 2560
480,000
560,000
375,000
375,000
100,000

100,000

955,000

1,035,000
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9.8 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษั ทฯ กํ าหนดใหกรรมการบริษั ทฯ ปฏิบั ติตามข อพึ งปฏิบัติ ที่ดี สํา หรั บกรรมการบริษั ท
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาที่ใหเป%นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค9 และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย9สุจริต และคํานึงถึง
ประโยชน9ของบริษัทฯ และผูถือหุนเป%นสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป%นผูกําหนดนโยบาย เปwาหมาย
การดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝcายจัดการดําเนินการใหเป%นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน9สูงสุด
ของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม
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นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน9
บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการปwองกันความขัดแยงทางผลประโยชน9ที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา
รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง วาผูมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไมสามารถเขามามี
สวนในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยในการกํา หนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเป%นไปตามปกติทางธุรกิจ
และเงื่อนไขการคาทั่วไป โดยคํานึงถึงผลประโยชน9ของบริษัทฯ เป%นสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอง
ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิ บัติใหเป%นไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย9 และตลาดหลั กทรัพย9 และขอบัง คับ ประกาศ
คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติใหเป%นไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปsดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพย9สินที่สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเครงครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ แลวแตกรณี
พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการ และจะทํ า การเปsดเผยรายการระหวางกันดั งกลาวตามหลั กเกณฑ9 และวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย9 กําหนด รวมทั้งเปsดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป_ (แบบ 56-1) และรายงานประจําป_ (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษั ทฯ กํ าหนดนโยบายกํ ากั บดูแ ลกิ จการใหทุ กหนวยงานทํา งานอยางมีร ะบบและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป%นไปตามวัตถุประสงค9และเปwาหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช
ทรัพย9สินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยาง
ตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เป%นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ มี
การสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมที่จะใหประเมินและตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้

1. จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กําหนดใหเป%นหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการทํางาน
ภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบไดโดยทุกหนวยงานจะตองจัดทําคูมือ
กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไว เป%นบรรทัดฐาน
2. จัดใหมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT)
โดยใหแตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการลด
ผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทฯมุงหวังใหพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวมใน
การประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อชวยกันปwองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
3. จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหนาที่และทุก
ระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เป%น
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
4. จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS)
ที่เพียงพอ เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและมี
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานและการ
บริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารใหทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องค9กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
5. จัดใหมีร ะบบการติ ดตามและการประเมิ นผลอยางเพียงพอ (MONITORING AND
EVALUATION) โดยกําหนดใหเป%นหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบของการ
ปฏิบัติงานแลว ซึ่งสํานักงานตรวจสอบจะเป%นผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานในการจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายใน และดําเนินการตรวจสอบเป%นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยางตอเนื่องโดยสม่ําเสมอ
ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบงานตาง ๆ ขององค9กรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นดวย
6. แนวทางการตรวจสอบประเมิ น ผลจะเน นไปในลัก ษณะที่ ส ร างสรรค9 แ ละปรั บ ปรุ ง
ระบบงานใหดีขึ้น รายงานที่สํานักงานตรวจสอบจัดทําขึ้นและหนวยงานที่เป%นเจาของระบบงานมีความเห็น
สอดคลองดวยกันแลวจะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบกอนที่จะนําไปปฏิบัติ
ตอไป หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือ
เป%นหนาที่ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่
ดังกลาว เป%นสวนหนึ่งของงานที่หนวยงานนั้น ๆ ตองรับผิดชอบและถือเป%นสวนหนึ่งในการประเมินผลงาน
ประจําป_ของพนักงานที่เกี่ยวของดวย
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
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10.1 นโยบายและภาพรวม
บริ ษั ทฯ มุ งมั่ นบริ หารงานและดํ าเนิ นธุรกิ จโดยคํ านึงถึ งความรั บผิ ดชอบตอสั งคมและผู มี ส วนได
สวนเสีย ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขาง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดสวนเสียตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค9และเสริมสรางการปลูกจิตสํานึกใหพนักงานไดมี
สวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตอชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบขาง
อยางยั่งยืน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว 4 ดาน ดังนี้
(1) ดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีเจตจํานงที่จะประกอบกิ
ะประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดวยหลักการ ดังนี้
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกําจัด
มลภาวะที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูมาตรฐาน ISO14000:2004
- สรางจิตสํานึกแกพนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบตอการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายใน
โรงงานและภายนอกโรงงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสูโรงงานสีเขียว (Green Plant)

(2) ดานความปลอดภัยและชีวอนามัย
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเป%นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป%นป^จจัยสําคัญตอความสําเร็จและเจริญเติบโตขององค9กร บริษัทฯ จึงไดกําหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว ดังนี้
- ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
- จํากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
- จัดทํามาตรการปwองกันและอุปกรณ9ปwองกันอันตรายในระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน
- อบรมพนักงานถึงการปwองกันอุบัติภัยและการแกไขอุบัติภัยอยางสม่ําเสมอ
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมทําหนาที่พิจารณากําหนด
แผนผฏิบัติการ และติดตามประเมินผล
(3) ดานการอนุรักษ9ทรัพยากร
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดยุทธศาสตร9การ
จัดการทรัพยากรตามลําดับ ดังนี้
(ก) ดานการอนุรักษ9พลังงาน
- ใชก’าซชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสียทดแทนน้ํามันเตา
- ลดการใชพลังงานไฟฟwาดวยการใชอุปกรณ9ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ9ประหยัด
ไฟฟwา
- จัดทํา Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใชไฟฟwาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรมพนักงานใหเขาใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการประหยัดพลังงานทุก
ประเภทในโรงงาน
(ข) ดานทรัพยากรน้ําและการบําบัดน้ําเสีย
- ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําดิบและอุปกรณ9ในระบบทอสงตามกําหนด เพื่อปwองกัน
การสูญเสียของน้ําจากการรั่วไหลหรือชํารุดของอุปกรณ9
- นําน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียกลับมาใชในกระบวนการผลิตเอทานอล
- ตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของเอทานอล
ที่ผลิตได
- ไมระบายน้ําเสียที่บําบัดแลวสูภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
- สงเสริมการใชน้ําดานอุปโภคและบริโภคอยางประหยัด
(ค) ดานการจัดการมลพิษทางอากาศ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก’าซชีวภาพเพื่อปwองกันการรั่วซึมของก’าซชีวภาพ
อยางสม่ําเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผาไหมของเชื้อเพลิงตามกําหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่
ปลอยจากปลองใหอยูในมาตรฐานที่กําหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน
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(4) ดานสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีวา “สังคม” เป%นกลไกสําคัญที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ
คงอยูและเติบโตอยางมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็ก ๆ ในองค9กร ไดแก พนักงานซึ่งเป%นหัวใจ
สําคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันไปสูสังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ
โดยมีกิจกรรมที่เป%นเปwาหมายในการดําเนินการในระดับสังคมตาง ๆ ดังนี้
(ก) ระดับองค9กร
- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสรางองค9ความรูภายในองค9กรสูการบริหาร
ความสามารถ (Competence Management)
- สงเสริมพนักงานใหมีสวนรวมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นตอองค9กร
- สงเสริมพนักงานใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
- อนุรักษ9ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สงเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน
- สงเสริมการเรียนรูการใสใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป%นรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
(ค) ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษ9สิ่งแวดลอม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรูและการสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมของ
เยาวชน
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริษัทฯ อยูระหวางการจัดทําโครงการ การดําเนินธุรกิจที่รวมพัฒนาและแสดงใหเห็นความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยไดเริ่มตั้งคณะทํางานและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเป%นที่ปรึกษาโครงการแลวทั้งนี้มี
แผนงานที่จะจัดทํารายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดทํารายงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อ
เผยแพรใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบถึงนโยบายและหลักการดําเนินงานของบริษัท ที่มุงเนนการทําธุรกิจ
ด านพลั ง งานสะอาด เพื่ อการเติ บ โตอยางยั่ ง ยื น ตามวิ สั ย ทั ศน9 ที่ กํ า หนดไว วาบริ ษั ท ฯ “เป% น ผู นํ า ใน
การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”
จากนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เนนพลังงานสะอาดดังกลาว จึงเกิดการปลูกฝ^งเพื่อใหเป%น
วัฒนธรรมองค9กรที่ใสใจ และใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองค9กร ตลอดจนชุมชน
ที่อยูโดยรอบและผูที่เกี่ยวของ บริษัทใหความสําคัญเป%นอยางยิ่งกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม
การเปsดเผยขอมูลอยางโปรงใส และตรวจสอบได อีกทั้งปฏิบัติใหเป%นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของทุกประการ ในการนี้เพื่อเป%นกลไกสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ
ดําเนินการไปไดพรอมกันกับผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และเป%น
ระบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป%นมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการมุงเนนใน
เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง พรอมกับ
การประกอบกิ จ การดวยความรั บผิ ดชอบตอสั งคมทั้ งภายในและภายนอกองค9 ก รตลอดจนการสร าง
เครือขาย สีเขียวเพื่ อการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อใหการดํา เนินงานดานแสดงความรั บผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯไดกํา หนดนโยบายการ โดยประกาศใหพนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ
รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ในการสราง และรักษาความสัมพันธ9ที่ดีกับกลุม
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และจัดใหมีชองทางในการสื่อสารและรับฟ^งความคิดเห็น
10.2.1 กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูถือหุนและผูลงทุน
ผูถือหุนและผูลงทุนของบริษัท หมายความถึง ผูถือหุนทุกราย กองทุน ผูลงทุน และ
นักวิเคราะห9หลักทรัพย9 ตลอดจนผูสวนไดเสียในผลประกอบการและการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย9
ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย9สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให
เจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุน
และผูลงทุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ลูกคา
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อเป%นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกตอง
ตามมาตรฐาน ตลอดจนคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจ
ของลูกคาเป%นสําคัญ จึงไดนํามาตรฐาน ISO 9001:2008 เขามาใชในองค9กร โดยไดกําหนดนโยบาย
คุณภาพไววา “สรางจิตสํานึกและการใสใจในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความรับผิดชอบ
รวดเร็วและจริงใจ” ดวยการคํานึงถึงความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย
คุณภาพวา “พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง”
คูคา และ/หรือเจาหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธ9ที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้
ดําเนินธุ รกิจ บนพื้ นฐานของความเกื้อหนุนที่ เป%นธรรมตอทั้งสองฝc าย ใหการปฏิบัติ ตอคู คา และ/หรือ
เจาหนี้อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน9สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ9ที่ทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน9 รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน9รวมกัน
คูแขงทางการคา
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกา
การแขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เป%นความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไม
เหมาะสม การแขงขันยอมตองดําเนินไปอยางเป%นธรรมไมบิดเบือนขอมูล หลอกลวงหรือใชวิธีอื่นใดที่
ไมถูกตองตามครรลองของการแขงขันที่ดี
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พนักงาน
บริษัทฯ นั้นใหความสําคัญกับพนักงาน รวมทั้งการมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
และ ถูกสุขอนามัย ใสใจในความปลอดภัยตอพนักงาน ซึ่งเป%นทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีสวน
ชวยสงเสริมและผลักดันใหองค9กรบรรลุถึงเปwาหมายในการดําเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจางที่ยุติธรรม ปลอดภัย มี
สวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา ตลอดจนมุงมั่นที่จะดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมให
เป%นไปตามกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ปwองกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยตาง ๆ จากการดําเนินงานซึ่ง
อาจจะเกิดผลกระทบตอพนักงาน และสิ่งแวดลอม
รัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแล
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ9 ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และเป%นไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเครงครัด นอกจากนี้ยังใหความรวมมืออยางเต็มที่กับภาครัฐและหนวยงานกํากับ
ดูแล ในการสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อใหเป% น
พลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศในทุ ก ๆ รู ป แบบ ทั้ ง ด านการแลกเปลี่ ย นขาวสาร การเชื่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผูประกอบการจากตางประเทศ การใหขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
การรวมบรรยายเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง เป%นตน
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ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม พรอมจะเดินเคียง
ขางชุมชนและสังคม บริษัทไดเริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟ^งความคิดเห็นและให
ขอมูลที่ชัดเจนตอชุมชน เปsดโอกาสใหประชาชนในบริเวณโดยรอบเขารวมทํางานในการพัฒนาโครงการ
และเมื่อโครงการพัฒนาแลวเสร็จ บริษัทไดรับสมัครผูมีความรูและสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งสวน
ใหญเป%นผูที่มีที่อยูอาศัยในบริเวณไมไกลจากโครงการ เขาปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการ
เกื้อกูลกัน และเป%นสรางความรูสึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
นอกจากนี้ บริษัทโดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ มุงสงเสริม ปลูกจิตสํานึก ทางดาน
คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามั ยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุ นการศึกษาแกเยาวชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน9 การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติ
10.2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจงใหทุกคนในองค9กรถือปฏิบัติและเผยแพรไวใน
รายงานประจําป_ (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต9ของบริษัทฯ เพื่อเป%นแนวปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม ไมวาจะเป%นผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน และผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก
เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยไมกระทําการใดๆที่เป%นการละเมิดสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียเหลานั้น

โดยไดกําหนดมาตรการหรือชองทางในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยเปsดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ
บทราบ และเปsดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนผาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยไมผานผู บริ หารของบริ ษั ท ฯ ซึ่ งสามารถสงทางไปรษณี ย9 หรื อทาง E-Mail
Address : suphachai@thaiagroenergy.com ไดโดยตรงโดยไมตองเปsดเผยชื่อผูแจงเบาะแสหรือผู
รองเรียนแตอยางใด เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจง
เบาะแสดังกลาว แลวนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปwองกันและพิจารณา
ชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเป%น กรณี ๆ ไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ9 เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสีย
ของกรรมการ ผู บริหาร และบุ ค คลที่ มีค วามเกี่ ยวของ ใหเป%นไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบั ญ ญัติ
หลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พรอมนโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพื่อใหผูเกี่ยวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คํานึงถึงป^จจัยดานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกลาวหาวา มีการดําเนินการที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมใด ๆ ที่อาจนําไปสูการมีขอพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีวา ตองพึ่งพิงและเกื้อกูล
ชุมชนที่เป%นที่ตั้งของโรงงาน บริษัทจึงไดมีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพรอม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เชน การสราง ถนน ทางระบายน้ํา การสรางงานใหกับชุมชน เป%นตน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมรวมกัน
ตามเทศกาลสําคัญตาง ๆ สงผลใหความสัมพันธ9ระหวางการดําเนินงานของบริษัทกับชุมชน เป%นไปดวยดี

10.4 กิจกรรรมเพื่อสังคม ป0 2560

วันที่ 17 กุมภาพันธ9 2560 ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และ
ตัวแทนชาวบานที่อยูรอบ ๆ โรงงาน มารวมประชุมตั้งคณะกรรมการ “ความรวมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” โดยในป_ 2560 มีโครงการที่ไดดําเนินการแลวเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้
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โครงการ
(1) โครงการสรางทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(2) โครงการสรางหองสุขา สําหรับผูใชบริการ ผูสูงอายุ ผูพิการ
(3) โครงการสรางหองน้ําวัดดงอูทอง
(4)โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวไรสาย
(5)โครงการตูน้ําหยอดเหรียญ
(6)โครงการปรับปรุงหองเรียน โรงเรียนบานแจงงาม
(7)โครงการปรั
โครงการปรับปรุงศูนย9หอประชุมหมูบาน
(8) โครงการลงหินคลุกบริเวณลานวัดดงเชือก
(9) โครงการซื้อโต’ะกลม
(10) โครงการตอเติมอาคารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(11)โครงการเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งสิ้น

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

126

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ไดมอบเงินสนับสนุน จํานวน
200,000.- บาท แกวัดดงอูทองเพื่อใหทางวัดนําไปใชในการกอสรางหองน้ํา-หองสุขา

วันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ตอเติมอาคาร รพ.สต.
บานวังน้ําโจน งบประมาณ 150,000.- บาท

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) สงมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 10 บานวังน้ําโจน (ชุมชนเกาะกระชาย) ต.หนองมะคาโมง
อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี คากอสรางเป%นเงิน 200,000.- บาท

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) มอบหองสุขาสํ
ขาสําหรับผูใชบริการ
ผูสูงอายุแและผู
ละผูพิการ ซึ่ง บริษัทฯ ไดสนับสนุนงบประมาณการกอสรางเป%นเงิน 200,000.- บาท ให รพสต.หนอง
มะคาโมง ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมและมอบของขวัญให
แกเด็กนักเรียน โรงเรียนบานสระเตย อําเภอหนองหญาไซ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันเด็กแหงชาติ
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วันที่ 6-10 กุมภาพันธ9 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) เขารวมสนับสนุน ในการ
ฝˆกอบรมตามโครงการหมูบานอาสาพัฒนาและปwองกันตนเอง ของ กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี ใหกับชาวบาน
หมูที่ 3 บานวังน้ําโจน ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
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วันที่ 7 กันยายน 2560 พนักงาน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) รวมบริจาคโลหิต กับกิ่ง
กาชาดอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมอําเภอดานชาง

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร9ยี่ จํากัด (มหาชน) ไดมอบสิ่งของบริจาคชวยเหลือ
ผูประสบเหตุอุทกภัยภาคอีสาน

10.5 การปPองกันการมีสวนรวมเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอร9รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงไดกําหนดนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอร9รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร9รัปชั่น สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกฝcาย เพื่อพัฒนาองค9กรใหมีความยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ มีขอหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดําเนินการ
หรือยอมรับการทุจริตคอร9รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศ
และตางประเทศ และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
การตอตานทุจริตคอร9รัปชั่นอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ
ตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ โดยใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. กรรมการ ผู บริหารและพนั ก งานของบริ ษัท ฯ ทุ ก ระดับ ตองปฏิบั ติตามนโยบายการ
ตอตานทุจริตคอร9รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอร9รัปชั่นไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขาย
การทุจริตคอร9รัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยใหปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ
กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผานชองทางตาง ๆ ที่กําหนดไว
3. บริษัทฯ จะใหความเป%นธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องการทุจริตคอร9รัปชั่นที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต
คอร9รัปชั่นตามที่บริษัทฯ กําหนดไวในขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของ
ผูมีสวนไดเสีย
4. ผูที่กระทําทุจริตคอร9รัปชั่นเป%นการกระทําผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการ
กระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคล
อื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเป%นไปตามนโยบายวาดวยการตอตานทุจริต
คอร9รัปชั่น
6. เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการตามนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอร9รัปชั่น
บริษัทฯ ไดมีแนวทางดําเนินการตาง ๆ โดยสรุปไดดังนี้
7. กําหนดนโยบายการตอตานทุจริตคอร9รัปชั่นใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุค คลตั้ งแตการสรรหาหรื อการคั ด เลื อกบุค ลากร การเลื่อนตํ า แหนง การฝˆ ก อบรม การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับ
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พนั กงานเพื่อใช ในกิ จกรรมทางธุรกิจ ที่อยูในความรั บผิ ดชอบและควบคุม ดู แลการปฏิ บัติ ใ หเป%นไปอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลดวย
8. การดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร9รัปชั่น กรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
1. ไมเสนอใหคาตอบแทน จายสินบน เรียกรอง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ
หนวยงานอื่น ในทุก รูป แบบ ไมวาจะเป% นการดํ า เนิ นการโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อใหมี ก ารตอบแทน
การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน9ตอกัน หรือหวังผลประโยชน9เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
2. การรับหรือใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนตองเป%นไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเป%นขออางในการติดสินบน
3. หามรั บ หรื อใหสิ น บนในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ชนิ ด การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
การติดตองานกับภาครัฐจะตองเป%นไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย9สุจริต และตองดําเนินการใหเป%นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดโดย เครงครัด
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ได แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีค วามเป%น อิ สระไมเกี่ย วของกั บ
ผูบริหารเพื่อพิจารณาประเด็นที่เป%นสาระสําคัญ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และ
รวมทั้งเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสําคัญ
กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในรอบป_ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
2. นายวิรัช อภิเมธีธํารง*
3. นายสาธิต ชาญเชาวน9กุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
ในป0 2560
7/7
7/7
7/7

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เป%นประจํา
โดยมีผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป%นสาระสําคัญ ดังนี้
1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป%นรายไตรมาสและงวดประจําป_ 2560 ซึ่งเห็นวามีความ
ถูกตองเชื่อถือได และเป%นงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปsดเผยขอมูล
อยางเพียงพอและเหมาะสมแลว

2) พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสําหรับป_ 2560 ใหครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงที่สําคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอร9รัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยไดแนะนําใหฝcายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3) สอบทานและใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเป%นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอร9รัปชั่น ในรอบ
ป_ 2560 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปsดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝcายอยางเป%นธรรมและเทา
เทียมกันสามารถอางอิงและตรวจสอบไดอยางโปรงใส
4) สอบทานการทํารายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย9 รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน9ที่เกิดขึ้นในป_ 2560 แลวเห็นวาเป%นรายการที่มีราคาและเงื่อนไข
ทางการคาตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
5) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอร9รัปชั่น ในรอบป_
2560 โดยไดแนะนํ า ใหฝc า ยบริ หารปรับ ปรุง แกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีค วามรั ด กุม และ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6) สอบทานความคืบหนาเกี่ยวกับคดีความตาง ๆ ในรอบป_ 2560 โดยไดแนะนําใหฝcายบริหาร
ติดตามความคืบหนาของคดีอยางใกลชิดดําเนินการดวยความรัดกุมและเหมาะสม
7) สอบทานการกระบวนบริหารงานของฝcายบริหารเกี่ยวกับการแจงเบาะแส ซึ่งในป_ 2560 ไมมี
ผูรองเรียนผานชองทางการแจงเบาะแสที่กําหนดไว
8) ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งแบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบป_ 2560 โดยใหระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่ตองปรับปรุงแกไขไวดวย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในป_ตอไป
9) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด เป%นผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป_ 2561 นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อตอ
ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป_ 2561 แตงตั้งเป%นผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป_ 2561
10) ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจําป_ 2561 ตลอดจนอัตรากําลังคน
และการพัฒนาคุณภาพพนักงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคลองและ
สามารถรองรับปริมาณงานตามหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
ในรอบป_ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป%นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ใหความสําคัญกับป^จจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท
มีการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเป%นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปsดเผยขอมูลและการดําเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองที่เป%นสาระสําคัญแตอยางใด
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คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบ
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งฝcายตรวจสอบภายในไดทําการประเมินตามหลักเณฑ9
ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.) กําหนดและสอดคลองกับกรอบ การควบคุม
ภายใน (COSO2013) ซึ่งประกอบดวย 5 องค9ประกอบและ 17 หลักการ ประกอบดวย
1. องค9กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป%นอิสระจากฝcายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล (Oversight)
และพัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายใน
3. ฝcา ยบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให องค9 ก รบรรลุวั ต ถุ ป ระสงค9 ภายใตการกํ า กั บดู แ ล
(oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค9กรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
5. องค9กรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค9ขององค9กร
6. องค9กรกํ าหนดวัตถุ ประสงค9ไ วอยางชั ด เจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุ แ ละประเมิ น
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงค9ขององค9กร
7. องค9กรระบุและวิเคราะห9ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค9ไว
อยางครอบคลุมทั่วทั้งองค9กร
8. องค9 ก รได พิ จ ารณาถึ ง โอกาสที่ จ ะเกิ ดการทุ จ ริ ต ในการประเมิ นความเสี่ย งที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค9ขององค9กร
9. องค9กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุม
ภายใน
10. องค9กรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงค9ขององค9กรใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได
11. องค9 ก รเลื อ กและพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม ทั่ ว ไปด วยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ชวย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค9
12. องค9ก รจัดใหมี กิจ กรรมการควบคุม ผานทางนโยบาย ซึ่งไดกํ า หนดสิ่งที่ค าดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
13. องค9ก รขอมู ลที่ เกี่ย วของและมีคุณภาพ เพื่ อสนับสนุนใหการควบคุม ภายในสามารถ
ดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว
14. องค9กรสื่อสารขอมูลภายในองค9กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค9และความรับผิดชอบตอการ
ควบคุมภายในที่จําเป%นตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่
วางไว

15. องค9กรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุม
ภายใน
16. องค9กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายใน
ยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม
17. องค9กรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคล
ที่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนใหญ
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในหวขออื่น
คณะกรมการบริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแลวเชนกัน
11.3 การดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให
เป%นไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย9และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมรวมกันอยางนอยทุก
ไตรมาส เพื่อพิจารณาและดําเนินการใหมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและมีการเปsดเผยขอมูลอยางครบถวน
และเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน9ให
เป%นไปตามกฎหมายและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทย ซึ่งในการ
ประชุมจะมีผูสอบบัญชีเขารวมประชุมเพื่อใหขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝcายตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบในการ
แตงตั้ง นายศุภชัย แกวเฟ‹•อง ดํา รงตําแหนงผูจั ดการฝcา ยตรวจสอบภายใน โดยเห็ นวามีคุณวุฒิก ารศึ กษา
ประสบการณ9และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
(ประวัติและขอมูลรายละเอียดของผูจัดการฝcายตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3)
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่พิจารณาความเป%นอิสระของฝcายตรวจสอบภายในตลอดจนให
ความเห็นขอบในการแตงตั้ง ถอดถอนและโยกยายผูดํารงตําแหนงผูจัดการฝcายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมทั้งสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)
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12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
หากบริ ษั ท ฯ มี ค วามจํ า เป% น ต องทํ า รายการระหวางกั น กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง
คณะกรรมการจะคํานึงถึงประโยชน9สูงสุดของบริษัทฯ เป%นสําคัญในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงดังกลาว โดยบริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเป%นผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเป%น ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมของการเขาทํารายการดังกลาว โดยพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ใหเป%นไปตาม
ลักษณะการดําเนินการคาปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะใหผูที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี ผูประเมินราคาคทรัพย9สิน สํานักงานกฎหมาย เป%นตน
ที่เป%นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเป%นผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ผูถือหุนตามแตกรณี
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี ก ารกํ า หนดมาตรการไมให ผู บริ ห าร หรื อ ผู ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย งทาง
ผลประโยชน9 หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีสวนไดเสียทั้งโดย
ทางตรงและทางออม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเป%นไปตามกฎหมายวาดวย
หลั ก ทรัพ ย9แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย9 และขอบัง คับ ประกาศ คํ าสั่ ง หรื อขอกํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย9 แหง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปsดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพย9สินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และจะทําการเปsดเผยรายการ
ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป_ (แบบ 56-1) และรายงานประจําป_ (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย9
และตลาดหลักทรัพย9กําหนด
12.2 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาเป%นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9แลว บริษัทฯ จะไมมีการใช
วงเงินสินเชื่อรวมกับ บริษัท ลานนา รีซอร9สเซส จํากัด (มหาชน) อีก เนื่องจากธนาคารพาณิชย9ที่ใหวงเงิน
สินเชื่อดังกลาวแกบริษัทฯ มีเงื่อนไขวาหากบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเป%นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9
เรียบรอยแลว ธนาคารพาณิชย9ดังกลาวจะพิจารณาใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทฯ ภายในวงเงินที่เป%น
วงเงินสินเชื่อที่ใชรวมกับ บริษัท ลานนา รีซอร9สเซส จํากัด (มหาชน) ดังกลาว อยางไรก็ตาม หากในอนาคต
บริษัทฯ มีความจํา เป%นตองทํารายการระหวางกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน9 บริษัทฯ
จะตองดํา เนินการใหเป%นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันตามที่บริษัทฯ
กําหนด และกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาว เพื่อใหการตัดสินใจ
เขาทํารายการดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน9และเป%นประโยชน9สูงสุดแกผูถือหุนทุกราย

สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู$สอบบัญชี
รับอนุญาต บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งสามารถสรุปรายงานการสอบบัญชีได$ดังนี้
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผู$สอบบัญชีได$ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบด$วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2559, 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส;วนของผู$ถือหุ$นและงบกระแสเงินสดสําหรับป=สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
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ผู$บริหารมีหน$าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล;านี้โดยถูกต$องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู$บริหารพิจารณาว;าจําเปAน
เพื่อให$สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข$อมูลที่ขัดต;อข$อเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญไม;ว;าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข$อผิดพลาด
ผู$บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานต;อเนื่อง การ
เปDดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต; อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดั งกล;าว และการใช$เกณฑการบัญชีสําหรั บ
กิจการที่ดําเนินงานต;อเนื่องเว$นแต;ผู$บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดําเนินงานหรือไม;สามารถ
ดําเนินงานต;อเนื่องอีกต;อไปได$
ผู$มีหน$ าที่ใ นการกํา กับดู แลมี หน$าที่ในการสอดส; องดู แลกระบวนการในการจัดทํ ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตองบการเงิน
การตรวจสอบของผู$ สอบบั ญชี มีวัตถุ ประสงคเพื่ อให$ได$ค วามเชื่อมั่นอย; างสมเหตุส มผลว; า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข$อมูลที่ขัดต;อข$อเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญหรือไม; ไม;ว;าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข$อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู$สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู$สอบบัญชีอยู;ด$วย ความเชื่อมั่น
อย; างสมเหตุ สมผลคื อความเชื่ อมั่นในระดั บสู งแต; ไม; ไ ด$เ ปA นการรั บประกั นว;า การปฏิบั ติง านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข$อมูลที่ขั ดต;อข$อเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญที่มีอยู;ได$เสมอไป

ข$อมูลที่ขัดต;อข$อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข$อผิดพลาดและถือว;ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอย;า ง
สมเหตุสมผลได$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;อความเสี่ยงเหล;านั้น และได$หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปAนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของผู$สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม;พบข$อมูลที่ขัดต;อข$อเท็จจริงอันเปAนสาระสําคัญซึ่งเปAนผลมาจาก
การทุ จ ริ ต จะสู ง กว; า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากข$ อผิ ด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู$ ร; ว มคิ ด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว$นการแสดงข$อมูล การแสดงข$อมูลที่ไม;ตรงตามข$อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทํา ความเข$า ใจเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข$องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธี ก ารตรวจสอบให$เหมาะสมกับ สถานการณ แต; ไม; ใ ช; เพื่อวั ตถุ ประสงคในการแสดงความเห็นต;อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู$ บ ริ ห ารใช$ แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปDดเผยข$อมูลที่เกี่ยวข$องที่ผู$บริหารจัดทํา
• สรุป เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช$เกณฑการบัญชีสํา หรั บกิจการที่ดํา เนินงานต;อเนื่อ ง
ของผู$ บริ หาร และสรุ ปจากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด$ รั บ ว; า มี ค วามไม; แ น; นอนที่ มีส าระสํ า คั ญที่ เกี่ย วกั บ
เหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปAนเหตุให$เกิดข$อสงสัยอย;างมีนัยสําคัญต;อความสามารถของบริษัทฯ ในการ
ดําเนินงานต;อเนื่องหรือไม; หากผู$สอบบัญชีได$ข$อสรุปว;ามีความไม;แน;นอนที่มีสาระสําคัญ ผู$สอบบัญชีจะต$องให$
ข$อสังเกตไว$ในรายงานของผู$สอบบัญชีถึงการเปDดเผยข$อมูลที่เกี่ยวข$องในงบการเงิน หรือหากเห็นว;าการเปDดเผย
ดังกล;าวไม;เพียงพอ ผู$สอบบัญชีจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข$อสรุปของผู$สอบบัญชีขึ้นอยู;กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได$รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู$สอบบัญชี อย;างไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปAนเหตุให$บริษัทฯ ต$องหยุดการดําเนินงานต;อเนื่องได$
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร$างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปDดเผยข$อมูลที่
เกี่ยวข$อง ตลอดจนประเมินว;างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกต$องตามที่ควรหรือไม;
•

ผู$สอบบั ญชีได$ สื่อสารกับผู$มีหน$าที่ ในการกํากับดูแลในเรื่องต;าง ๆ ซึ่ง รวมถึงขอบเขตและ
ช;วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได$วางแผนไว$ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข$อบกพร;อง
ที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากผู$สอบบัญชีได$พบในระหว;างการตรวจสอบของผู$สอบบัญชี
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ผู สอบบั ญ ชี ไ ดใหคํ า รั บ รองแกผู มี ห นาที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลวาผู สอบบั ญ ชี ไ ดปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเป&นอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํา กับดูแลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ+ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผูสอบบัญชีเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอ
ความเป&นอิสระของผูสอบบัญชีและมาตรการที่ผูสอบบัญชีใชเพื่อป1องกันไมใหผูสอบบัญชีขาดความเป&นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ผูสอบบัญชีไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดป4จจุบันและกําหนดเป&นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ผูสอบบัญชีไดอธิบายเรื่อง
เหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเป6ดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ
หรือในสถานการณ+ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ผูสอบบัญชีพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของผูสอบบัญชี
เพราะการกระทํ า ดั ง กลาวสามารถคาดการณ+ ไ ดอยางสมเหตุ ส มผลวาจะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชน+ที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
13.1.2 ความเห็น
ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปAสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร+ยี่ จํากัด (มหาชน)
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
13.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินป 2558-2560
138

รายการ
สินทรัพย+
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว – กองทุนเป6ด
ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ ื่น
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาคาซือ้ สินคา
สินทรัพย+ภาษีเงินไดของงวดป4จจุบัน
สินทรัพย+หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ+
สินทรัพย+ไมมีตัวตน
สินทรัพย+ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพย+ไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย+

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ล&านบาท

ร&อยละ

ล&านบาท

ร&อยละ

ล&านบาท

ร&อยละ

9.10
0.78
201.71
137.61
578.13
20.64
947.97

0.28
0.02
6.22
4.25
17.84
0.64
29.25

37.05
0.96
165.55
126.11
543.60
31.99
905.26

1.15
0.03
5.13
3.91
16.85
1.00
28.07

35.31
1.02
212.81
122.90
38.42
9.56
4.53
424.55

1.25
0.03
7.52
4.34
1.36
0.34
0.16
15.00

2,286.82
2.96
2.81
0.72
2,293.31
3,241.28

70.55
0.09
0.09
0.02
70.75
100.00

2,314.39
2.35
2.48
0.70
2,319.92
3,225.18

71.76
0.07
0.08
0.02
71.93
100.00

2,398.32
1.87
3.46
2.09
2,405.74
2,830.29

84.74
0.07
0.12
0.07
85.00
100.00

รายการ
หนี้สนิ และส.วนของผู&ถือหุ&น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ทีถ่ ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปA
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ปA
สํารองผลประโยชน+ระยะสั้นของพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปA
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปA
สํารองผลประโยชน+ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส.วนของผู&ถือหุน&
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเป&นเกณฑ+
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแลว - สํารองทั่วไป
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ล&านบาท

ร&อยละ

ล&านบาท

ร&อยละ

ล&านบาท

ร&อยละ

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
-

1.45

0.04

2.80

0.09

3.25

0.11

180.00
2.76
15.27
1,234.82

5.55
0.08
0.47
38.09

180.00
2.55
14.91
1,370.39

5.58
0.08
0.46
42.49

117.76
4.09
13.55
1,197.53

4.16
0.14
0.48
42.31

4.09

0.13

3.96

0.12

2.58

0.09

297.76
1.07
302.92
1,537.74

9.19
0.03
9.35
47.44

117.76
1.43
123.15
1,493.54

3.65
0.05
3.82
46.31

2.27
4.85
1,202.38

0.08
0.17
42.48

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

30.85
30.85
5.82
0.02

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

31.01
31.01
5.85
0.02

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

35.33
35.33
6.67
0.02

100.00
414.19
1,703.54
3,241.28

3.09
12.78
52.56
100.00

100.00
442.29
1,731.64
3,225.18

3.10
13.71
53.69
100.00

100.00
192.00
146.56
1,627.91
2,830.29

3.53
6.79
5.18
57.52
100.00
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ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2558-2560
ป 2558

รายการ
รายได&
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
ต&นทุนและค.าใช&จ.าย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากเหตุการณ+อุทกภัย

140

รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนหักคาใชจายทางการเงิน
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน
(Fully Diluted) (บาท)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน
(Weighted Average) (บาท)
มูลคาที่ตราไว (บาท)

ป 2559

ป 2560

ล&านบาท

ร&อยละ

ล&านบาท

ร&อยละ

ล&านบาท

ร&อยละ

2,600.32
2.25
2,602.57

99.91
0.09
100.00

2,415.07
3.28
2,418.35

99.86
0.14
100.00

2,470.52
2.24
2,472.76

99.91
0.09
100.00

2,244.29
9.93
38.30
2,292.52

86.23
0.38
1.47
88.09

2,111.84
9.52
68.16
2,189.52

87.33
0.39
2.82
90.54

2,219.67
7.15
91.41
73.32
2,391.55

89.76
0.29
3.70
2.97
96.72

310.05
50.06
259.99
(15.72)
244.27
0.24

11.91
1.92
9.99
(0.60)
9.39

228.83
37.79
191.04
(12.94)
178.10
0.18

9.46
1.56
7.90
(0.54)
7.36

81.21
32.85
48.36
0.50
48.86
0.05

3.28
1.33
1.95
0.02
1.97

0.24

0.18

0.05

1.00

1.00

1.00

ตารางสรุปงบกําไรสะสมป 2558-2560
รายการ
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรรยกมา
กําไรสําหรับปA
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปA
กําไรสําหรับการจัดสรร
หัก เงินป4นผลจาย
สํารองตามกฎหมาย
สํารองทั่วไป
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรรยกไป

ป 2558
319.82
244.27
0.10
564.19
(150.00)
414.19

ป 2559
414.19
178.10
592.29
(150.00)
442.29

(หน.วย : ล&านบาท)
ป 2560
442.29
48.86
(2.59)
488.56
(150.00)
(192.00)
146.56

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดป 2558-2560
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) เป&นเงินสดรับ (จาย) จาก
กิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
การปรับลดสินคาคงเหลือเป&นมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ+
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน (กําไร) จากการตัดจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ+และ
สินทรัพย+ไมมีตัวตน
สํารองผลประโยชน+ระยะยาวของพนักงาน
คาเผื่อการดอยคาของเงินจายลวงหนาคามันเสน
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย+และหนี้สนิ
ดําเนินงาน
สินทรัพย+ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ ื่น
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาคาซือ้ สินคา
สินทรัพย+หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย+ไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน+ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใช&ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ+
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว

ป 2558
259.99

ป 2559

(หน.วย : ล&านบาท)
ป 2560

191.04

48.36

121.92
(0.56)
(0.34)

125.47
(0.52)
(0.19)

146.58
0.55
(0.06)

0.29
0.42
(0.17)
49.86

0.58
1.28
6.87
(0.16)
37.62

0.23
0.39
(0.17)
32.64

431.41

361.99

228.52

(11.58)
(24.14)
51.10
15.65
(0.22)

36.17
11.50
27.65
(11.35)
0.02

(47.27)
2.65
505.18
27.47
(1.38)

(56.79)
3.20
408.63
0.17
(49.50)
(3.10)
356.20

87.14
(1.36)
(1.13)
510.63
0.15
(36.10)
(13.94)
460.74

(29.00)
(0.54)
(1.25)
684.38
0.17
(33.04)
(10.55)
640.96

(43.08)
(692.00)

(122.10)
(565.00)

(221.63)
(150.00)
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รายการ

ซื้อสินทรัพย+ไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ+
เงินสดสุทธิจาก (ใช&ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดจายเงินป4นผล
เงินสดสุทธิจาก (ใช&ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนปA
เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสดปลายป

ป 2558
(1.72)
692.00
4.87
0.56
(39.37)

ป 2559
(0.18)
565.00
0.52
(121.76)

ป 2560
(0.16)
150.00
(221.79)

1.79
(180.00)
(1.78)
(150.00)
(329.99)
(13.16)
22.26
9.10

21.70
(180.00)
(2.73)
(150.00)
(311.03)
27.95
9.10
37.05

(87.57)
(180.00)
(3.34)
(150.00)
(420.91)
(1.74)
37.05
35.31

ตารางสรุปอัตราส.วนทางการเงินที่สําคัญป 2558-2560
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รายการ

อัตราส.วนสภาพคล.อง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

หน.วยวัด

ป 2558

ป 2559

ป 2560

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

0.77
0.17
0.28
13.11
27.46
174.91
2.06
25.27
14.25
15.27

0.66
0.15
0.35
13.15
27.37
171.38
2.10
20.73
17.37
12.11

0.35
0.21
0.50
13.06
27.57
173.94
2.07
17.47
20.61
9.03

%
%
%
%
%

13.69
11.84
0.09
9.39
14.75

12.56
9.34
0.14
7.36
10.37

10.15
3.20
0.09
1.98
2.91

อัตราส.วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

รายการ
อัตราส.วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย+
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย+ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย+
อัตราส.วนวิเคราะห+นโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน-Cash basis
อัตราการจายเงินป4นผล

หน.วยวัด

ป 2558

ป 2559

ป 2560

%
%
เทา

7.37
15.72
0.79

5.51
13.20
0.75

1.61
8.29
0.82

เทา
เทา
เทา
%

0.90
8.43
1.11
61.41

0.86
13.53
1.13
84.22

0.74
20.50
1.24
307.02

14. การวิเคราะห+และคําอธิบายของฝCายจัดการ
14.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรายไดในปA 2560 จํานวน 2,472.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปAกอน
รอยละ 2.25 เนื่องจากราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปAกอนรอยละ 10.48 ในขณะที่กําไรสุทธิในปA 2560
จํานวน 48.86 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปAกอนรอยละ 72.57 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลที่
ปรับสูงขึ้นมาก สาเหตุจากปริมาณกากน้ําตาลฤดูกาลผลิต 2559/2560 ลดลงถึงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ฤดูกาลผลิต 2558/2559 ซึ่งเป&นผลมาจากสภาพป4ญหาภัยแลงรุนแรงที่เกิดขึ้นในชวงตนปAสงผลใหตอออยและ
ออยปลูกไดรับความเสียหายเป&นจํานวนมาก และในเดือนตุลาคมเกิดฝนตกหนักในบริเวณบอกักเก็บน้ํากากสา
ซึ่งผานการบําบัดแลวและบริเวณใกลเคียงรอบโรงงานทําใหคันบอกักเก็บน้ํากากสาบางสวนชํารุดพังทลายและ
ไหลเขาสู พื้ นที่ ชุ ม ชนและพื้ นที่ เกษตรขางเคีย ง เป& นผลใหบริ ษั ทฯ ตองหยุ ดการผลิ ต ในเดื อนตุ ลาคมและ
พฤศจิกายน เพื่อซอมแซมคันบอที่ชํารุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดดําเนินการฟjkนฟูและจายชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้นแกทรัพย+สินชาวบานที่ไดรับผลกระทบ
14.2 การวิเคราะห+ผลการดําเนินงาน
ป 2560
รายละเอียด

ป 2559
ล&านบาท

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ล&านบาท

%

%

รายไดจากการขาย
รายไดอื่น

2,470.52
2.24

99.91 2,415.07
0.09
3.28

99.86
0.14

รวมทั้งสิ้น

2,472.76

100.00 2,418.35

100.00

ล&านบาท

%

55.45 2.30
(1.04) (31.71)
54.41

2.25
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รายได&
บริษัทฯ มีรายไดในปA 2560 รวมทั้งสิ้น 2,472.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปA
กอน 54.41 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 2.25 เนื่องจาก
1 มีรายไดจากการขายเอทานอล 2,470.52 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 99.91 ของรายไดรวม
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปAกอน 55.45 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 2.30 เนื่องจากราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้น
ตามที่ชี้แจงขางตนแลว
2 มีรายไดอื่น 2.24 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 0.09 ของรายไดรวม ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปAกอน 1.04 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 31.71 เนื่องจากรายไดจากการจําหนายทรัพย+สินและ Fusel Oil
ลดลง
รายละเอียด
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ตนทุนขาย
คาใชจายขายและบริหาร
ขาดทุนจากเหตุการณ+อุทกภัย
คาใชจายการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
รวมทั้งสิ้น

ป 2560

ป 2559

ล&านบาท % ยอดขาย

ล&านบาท

2,219.67
98.56
73.32
32.85
(0.50)
2,423.90

2,111.84
77.68
37.79
12.94
2,240.25

89.85
3.99
2.97
1.33
(0.02)
98.11

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

% ยอดขาย

ล&านบาท

87.44
3.22
1.56
0.54
92.76

107.83
20.88
73.32
(4.94)
(13.44)
183.65

%
5.11
26.88
100.00
(13.07)
(103.86)
8.20

ค.าใช&จ.าย
บริษัทฯ มีคาใชจายในปA 2560 รวมทั้งสิ้น 2,423.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปA
กอน 183.65 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 8.20 เนื่องจาก
1 ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปAกอน 107.83 ลานบาท คิดเป&นรอยละ
5.11 เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงกวาปAกอน
2 คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปAกอน 20.88 ลานบาท คิดเป&นรอยละ
26.88 เนื่องจากรับโอนตนทุนผลิตในชวงที่หยุดการผลิตชั่วคราว
3 ขาดทุ น จากเหตุ ก ารณ+ อุ ท กภั ย เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกั น ของปA ก อน 73.32 ลานบาท
เนื่องจากจายเงินชดเชยคาเสียหายใหแกผูรับผลกระทบจากบอเก็บกักน้ํากากสาบางสวนชํารุดพังทลายตามที่
ชี้แจงขางตน
4 คาใชจายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปAกอน 4.94 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 13.07
เนื่องจากมีการจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว
5 กําไรจากธุรกิจเอทานอลสําหรับสายการผลิตที่ 2 ไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพราะ
ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แตมีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ

สายการผลิตที่ 1 ที่หมดอายุการสงเสริมการลงทุนมีผลประกอบการลดลง จึงทําใหภาษีเงินไดลดลงจากงวด
เดียวกันของปAกอน 13.44 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 103.86
ป 2560

รายละเอียด

ล&านบาท

รายไดจากการขาย
หัก ตนทุนขาย
กําไรขั้นต&น

2,470.52
2,219.67
250.85

ป 2559
%
100.00
89.85
10.15

ล&านบาท
2,415.07
2,111.84
303.23

%
100.00
87.44
12.56

กําไรขั้นต&น
บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในปA 2560 จํานวน 250.85 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 10.15 ของรายได
จากการขาย ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปAกอนที่มีกําไรขั้นตน 303.23 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 12.56 ของ
รายไดจากการขาย เนื่องจากตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงขางตนแลว
รายละเอียด
(หน.วย : ล&านบาท)
EBITDA
EBITDA MARGIN (%)

ป 2560
227.79
9.21

ป 2559*
354.30
14.65

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
(126.51)
(5.44)

%
(35.71)
-

EBITDA และ EBITDA MARGIN
บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและ
คาเสื่อมสิ้น) ในปA 2560 เทากับ 227.79 ลานบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปAกอนรอยละ 35.71 และมี
EBITDA MARGIN คิดเป&นรอยละ 9.21 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปAกอนที่รอยละ 5.44 (*ปA
2559: เดิม EBITDA เทากับ 353.62 ลานบาท และ EBITDA MARGIN คิดเป&นรอยละ 14.62 โดยใชเฉพาะ
ดอกเบี้ยจายเพียงอยางเดียวที่รวมอยูในคาใชจายการเงิน ในขณะที่ปA 2560 ใชคาใชจายการเงินในการคํานวณ)
ตามที่ชี้แจงขางตนแลว
รายละเอียด
(หน.วย : ล&านบาท)
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
NET PROFIT MARGIN (%)
หมายเหตุ : มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท

ป 2560
48.86
0.05
1.97

ป 2559
178.10
0.18
7.36

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)
(129.24)
(0.13)
(5.39)

%
(72.57)
(72.22)
-
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กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในปA 2560 จํานวน 48.86 ลานบาท คิดเป&นกําไรสุทธิหุนละ 0.05 บาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปAกอนรอยละ 72.57 เนื่องจากเหตุการณ+อุทกภัยตามที่ชี้แจงขางตน และมีอัตรากําไร
สุทธิ (NET PROFIT MARGIN) คิดเป&นรอยละ 1.97 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปAกอนที่
รอยละ 5.39
หน.วย : ล&านบาท
รายละเอียด

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

สินทรัพย+รวม

2,830.29

3,225.18

(394.89)

(12.24)

หนี้สินรวม

1,202.38

1,493.54

(291.16)

(19.49)

สวนของผูถือหุนรวม

1,627.91

1,731.64

(103.73)

(5.99)

1.63

1.73

(0.10)

(5.78)

มูลคาหุนตามบัญชี-บาทตอหุน

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

%

หมายเหตุ : มูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย+
บริษัทฯ มีสิ นทรัพย+รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นปA 2559 จํานวน
394.89 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.24 ประกอบดวย
1 สิน ทรั พ ย+ หมุ น เวี ยนลดลงจากวั นสิ้ น ปA 2559 จํา นวน 480.71 ลานบาท ลดลงรอยละ
53.10 เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 1.74 ลานบาท หรือรอยละ 4.70 (ข) มีเงิน
ลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0.06 ลานบาท หรือรอยละ 6.25 (ค) มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 47.26 ลาน
บาท หรือรอยละ 28.55 (ง) มีสินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเป&นวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ซื้อสํารองไวสําหรับปA 2561
ลดลง 3.21 ลานบาท หรือรอยละ 2.55 (จ) มีเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาลดลง 505.18 ลานบาท หรือรอยละ
92.93 และ (ฉ) มีสินทรัพย+หมุนเวียนอื่นซึ่งสวนใหญเป&นภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลง 17.90 ลานบาท หรือรอยละ
55.95
2 สินทรัพย+ไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปA 2559 จํานวน 85.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
3.70 เนื่องจาก (ก) มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ+เพิ่มขึ้น 83.93 ลานบาท หรือรอยละ 3.63 และ (ข) มีสินทรัพย+
ไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.89 ลานบาท หรือรอยละ 34.18
หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นปA 2559 จํานวน 291.16
ลานบาท ลดลงรอยละ 19.49 เนื่องจาก (ก) มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเป&นคาวัตถุดิบกากน้ําตาล

ลดลง 22.52 ลานบาท หรือรอยละ 12.35 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง 267.57 ลานบาท หรือรอย
ละ 20.83 เนื่องจากมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว และ (ค) มีหนี้สินอื่นลดลง 1.07 ลานบาท
หรือรอยละ 3.99
ส.วนของผู&ถือหุ&น
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันสิ้นปA 2559 จํานวน
103.73 ลานบาท คิดเป&นรอยละ 5.99 มูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.73 บาท เป&นหุนละ 1.63 บาท
เนื่องจากมีกําไรสุทธิลดลง
รายละเอียด
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมาตนงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

หน.วย : ล&านบาท
ป 2560
ป 2559
640.96
460.74
(221.79)
(121.76)
(420.91)
(311.03)
(1.74)
27.95
37.05
9.10
35.31
37.05

กระแสเงินสด
1 บริ ษั ท ฯ มี เ งิ นสดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานในปA 2560 จํ า นวน 640.96 ลานบาท
ประกอบดวย (ก) กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 48.36 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน
คาเสื่อมราคา ฯ จํานวน 180.16 ลานบาท (ค) สินทรัพย+ดําเนินงานลดลง 486.65 ลานบาท เนื่องจากมีลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย+ไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น มีสินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา และ
สินทรัพย+หมุนเวียนอื่นลดลง (ง) หนี้สินดําเนินงานลดลง 30.79 ลานบาท เนื่องจากมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้
อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น และสํารองผลประโยชน+ระยะยาวของพนักงานลดลง (จ) รับดอกเบี้ย 0.17 ลานบาท
(ฉ) จายดอกเบี้ย 33.04 ลานบาท และ (ช) จายภาษีเงินไดนิติบุคคล 10.55 ลานบาท
2 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในปA 2560 จํานวน 221.79 ลานบาท เป&นเงิน
ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ+ซึ่งสวนใหญเป&นการกอสรางระบบบําบัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟด+เพื่อใชกับหมอไอน้ํา
โครงการเพิ่มผลผลิต ซื้อที่ดิน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ํากากสา
3 บริ ษัท ฯ มีเงินสดสุท ธิใ ชไปในกิจกรรมจัด หาเงิ นในปA 2560 จํ านวน 420.91 ลานบาท
ประกอบดวย (ก) ชําระเงินกูยืมระยะสั้น 87.57 ลานบาท (ข) ชําระเงินกูยืมระยะยาว 180.00 ลานบาท (ค)
ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3.34 ลานบาท และ (ง) จายเงินป4นผล 150.00 ลานบาท
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ภาระผูกพันด&านหนี้สิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชย+ในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้
1 บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO)
ไมเกินกวา 2.00 เทาและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.25 เทาจนกวาสัญญา
กูยืมเงินจะสิ้นสุดลง จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นดังกลาว บริษัทฯ ไมสามารถดํารงอัตราสวน DSCR ไดตามขอ
ผูกพันในสัญญากูยืมเงิน อยางไรก็ตาม ธนาคารผูใหกูไดมีหนังสือผอนปรนเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทาง
การเงินสําหรับปAสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหบริษัทฯ แลว
2 ธนาคารผูใหกูกํา หนดสัดสวนการถื อหุนของบริษัท ลานนารีซอร+สเซส จํา กัด (มหาชน)
(“ลานนา”) ในบริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายัง
ไมมีนโยบายลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด
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3 ธนาคารผูใหกูกําหนดเงื่อนไขวาบริษัทฯ จะไมสามารถจายป4นผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึง
ลานนาไดหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E
และ DSCR การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ เป&นตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีป4ญหาผิด
สัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้ง ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเป&นอยางดี
มาโดยตลอด
14.3 ผลกระทบต.อการดําเนินงานในอนาคต
กรมธุรกิจพลังงานอยูระหวางพิจารณาแนวทางการยกเลิกแกxสโซฮอล+ 91 ซึ่งหากยกเลิกการ
จําหนายแกxสโซฮอล+91 คาดวาจะสงผลใหปริมาณความตองการใชแกxสโซฮอล+ อี20 เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอ
ความตองการใชเอทานอลที่สูงตามไปดวย สําหรับแนวโนมราคาน้ํามันดิบตลาดโลกที่คาดวาจะปรับสูงขึ้นในปA
2561 อาจสงผลใหราคาจําหนายเอทานอลของบริษัทฯ มีแนวโนมสูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดตนทุนและคาใชจายอยางตอเนื่อง เพื่อใหผล
การดําเนินงานในอนาคตอยูในเกณฑ+ที่ดี และสามารถจายเงินป4นผลตามนโยบายที่กําหนดไดอยางตอเนื่อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ประจําป 2560 นั้นได&จัดทําขึ้นตาม
ข&อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค&าเรื่องกําหนดรายการย1อที่ต&องมีในงบการเงิน ซึ่งใช&บังคับตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได&ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบต1 อรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ไทย อะโกร เอ็ น เนอรยี่ จํ า กั ด
(มหาชน) ที่จัดทําขึ้นเพื่อให&เกิดความมั่นใจว1าได&แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
รวมที่เป@นจริงและสมเหตุสมผลโดยได&จัดให&มีการบันทึกข&อมูลทางบัญชีที่ถูกต&องครบถ&วนเพียงพอ และ
รายงานทางการเงินนี้ได&จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช&นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและสอดคล&องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนได&พิจารณาถึงความพอเพียงในการ
ตั้งสํารองสําหรับรายการที่มีความไม1แน1นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย1างมีนัยสําคัญต1อกิจการในอนาคต
โดยได&เปCดเผยข&อมูลที่สําคัญไว&ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู&สอบบัญชีได&แสดงความเห็นไว&ใน
รายงานของผู&สอบบัญชีแล&ว
ในการนี้คณะกรรมการได&แต1งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด&วยกรรมการที่มีความอิสระ
และไม1ได&เป@นผู&บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ&วนตามข&อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ให&เข&ามาทําหน&าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให&มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให&มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร1งใสเป@นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป@นไปตาม
บทบัญ ญั ติข องกฎหมายต1 า งๆ ที่เกี่ยวข&องรวมทั้งดู แลไม1ให& เกิ ดความขั ดแย& งทางผลประโยชนตลอดจน
พิจารณาและเสนอแต1งตั้งผู&สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได&แสดงความเห็นไว&ใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว&ในรายงานประจําป 2560 แล&ว
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
ในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

(นายวิสิทธิ์ น&อยพันธุ)

(นายสมชาย โล1หวิสทุ ธิ์)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ&าหน&าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่ อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ
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ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี: แสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนิ นงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สิ:นสุดวันเดียวกันของของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษทั ฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอืนๆตามทีระบุในข้อกําหนด
นั:นด้วย ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื"องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านี: มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั:งนี: ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื องเหล่านี:

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรื องเหล่านี: ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื องเหล่านี:
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี:
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชี ทีสําคัญ เนื องจากจํานวนทีบันทึกบัญชีมีสาระสําคัญและส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอลซึ งมี
ความผันผวนในเรื องราคาและความต้องการใช้ในปั จจุบนั ดังนั:นจึงมีความเสี ยงเกียวกับมูลค่าและระยะเวลาใน
การรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริ ษทั ฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯทีเกียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่าง
มาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมทีบริ ษทั ฯออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่างสัญญาขายเพือตรวจสอบการรับรู้รายได้
ว่าเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาขายของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเกิดขึ:นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ:นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลด
หนี: ทีบริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ:นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) เพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึ:นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชี ทีทําผ่านใบสําคัญทัวไป
ข้ อมูลอืน"
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึงรวมถึงข้อมูลทีรวมอยู่ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีแสดงอยู่ในรายงานนั:น) ซึ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีน: ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชือมันในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอืนนั:น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนั:นมี
ความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื อสารเรื องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลทราบเพือให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าทีใ" นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี: โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนิ นงานต่อเนื อง
การเปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนื องในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับ
กิจการทีดําเนิ นงานต่อเนื องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั:งใจทีจะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได้
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ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมัน
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี:

3

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี: ดว้ ย
•

•

•

•

•

ระบุและประเมินความเสี ยงทีอาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ
ความเสี ยงเหล่านั:น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสียงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั:งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องทีผูบ้ ริ หารจัดทํา
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับกิจการทีดําเนิ นงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงาน
ต่อเนืองหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ:นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชี ทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื องได้
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื: อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึ:นโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

4
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ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ท: งั หมดตลอดจนเรื องอืนซึง
ข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที
ข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทั:งหลายทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านี: ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึ:น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี:
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กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2561

5

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2560

2559

35,313,249

37,047,316

1,025,890

964,690

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนชัว' คราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี.การค้าและลูกหนี.อื'น

8

212,814,805

165,547,628

สิ นค้าคงเหลือ

9

122,901,621

126,111,008

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื. อสิ นค้า

10

38,419,212

543,604,567

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

9,559,492

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น

4,523,143

31,989,312

424,557,412

905,264,521

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

2,398,322,031

2,314,388,882

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

1,866,142

2,346,190

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

3,463,877

2,480,583

2,084,560

703,040

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,405,736,610

2,319,918,695

รวมสิ นทรัพย์

2,830,294,022

3,225,183,216

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ'งของงบการเงินนี.
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2560

2559

หนี/สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี/สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั.นจากสถาบันการเงิน

13

899,068,029

986,636,524

เจ้าหนี.การค้าและเจ้าหนี.อื'น

14

159,812,022

182,331,135

ส่ วนของหนี.สินตามสัญญาเช่าการเงินที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี

15

3,254,811

2,804,604

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี

16

117,757,191

180,000,000

-

1,159,087

4,089,548

2,545,386

13,550,090

14,906,761

1,197,531,691

1,370,383,497

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะสั.นของพนักงาน

17

หนี.สินหมุนเวียนอื'น
รวมหนี/สินหมุนเวียน
หนี/สินไม่ หมุนเวียน
หนี.สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี

15

2,583,978

3,956,711

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี

16

-

117,757,191

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

17

2,267,991

1,435,833

4,851,969

123,149,735

1,202,383,660

1,493,533,232

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

188,795,985

188,795,985

556,451

556,451

รวมหนี/สินไม่ หมุนเวียน
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รวมหนี/สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

18

100,000,000

100,000,000

จัดสรรแล้ว - สํารองทัว' ไป

26

192,000,000

-

146,557,926

442,297,548

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,627,910,362

1,731,649,984

รวมหนี/สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,830,294,022

3,225,183,216

ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ'งของงบการเงินนี.
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2560

2559

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย

2,470,518,630

2,415,075,148

รายได้อื'น

2,245,182

3,279,665

รวมรายได้

2,472,763,812

2,418,354,813

2,219,675,914

2,111,838,070

7,154,341

9,519,466

91,409,749

68,159,046

73,317,726

-

2,391,557,730

2,189,516,582

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

81,206,082

228,838,231

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(32,848,657)

(37,794,156)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

48,357,425

191,044,075

498,857

(12,941,314)

48,856,282

178,102,761

(3,244,880)

-

648,976

-

(2,595,904)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี

(2,595,904)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

46,260,378

178,102,761

0.05

0.18

ค่ าใช้ จ่าย

22

19

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย

20

รวมค่ าใช้ จ่าย

ภาษีเงินได้

21

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการที จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

21

รายการที'จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้น

23

กําไรต่อหุน้ ขั.นพื.นฐาน
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ'งของงบการเงินนี.
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
2560

2559

48,357,425

191,044,075

146,577,031

125,470,535

การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที'จะได้รับ

555,027

-

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเครื' องจักรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

230,576

578,461

-

(523,363)

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว' คราว

(61,200)

(185,512)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

386,670

1,280,214

-

6,869,478

(171,534)

(161,830)

32,643,316

37,615,700

228,517,311

361,987,758

(47,272,931)

36,168,416

2,654,360

11,498,202

505,185,355

27,653,796

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื'น

27,466,169

(11,349,812)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น

(1,381,520)

20,000

(28,998,668)

87,141,313

(539,562)

(1,362,139)

(1,255,230)

(1,127,250)

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)

640,959,881

460,738,998

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื' อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

กําไรจากการจําหน่ายที'ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าเผื'อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่ามันเส้น
รายได้ดอกเบี.ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี.ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี'ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี.สินดําเนินงาน
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สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ'มขึ.น) ลดลง
ลูกหนี.การค้าและลูกหนี.อื'น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื. อสิ นค้า

หนี.สินดําเนินงานเพิ'มขึ.น (ลดลง)
เจ้าหนี.การค้าและเจ้าหนี.อื'น
หนี.สินหมุนเวียนอื'น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ'งของงบการเงินนี.

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
2560

2559

ซื. อที'ดิน อาคารและอุปกรณ์

(221,630,289)

(122,104,533)

ซื. อเงินลงทุนชัว' คราว

(150,000,000)

(565,000,000)

(157,740)

(178,400)

-

523,364

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว' คราว

150,000,000

565,000,000

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(221,788,029)

(121,759,569)

(87,568,495)

21,702,492

(180,000,000)

(180,000,000)

(3,337,424)

(2,736,267)

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(150,000,000)

(150,000,000)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(420,905,919)

(311,033,775)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน/ (ลดลง) สุ ทธิ

(1,734,067)

27,945,654

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

37,047,316

9,101,662

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

35,313,249

37,047,316

34,505,370

28,025,815

1,993,124

3,447,500

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื. อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที'ดิน อาคารและอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั.นจากสถาบันการเงินเพิ'มขึ.น (ลดลง)

ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนี.สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการที'ไม่เกี'ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี.จากการซื. ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื. ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ'งของงบการเงินนี.
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั!งขึ! นเป็ นบริ ษทั จํากัดและได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย เมื อวันที 18 ตุ ลาคม 2550 และมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมี บริ ษทั
ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที จดทะเบี ยนจัดตั!งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยมีธุรกิ จหลักคื อการผลิ ตและจําหน่ ายเอทานอลที ใช้เป็ นเชื! อเพลิ ง
ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ทีเลขที 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี! จดั ทําขึ!นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที 11 ตุลาคม 2559 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี!
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งบการเงินนี!ได้จดั ทําขึ!นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรั บปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที มีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข! ึนเพือให้มีเนื! อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและ
การให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิน! ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข! ึ นเพื อให้มีเนื! อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้เมื อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนที มีนัยสํา คัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ !ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม
สําหรับสินค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบียรั บ
ดอกเบี!ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั!นทีมีสภาพ
คล่องสู ง ซึ งถึงกําหนดจ่ายคื นภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุน
ซึ งคํานวณจากสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.4 ลูกหนีก" ารค้ า
ลูกหนี! การค้าแสดงมูลค่ าตามจํานวนมูลค่ าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่าเผือหนี! สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิ ดขึ!นจากการเก็บเงิ นจากลูกหนี! ไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี!
4.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่ าตามราคาทุน (ตามวิ ธีถวั เฉลียถ่วงนํ!าหนัก) หรื อมูลค่ า
สุ ทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ้ย
ในการผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ!นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ!าหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการ
ผลิตสิ นค้านั!นให้เสร็จและต้นทุนทีจําเป็ นในการขาย
4.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
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ที ดินแสดงมูลค่ าตามราคาทุน อาคารและอุ ปกรณ์ แ สดงมูลค่ าตามราคาทุ นหักค่าเสื อมราคาสะสม และ
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พ ย์โ ดยวิ ธีเ ส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี!
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 30
5 - 30
3, 5, 15
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน ส่วนปรับปรุ งทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั!ง
ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนิ นงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ ายสิ นทรั พย์จะรั บรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรั พย์น! ันออกจาก
บัญชี

4.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเกียวข้ องกับสิ นทรัพย์
เงิ นอุด หนุ นจากรั ฐบาลจะถูกรั บรู ้ เมื อบริ ษทั ฯมี ความเชื อมันอย่า งสมเหตุส มผลว่ าบริ ษทั ฯจะได้รับเงิ น
อุด หนุ นนั!นและบริ ษทั ฯสามารถปฏิ บตั ิ ต ามเงื อนไขของเงิ นอุด หนุ น ได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิ นอุด หนุ นจาก
รัฐบาลทีเกียวข้องกับสินทรัพย์โดยแสดงหักจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ทีเกียวข้อง และจะรับรู ้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่าเสื อมราคาทีลดลง
4.8 สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ า ยสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี )
ของสิ นทรัพย์น! นั
บริ ษทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่มีต ัว ตนที มี อายุการให้ประโยชน์จํากัด อย่ างมี ร ะบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น! นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือมีขอ้ บ่งชี! ว่า
สิ นทรั พ ย์น! ัน เกิ ด การด้อยค่ า บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัด จําหน่ ายและวิ ธีการตัดจํา หน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ! นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี!
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที เกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี! บุคคลหรื อกิ จการที เกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิ จการทีมีสิทธิ ออก
เสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ทีเช่ าหรื อมูลค่ าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํา นวนเงิ นที ต้องจ่ า ยตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ มูลค่ าใดจะตํากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี! สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี!ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํากว่า
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สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินทีจ่ ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี! สินที เป็ นตัวเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่ าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันสิ!นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนิ นงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
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ทุกวันสิ! นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่ าของที ดิ น อาคารและอุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนอืนของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี!ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น! นั ทั!งนี!
มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิด
ลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึงการประเมินความเสี ยงในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสียงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ทีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุ ดซึ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนั!นผูซ้ !ื อ
กับผูข้ ายมี ความรอบรู ้ แ ละเต็มใจในการแลกเปลี ยนและสามารถต่ อรองราคากัน ได้อย่างเป็ นอิ สระใน
ลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ

ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั!งกองทุนสํารองเลี!ยงชี พ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและ
เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี!ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี!ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี! สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอืน
ของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
4.14 ประมาณการหนีส" ิน
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมาณการหนี! สิ นไว้ในบัญชี เ มื อภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ต ได้
เกิ ดขึ! นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษ ทั ฯจะเสี ยทรั พ ยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื อปลด
เปลื!องภาระผูกพันนั!น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั!นได้อย่างน่าเชือถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึ กภาษีเงิ นได้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรั ฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้ อยละ 20 สําหรับกิ จการทีไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี! สิน ณ วันสิ! นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และหนี! สินที เกี ยวข้องนั!น โดยใช้อตั รา
ภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ!นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรั บรู้ หนี! สินภาษีเงิ นได้รอการตัด บัญชี ของผลแตกต่ างชัวคราวทีต้องเสี ย ภาษี ทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี รวมทั!งผลขาดทุนทางภาษีทียัง
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้น! นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ! นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท! งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึ กภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีทีเกิ ดขึ! นเกี ยวข้องกับ
รายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.16 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
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มูลค่ ายุติธรรม หมายถึง ราคาที คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที จะต้องจ่ ายเพื อโอน
หนี! สินให้ผูอ้ ื นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที เกิ ดขึ! นในสภาพปกติ ร ะหว่างผูซ้ !ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที วัดมูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื! อขายในตลาดที มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พ ย์และหนี! สินซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที เกี ยวข้องกําหนดให้ต ้องวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี! สินทีมีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื! อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี!สินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั!นให้มากทีสุด
ลําดับชั!นของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี! สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี!
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื!อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี! สินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื นที สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พ ย์หรื อหนี! สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณ
ขึ!น

ทุกวันสิ! นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั!นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี! สินทีถืออยู่ ณ วันสิ!นรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ!นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจและการ
ประมาณการในเรื องที มี ค วามไม่แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิ จและการประมาณการดังกล่ าวนี! ส่ งผล
กระทบต่อจํา นวนเงิ นที แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมูลที แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ผลที
เกิดขึ!นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมีดงั นี!
ค่ าเผือการลดลงของมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดจากสิ นค้าทีเคลือนไหวช้าหรื อเสื อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที
ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสือมราคา
ในการคํา นวณค่ าเสื อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องทํา การประมาณอายุ การให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึ!น
นอกจากนี! ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น! นั
ในการนี! ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที เกี ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนืองกับสินทรัพย์น! นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีทีไม่ได้ใช้เมื อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพี ย งพอทีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนั!น ในการนี! ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษี
ทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี! สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ! น ตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั!น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ!นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมี รายการธุ รกิ จทีสําคัญกับกิ จการที เกี ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี!

รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปันผลจ่าย

2560

2559

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

76,500,000

76,500,000

ตามอัตราทีประกาศจ่าย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ไม่มียอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ! นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี!
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ผลประโยชน์ระยะสั!น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม
7.

2560
26,366,515
2,490,583
28,857,098

(หน่วย: บาท)
2559
23,282,024
755,418
24,037,442

2560
19,460
35,293,789
35,313,249

(หน่วย: บาท)
2559
38,862
37,008,454
37,047,316

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เงิ นฝากออมทรั พย์มีอตั ราดอกเบี!ยระหว่างร้ อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี (2559:
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี )

8.

ลูกหนีก" ารค้ าและลูกหนีอ" นื
2560
207,063,051
1,401,251
4,347,000
3,503
212,814,805

ลูกหนี! การค้า
ลูกหนี! อืน
รายได้คา้ งรับ
ดอกเบี!ยค้างรับ
รวมลูกหนี!การค้าและลูกหนี! อืน

(หน่วย: บาท)
2559
163,815,416
1,722,955
9,257
165,547,628

ยอดคงเหลือของลูกหนี! การค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 207.1 ล้านบาท (2559: 163.8 ล้านบาท)
เป็ นลูกหนี!การค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระ
9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
สินค้าสําเร็ จรู ป - เอทานอล
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ!นเปลือง
รวม

2560
17,051,071
18,312,280
78,178,747
9,914,550
123,456,648

2559
9,026,209
17,220,441
90,803,999
9,060,359
126,111,008

รายการปรับลดราคาทุน ให้
เป็ นมูลค่าสุทธิ ทีจะได้รับ
2560
2559
(555,027)
(555,027)
-

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2560
2559
16,496,044
9,026,209
18,312,280
17,220,441
78,178,747
90,803,999
9,914,550
9,060,359
122,901,621
126,111,008

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯบันทึ กการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่ าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
จํานวน 0.6 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่วนหนึงของต้นทุนขาย
10. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื"อสิ นค้ า
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ งเกียวเนื องกับการซื! อกากนํ!าตาลและ
มันเส้นตามสัญญาซื! อกากนํ!าตาลและสัญญาซื! อมันเส้น เพื อให้เป็ นไปตามเงื อนไขในสัญญาดังกล่าว ณ
วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื! อกากนํ!าตาลและมันเส้นเป็ นจํานวน 38.4 ล้านบาท
(2559: 543.6 ล้านบาท)
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11. ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
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ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

เครื องจักรและ
อุปกรณ์

เครื องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั!ง

218,072,780
12,485,600
230,558,380
49,224,251
279,782,631

256,120,202
101,400
(1,301,864)
254,919,738
9,415,953
55,722,826
320,058,517

2,027,484,583
5,186,716
(1,480,847)
101,381,370
2,132,571,822
104,378
(1,306,017)
500,866,728
2,632,236,911

18,830,183
1,069,184
(1,511,598)
585,670
18,973,439
1,151,707
(168,239)
19,956,907

27,562,991
5,090,500
(3,762,174)
28,891,317
1,816,900
(80,000)
30,628,217

397,620,193
128,916,451
(101,967,040)
424,569,604
168,389,779
(556,589,554)
36,369,829

2,945,690,932
152,849,851
(8,056,483)
3,090,484,300
230,102,968
(1,554,256)
3,319,033,012

-

64,091,029
9,534,171

557,936,216
110,822,063

15,298,486
1,795,327

21,549,150
2,547,022

-

658,874,881
124,698,583

-

(751,872)
72,873,328
11,026,507

(1,452,504)
667,305,775
130,652,189

(1,511,501)
15,582,312
1,492,477

(3,762,169)
20,334,003
2,768,071

-

(7,478,046)
776,095,418
145,939,244

-

83,899,835

(1,110,038)
796,847,926

(166,476)
16,908,313

(47,167)
23,054,907

-

(1,323,681)
920,710,981

ณ วันที 31 ธันวาคม 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 วันที 31 ธันวาคม 2560

279,782,631

236,158,682

1,835,388,985

3,048,594

7,573,310

36,369,829

2,398,322,031

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2559
ซื!อเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ซื!อเพิม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2559
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนที
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนที
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

รวม

ค่ าเสื อมราคาสําหรับปี
2559 (จํานวน 113 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

124,698,583

2560 (จํานวน 119 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

145,939,244

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเครื องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะซึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 7.6 ล้านบาท (2559: 8.3 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นาํ ทีดิ นพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื องจักร ซึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
2560 จํานวนประมาณ 1,107.0 ล้านบาท (2559: 1,108.0 ล้านบาท) ไปคํ!าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั!นและระยะยาว
และวงเงินสิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 และ 16
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีเครื องจักรและอุปกรณ์ เครื องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะจํานวนหนึ ง
ซึ งตัดค่ าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ ย งั ใช้งานอยู่ มูลค่ าตามบัญชี ก่อนหักค่า เสื อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 75.0 ล้านบาท (2559: 66.4 ล้านบาท)

12. สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งได้แก่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
แสดงได้ดงั นี!
(หน่วย: บาท)
2560
2559
ราคาทุน
7,605,986
7,453,746
(5,739,844)
(5,107,556)
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
1,866,142
2,346,190
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี!
(หน่วย: บาท)
2560
2559
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
2,346,190
2,956,116
ซื! อเพิม
157,740
162,050
ตัดจําหน่าย
(1)
(24)
(637,787)
(771,952)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
1,866,142
2,346,190
มูลค่าตามบัญชี ปลายปี
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13. เงินกู้ยมื ระยะสั"นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)

ตัวa สัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบี!ย
(ร้อยละต่อปี )
2560
2559
2.75 - 3.00
2.85 - 3.10
2.75 - 2.85
2.85

2560
633,209,723
265,858,306
899,068,029

2559
757,265,500
229,371,024
986,636,524

วงเงินกูย้ ืมระยะสั!นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ คํ!าประกันโดยการจดจํานองทีดิน พร้อมสิ งปลูกสร้ าง
บางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
14. เจ้ าหนีก" ารค้ าและเจ้ าหนีอ" นื

เจ้าหนี! การค้า
เจ้าหนี! อืน
รวมเจ้าหนี! การค้าและเจ้าหนี! อืน

2560
108,561,101
51,250,921
159,812,022

(หน่วย: บาท)
2559
145,588,681
36,742,454
182,331,135

15. หนีส" ิ นตามสัญญาเช่ าการเงิน

หนี! สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี!ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนี! สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ งปี

2560
6,227,608
(388,819)
5,838,789
(3,254,811)

(หน่วย: บาท)
2559
7,560,708
(799,393)
6,761,315
(2,804,604)

2,583,978

3,956,711

บริ ษทั ฯได้ทํา สัญญาเช่ าการเงิ นกับบริ ษ ัทลี ส ซิ งเพื อเช่ าเครื องใช้สํา นักงานและยานพาหนะใช้ในการ
ดําเนิ นงานของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 และ 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่าขั!นตําตามสัญญาเช่าการเงินดังนี!
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ผลรวมของจํานวนเงินขั!นตําทีต้องจ่ายทั!งสิ! นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี!ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั!นตําทีต้องจ่ายทั!งสิ!นตาม
สัญญาเช่า

ผลรวมของจํานวนเงินขั!นตําทีต้องจ่ายทั!งสิ! นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี!ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั!นตําทีต้องจ่ายทั!งสิ!นตาม
สัญญาเช่า

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
3,560,344 2,667,264 6,227,608
(305,533)
(83,286)
(388,819)
3,254,811

2,583,978

5,838,789

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
3,225,631 4,335,077 7,560,708
(421,027)
(378,366)
(799,393)
2,804,604

3,956,711

6,761,315

16. เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ ืมระยะยาว
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิ จากส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ งปี

2560
117,757,191
(117,757,191)
-

(หน่วย: บาท)
2559
297,757,191
(180,000,000)
117,757,191

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับปี สิ!นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี!
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)
297,757
(180,000)
117,757

เมือวันที 6 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึงในประเทศเพือ
ทําการปรับโครงสร้างหนี!ท! งั หมดทีมีกบั ธนาคารอีกแห่งหนึงในประเทศในวงเงินจํานวน 845 ล้านบาท โดย
เมือวันที 18 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ การเบิ กเงินกูต้ ามสัญญาเงินกูเ้ พือการปรับโครงสร้างหนี! ดงั กล่าว
และชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั!นและระยะยาวทีมีกบั ธนาคารในประเทศทั!งจํานวนเป็ นจํานวนเงิน 837.8 ล้าน
บาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี!ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปี ทีหนึงและเพิมขึ!น
ในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั!งแต่ปีทีสองถึงปี ทีห้า เงินกูย้ ืมนี! มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระคืนเป็ น
รายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยงวดทีหนึ งถึงเก้าชําระงวดละ 90 ล้านบาท และงวดทีสิ บชําระส่ วน
ทีเหลือทั!งหมด โดยมีกาํ หนดชําระคืนตั!งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดื อนธันวาคม 2561 เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าวคํ!าประกันโดยการจดจํานองทีดิ นพร้ อมสิ งปลูกสร้ างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามที
กล่าวในหมายเหตุ 11
ต่อมาเมือวันที 7 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารเพือ
เปลียนแปลงเงือนไขของสัญญาบางประการ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี!
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การ
ดํารงอัตราส่ วนหนี! สิ นต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชํา ระหนี! ให้เป็ นไปตาม
อัตราทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที
กําหนดไว้ในสัญญาเงิ นกู้ไ ด้ อย่า งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ ห้กูไ้ ด้มีหนังสื อผ่อนปรนเงื อนไขเรื องการดํารง
อัตราส่ วนทางการเงิ น สําหรั บปี สิ! นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 ให้ บริ ษ ัทฯแล้วเมื อวันที 29 มกราคม
2561 (2559: บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิ ตามเงื อนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ นตามที กําหนดไว้ใน
สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวได้) ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 117.8 ล้านบาท เป็ นส่วนของ
เงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี ทั!งจํานวน
17. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานแสดงได้ดงั นี!
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สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี!ย
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
สํ ารองผลประโยชน์ ของพนักงาน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2560
3,981,219

(หน่วย: บาท)
2559
3,828,255

334,221
52,449

1,165,478
114,736

815,174
(205,079)
2,634,785
(1,255,230)
6,357,539

(1,127,250)
3,981,219

4,089,548
2,267,991
6,357,539

2,545,386
1,435,833
3,981,219

ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี! ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2560
68,579
318,091
386,670

(หน่วย: บาท)
2559
453,887
826,327
1,280,214

บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 4.1
ล้านบาท (2559: จํานวน 2.5 ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ!าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 9 ปี และ 13 ปี (2559: 13 ปี และ 14 ปี )
สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี!

อัตราคิดลด
อัตราการขึ!นเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2560
2559
2.4, 2.9
2.9, 3.0
5.0, 6.0
5.7, 7.6
2.9 - 34.4
8.0 - 34.0

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี!

อัตราคิดลด

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
เพิมขึ!น 0.5%
ลดลง 0.5%
(156,686)
170,211

อัตราการขึ!นเงินเดือน

เพิมขึ!น 1.0%
339,588

ลดลง 1.0%
(294,837)

อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิมขึ!น 20.0%
(653,765)

ลดลง 20.0%
964,853
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อัตราคิดลด
อัตราการขึ!นเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
เพิมขึ!น 0.5%
ลดลง 0.5%
(84,840)
92,484
92,494
(85,659)
(108,835)
119,716

18. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี!จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
19. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี!
176

วัตถุดิบและวัสดุสิ!นเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าไฟฟ้ าและเชื!อเพลิง
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเครื องจักรและอุปกรณ์

2560
1,954,051,551
9,116,701
146,577,031
88,738,146
50,154,186
26,767,601

(หน่วย: บาท)
2559
1,880,432,987
(6,160,657)
125,470,535
86,553,716
20,515,231
13,463,286

20. ขาดทุนจากเหตุการณ์ อุทกภัย
ในเดือนตุลาคม 2560 ได้เกิ ดอุทกภัยทําให้คนั บ่อเก็บกักนํ!ากากส่ าจากกระบวนการผลิตเอทานอลทีบําบัด
แล้วบางส่ วนชํารุ ดพังทลาย ส่งผลให้น! าํ กากส่ าไหลเข้าสู่ พ!ืนทีชุมชนและพื!นทีเกษตรกรรมข้างเคียง มีผลให้
บริ ษทั ฯต้องชําระค่าความเสี ยหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํ สังให้หยุดการผลิตเอทานอลชัวคราว
เพือแก้ไขปั ญหาบ่อบําบัดนํ!าเสี ยให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั!งนี! บริ ษทั ฯได้สาํ รวจความเสี ยหายจาก
ผลของอุทกภัยที เกิ ดขึ! น และบันทึ กผลขาดทุนทีเกิดขึ!นเป็ นจํานวน 73.3 ล้านบาท ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุ น สํา หรั บ ปี 2560 อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัทฯได้ทาํ ประกันครอบคลุม ความเสี ย หาย และอยู่ร ะหว่ า ง
ดําเนิ นการเรี ยกร้องเงินชดเชยกับบริ ษทั ประกันภัย

21. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ! นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี!

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2560

(หน่วย: บาท)
2559

(164,539)

10,348,729
2,258,020

(334,318)
(498,857)

334,565
12,941,314

จํานวนภาษี เงิ นได้ทีเกี ยวข้องกับส่ วนประกอบของงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นสําหรั บปี สิ! นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี!
(หน่วย: บาท)
2560
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ
648,976
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ภาษีเงินได้มีดงั นี!
(หน่วย: บาท)
2560
2559
48,357,425
191,044,075
กําไรทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 22)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิมขึ!น
ผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ทีไม่ได้รับรู้
อืน ๆ
รวม
ภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

20%
9,671,485
(164,539)
(14,733,793)
720,954
(512,142)
4,066,078
453,100
(10,005,803)
(498,857)

20%
38,208,815
2,258,020
(28,283,572)
367,106
(117,023)
507,968
(27,525,521)
12,941,314
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 20.3 ล้านบาท ทีบริ ษทั ฯไม่ได้
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 20.3 ล้านบาท จะสิ! นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ในปี 2565
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี! สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี!
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2560
2559
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะสั!นของพนักงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
หนีส" ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคาสะสม - เครื องจักร
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

4,876,444
748,468
246,806
364,501
648,976
6,885,195

4,147,659
1,352,266
140,357
287,167
5,927,449

3,421,318
3,421,318
3,463,877

3,421,318
25,548
3,446,866
2,480,583

22. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนดังนี!
บัตรส่ งเสริ มเลขที
ลงวันที
1. เพือส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

1760(2)/2546
2078(9)/2551
26 ธันวาคม 2546 19 พฤศจิกายน 2551
ผลิตแอลกอฮอล์
ผลิตเอทานอล
บริ สุทธิj
(99.5%)

2. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้รับ
2.1 ได้ รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํา ไรที ได้ จ ากการ
8 ปี
ประกอบกิ จการทีได้รับการส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จาก (สิ!นสุ ดแล้ว)
การประกอบกิจการนั!น) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจาก
กิจการทีได้รับการส่ งเสริ มซึ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงิ นได้ตลอดระยะเวลาทีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ทีเกิดขึ! นในระหว่างได้รับ
5 ปี
ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ไ ปหัก ออกจากกํา ไรสุ ท ธิ ที เกิ ด ขึ! นภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลา
ตามข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ วัสดุจาํ เป็ นและของทีใช้ใน
1 ปี
การผลิตเพือการส่ งออก นับจากวันทีนําเข้าครั!งแรก
3. วันเริ มมีรายได้
31 มกราคม 2548

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที
1 เมษายน 2563)

5 ปี

179

1 ปี
2 เมษายน 2555

ทั!งนี! บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อกําหนดต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ของบริ ษทั ฯเป็ นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจําแนกตามกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
และไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ! นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุ ปได้ดงั นี!
2560
รายได้จากการขาย
กิจการทีได้รับการส่ งเสริ ม
กิจการทีไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวม

1,461,624,145
1,008,894,485
2,470,518,630

(หน่วย: บาท)
2559
1,507,508,145
907,567,003
2,415,075,148

23. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั!นพื!นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย
ถ่วงนํ!าหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรสําหรับปี (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ!าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุ ้น (บาท)

2560
48,856,282
1,000,000,000
0.05

2559
178,102,761
1,000,000,000
0.18

24. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนิ นงานทีนําเสนอนี! สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้าน
การดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพื อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วน
งานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
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บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จําหน่ า ยเอทานอลที ใช้เป็ นเชื! อเพลิ ง และดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัทฯ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมูลค่าโดย
ใช้เกณฑ์เดี ยวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิ น ดังนั!น รายได้ กําไรจากการ
ดําเนิ นงาน และสิ นทรั พย์ทีแสดงอยู่ในงบการเงิ น จึ งถื อเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนิ นงานและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 3 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,137 ล้านบาท 674 ล้านบาท
และ 379 ล้านบาท (ปี 2559: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 3 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 809 ล้านบาท
711 ล้านบาท และ 469 ล้านบาท)
25. กองทุนสํารองเลีย" งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั!งกองทุนสํารองเลี!ยงชี พขึ! นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี!ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15
ของเงิ นเดื อน กองทุนสํารองเลี! ยงชี พนี! บริ หารโดยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และจะจ่ ายให้แก่
พนักงานเมือพนักงานนั!นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯรับรู ้
เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 3.0 ล้านบาท (2559: 2.9 ล้านบาท)

26. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(บาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
(บาท)

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมือวันที 24 เมษายน
2560

50,000,000

0.05

23 พฤษภาคม 2560

100,000,000

0.10

15 กันยายน 2560

150,000,000

0.15

เงินปันผล
2560
เงินปันผลสําหรับกําไรจากการ
ดําเนินงานของกิจการทีได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนตั!งแต่
วันที 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ
กําไรจากการดําเนินงานของ
กิจการทีได้รับการส่งเสริ มการ
ลงทุนตั!งแต่วนั ที 1 มกราคม
2560 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2560
รวม
2559
เงินปันผลสําหรับกําไรจากการ
ดําเนินงานของกิจการทีได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนตั!งแต่
วันที 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2558
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ
กําไรจากการดําเนินงานของ
กิจการทีได้รับการส่งเสริ มการ
ลงทุนตั!งแต่วนั ที 1 มกราคม
2559 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2559
รวม

ทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
ฯ เมือวันที
17 สิ งหาคม 2560

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมือวันที 18 เมษายน
2559

ทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
ฯ เมือวันที
18 สิ งหาคม 2559

50,000,000

0.05

วันทีจ่ายเงินปันผล

18 พฤษภาคม 2559
181

100,000,000

0.10

150,000,000

0.15

16 กันยายน 2559

นอกจากนี! ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ยังมีมติ อนุ มตั ิ เห็นชอบให้จดั สรรกําไรสะสมเพือกันไว้
เป็ นสํารองทัวไปจํานวน 192 ล้านบาท
27. ภาระผูกพันและหนีส" ิ นทีอาจเกิดขึน"
27.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี ยวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุ นเป็ นจํานวนเงิน ประมาณ 10.6
ล้านบาท ทีเกียวข้องกับการก่อสร้างบ่อระเหยนํ!ากากส่ า (2559: การก่อสร้างระบบบําบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในก๊าซชีวภาพและระบบหัวเผาก๊าซชีวภาพเป็ นจํานวนเงินประมาณ 33.7 ล้านบาท)

27.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานทีเกียวข้องกับการเช่าพื!นทีอาคารสํานักงานและบริ การอืน ๆ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั!งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั!นตําทีต้องจ่ายในอนาคตทั!งสิ! นภายใต้สญ
ั ญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี!
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2560
2559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

5.4
7.5

4.2
0.5

27.3 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาให้ บริการและซื"อสินค้ าระยะยาว
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ก)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื! อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื! อขายไฟฟ้ า ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กําหนด 1 ปี เริ มตั!งแต่ วนั ที 21 ธันวาคม 2553 ถึ งวันที 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึงอัตราค่าซื!อไฟฟ้ าเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา

ข)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื! อกากนํ!าตาลซึ งมีกาํ หนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี
โดยเริ มมีการซื! อในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื! อ 3 ปี แรกเป็ นไปตามอัตราทีระบุในสัญญา ส่ วนปี ที 4
และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลียของราคาทีซื! อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมาเปรี ยบเที ยบ โดยปริ มาณ
การซื! อให้เป็ นไปตามทีระบุในสัญญา นอกจากนี! บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื! อกากนํ!าตาลเพิมเติมอีกสอง
บริ ษทั มีกาํ หนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซื! อก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มาณการซื! อ
ให้เป็ นไปตามทีระบุในสัญญา

27.4 การคํา" ประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ!าประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่เป็ นจํานวน
5.2 ล้านบาท เพือคํ!าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจําหน่ายเอทานอลเพือใช้เป็ นเชื!อเพลิงกับ
กรมสรรพสามิต และเพือคํ!าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(2559: 5.1 ล้านบาท)

28. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึ งกล่า วหาว่ าบริ ษทั ฯไม่ ปฏิ บตั ิ ต ามสัญญาซื! อขายมันเส้นลงวันที
21 มกราคม 2554 และบันทึ กข้อตกลงฉบับลงวันที 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 186.9
ล้านบาท ต่อมาเมือวันที 8 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ฯได้ยืนคําให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่าวโดยเรี ยก
ค่าเสี ยหายจํานวน 82.4 ล้านบาท จากนั!นในวันที 9 ตุ ลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณายกฟ้ องคดี ทีบริ ษทั
ดังกล่าวกล่าวหาบริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่าวชําระเงิ นค่ าซื! อมันเส้นที บริ ษทั ฯจ่ ายล่วงหน้าจํานวน 6.9
ล้านบาท พร้อมดอกเบี!ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที 8 พฤศจิกายน 2554 (วันทีฟ้ องแย้ง) จนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ! น พร้อมทั!งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนี ยม และค่าทนายความบางส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
เมือวันที 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ยืนอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาดังกล่าว และเมือวันที 9 กุมภาพันธ์
2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั!นต้น
ต่อมาเมือวันที 7 เมษายน 2559 บริ ษทั ฯได้ยืนฎีกาคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงั กล่าวต่อศาลฎี กา ซึ ง
ขณะนี!คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชําระเงินจาก
บริ ษทั ดังกล่าว บริ ษทั ฯจึงบันทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับเงินค่าซื! อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าที จ่ายให้กบั บริ ษทั
ดังกล่าวไว้เต็มจํานวน
29. ลําดับชั"นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมี สินทรั พย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั!นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี!
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ ทีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด

1,025,890

1,025,890

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
รวม
964,690

964,690

30. เครืองมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงิ นที สําคัญของบริ ษทั ฯตามที นิ ยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บเครื องมื อทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
เงินลงทุนชัวคราว-กองทุนเปิ ด ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!อืน เจ้าหนี! การค้าและเจ้าหนี! อืน หนี! สินตามสัญญา
เช่าการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั!นและเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี!
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ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ
บริ ษทั ฯมีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเกียวเนื องกับลูกหนี!การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี ยงนี! โดยการ
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื อทีเหมาะสม ดังนั!นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื อ นอกจากนี! ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั นํ!ามันซึ งมี
ชือเสียงและฐานะการเงินดี จํานวนเงินสู งสุ ดทีบริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี!การค้าทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯมี ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี! ย ที สําคัญอัน เกี ยวเนื องกับเงิ นฝากธนาคาร เจ้าหนี! ตามสัญญาเช่ า
การเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั!นและเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที มีดอกเบี!ย อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี! สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี! ยทีปรับขึ!นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี! ยคงที ซึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี!ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํา
สิ นทรัพย์และหนี! สินทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี!ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี! สินทางการเงินทีมี อตั ราดอกเบี! ยคงที สามารถแยกตามวันที ครบกําหนด หรื อ วันทีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี!ยใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบี!ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี!
(หน่วย: ล้านบาท)
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี!ยคงที
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี!ย
ปรับขึ!นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี!ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี!ย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี!การค้าและลูกหนี! อืน
หนีส" ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั!นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!อืน
หนี! สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

-

24.3
24.3

11.0
1.0
212.8
224.8

35.3
1.0
212.8
249.1

0.10 - 0.38
-

3.2
3.2

2.6
2.6

899.1
899.1

159.8
159.8

899.1
159.8
5.8
1,064.7

2.75 - 3.00
0.27 - 15.32

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี!ยคงที
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี!ย
ปรับขึ!นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี!ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี!ย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี!การค้าและลูกหนี! อืน
หนีส" ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั!นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!อืน
หนี! สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

-

35.2
35.2

1.8
0.9
165.5
168.2

37.0
0.9
165.5
203.4

0.37 - 0.38
-

2.8
2.8

4.0
4.0

986.6
986.6

182.3
182.3

986.6
182.3
6.8
1,175.7

2.85 - 3.10
2.29 - 15.32

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 117.8 ล้านบาท (2559: 297.8 ล้านบาท) คิด
อัตราดอกเบี!ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปี ทีหนึ งและเพิมขึ!นร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั!งแต่ปี
ทีสองถึงปี ทีห้า
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯไม่คาดว่าจะมี ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนที สําคัญจากรายการซื! อขายและการกูย้ ืม เนื องจาก
รายการส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท
30.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื องมือทางการเงิน
เนื องจากเครื องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั!นและเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี!ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี!ยในตลาด บริ ษทั ฯจึ งประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
31. การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ประสงค์ในการบริ ห ารจัด การทุ น ที สํา คัญของบริ ษ ัทฯคื อ การจัด ให้มี ซึงโครงสร้ า งทางการเงิ น ที
เหมาะสมเพือสนับสนุ นการดําเนินธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่วนหนี! สินต่อทุนเท่ากับ 0.74:1 (2559: 0.85:1)
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32. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับ
กําไรจากการดําเนิ นงานของกิ จการที ได้รั บการส่ งเสริ มการลงทุ นของปี 2560 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ
จํานวน 1,000 ล้านหุ ้น ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงินทั!งสิ! น 150 ล้านบาท ซึ งบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้วเมือวันที 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 100 ล้านบาท
คงเหลือเงิ นปั นผลที จะจ่ ายเพิ มเติ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นอี กหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 50 ล้านบาท ทั!งนี! มติ
ดังกล่าวจะนําเสนอต่อทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
33. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี!ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2561
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