ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
(1) นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่มี ควำม
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมำตรเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทำนอลมีสูตรโมเลกุ ล C2H5OH มีจุดเดือดประมำณ
78 องศำเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่ำย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่ำออกเทนสูง โดยบริษัทฯ
จำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพให้กับบริษัทผู้ ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตรำส่ วนผสมร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 ได้เป็นน้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ E10 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตำมลำดับ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์
เพื่อทดแทนกำรใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดกำรนำเข้ำน้ำมันเชื้อเพลิงและสำรปรุงแต่งซึ่งใช้เพิ่มค่ำออกเทน
ในน้ำมันเบนซินที่เรียกว่ำ MTBE (Methyl TertiaryButyl Ether) และลดมลพิษทำงอำกำศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงำนผลิตเอทำนอล โดยใช้เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่ง เศส
ซึ่งมีกำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรต่อวัน หรือ 120.75 ล้ำนลิตรต่อปี (คำนวณจำกจำนวนวันที่ใช้ในกำร
ผลิตเท่ำกับ 330 วันต่อปี) ทั้งนี้สำยกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สำยกำรผลิต โดยมีรำยละเอียดดังนี้
รายการ
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล
กำลังกำรผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มกำรผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กำกน้ำตำล
165,000 ลิตรต่อวัน
31 มกรำคม 2548

สายการผลิตที่ 2
กำกน้ำตำลหรือมันสำปะหลัง
200,000 ลิตรต่อวัน
2 เมษำยน 2555

ทั้งนี้โรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตำมบัตรส่ง เสริมกำรลงทุนเลขที่ 1760(2)/2546 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2546 สำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 และเลขที่
2078(9)/2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิ ก ำยน 2551 ส ำหรั บ สำยกำรผลิ ต ที่ 2 โดยบั ต รส่ ง เสริม กำรลงทุ นมีสิทธิ
ประโยชน์ด้ำนภำษีและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
(1) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม (ซึ่งได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล) ไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้เป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้ สำหรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในสำยกำรผลิต
ที่ 1 ได้หมดอำยุไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556 ส่วนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในสำยกำรผลิตที่ 2 จะหมดอำยุ
ในวันที่ 1 เมษำยน 2563
(2) ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักออก
จำกกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ บุคคลเป็นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันพ้น
กำหนดเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีตำมข้อ (1)
(3) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ใน
กำรผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้ำครั้งแรก
(4) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ
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นโยบายและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำในกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภำพ”
พันธกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมกำรใช้เอทำนอลเป็นพลังงำนทดแทนโดยกำรร่วมมือกับหน่วยงำนของ
รัฐ สถำบันกำรศึกษำและเอกชนให้เกิดบูรณำกำรในกำรพัฒนำกำรใช้เอทำนอลเป็นเชื้อเพลิงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่
เป็นธรรมำภิบำลเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม
นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภำพถูกต้องตำมมำตรฐำน
และมุ่งสร้ำงควำมมั่นใจและควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรแก่คู่ค้ำด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประกำรดังนี้
(1) พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง
(2) ตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบ สำรเคมี และน้ำที่ใช้ ตลอดจนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ระหว่ำงผลิต
ทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำน ISO9001/2015
(3) สร้ำงจิตสำนึกและกำรใส่ใจในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ รวดเร็ว
และจริงใจ
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหำรงำนและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงโดยกำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้ำงกำรปลูกจิตสำนึกให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนชุมชนและสัง คมรอบข้ำงอย่ำงยั่งยืน โดย
กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ 4 ด้ำน ดังนี้
(1) ด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักกำร ดังนี้
- ติดตำมและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและระบบกำรจัดกำรของเสียจำกโรงงำนเพื่อกำจัด
มลภำวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มำตรฐำน ISO14001/2015
- สร้ำงจิตสำนึกแก่พนักงำนทุกระดับในควำมรับผิดชอบต่อกำรรักษำสิ่ง แวดล้อมทั้ง ภำยใน
โรงงำนและภำยนอกโรงงำน
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรดำเนินกำรและติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภำยในและรอบโรงงำนสู่โรงงำนสีเขียว (Green Plant)
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(2) ด้ำนควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัยในกำรปฏิ บัติหน้ำที่ของพนักงำนเป็นควำมรับผิดชอบพื้นฐำนของ
บริ ษั ท ฯ และเป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ต่ อ ควำมส ำเร็ จ และเจริ ญ เติ บ โตขององค์ ก รบริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ก ำหนดนโยบำย
และหลักกำรปฏิบัติไว้ ดังนี้
- ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย
- จำกัดและควบคุมควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ปลอดภัย
- จัดทำมำตรกำรป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยในระหว่ำงปฏิบัติงำนของพนักงำน
- อบรมพนักงำนถึงกำรป้องกันอุบัติภัยและกำรแก้ไขอุบัติภัยอย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่ง แวดล้อมทำหน้ำที่พิจำรณำกำหนด
แผนปฏิบัติกำรและติดตำมประเมินผล
(3) ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้กำหนดยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรทรัพยำกรตำมลำดับ ดังนี้
(ก) ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
- ใช้ก๊ำซชีวภำพจำกระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตำ
- ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำด้วยกำรใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูงและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำ
- จัดทำ Energy Audit เพื่อกำรบริหำรจัดกำรใช้ไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
- อบรมพนักงำนให้เข้ำใจและตระหนักถึง ควำมรับผิดชอบต่อกำรประหยัดพลัง งำนทุก
ประเภทในโรงงำน
(ข) ด้ำนทรัพยำกรน้ำและกำรบำบัดน้ำเสีย
- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่ง ตำมกำหนด เพื่อป้องกันกำร
สูญเสียของน้ำจำกกำรรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ์
- นำน้ำจำกระบบบำบัดน้ำเสียกลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอล
- ตรวจสอบคุณภำพน้ำอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภำพของเอทำนอล
ที่ผลิตได้
- ไม่ระบำยน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่ภำยนอกโรงงำนตำมมำตรกำร Zero Discharge
- ส่งเสริมกำรใช้น้ำด้ำนอุปโภคและบริโภคอย่ำงประหยัด
(ค) ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ
- ปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อป้องกันกำรรั่วซึมของก๊ำซชีวภำพ
อย่ำงสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผำไหม้ของเชื้อเพลิงตำมกำหนดเพื่อควบคุมคุณภำพของอำกำศที่ปล่อย
จำกปล่องให้อยู่ในมำตรฐำนที่กำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
- ตรวจวัดคุณภำพอำกำศทุก 6 เดือน

12

(4) ด้ำนสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจกำรของบริษัทฯ
คงอยู่และเติบโตอย่ำงมั่นคงโดยเริ่มจำกสังคมเล็ก ๆ ในองค์กร ได้แก่พนักงำนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภำพ
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยมี กิจกรรมที่เป็นเป้ำหมำยในกำร
ดำเนินกำรในระดับสังคมต่ำง ๆ ดังนี้
(ก) ระดับองค์กร
- พัฒนำทักษะของพนักงำนทุกระดับและสร้ ำงองค์ ควำมรู้ภำยในองค์กรสู่กำรบริ ห ำร
ควำมสำมำรถ (Competence Management)
- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
- อนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
- ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ของเยำวชนในชุมชน
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรำกฐำนของกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชน
(ค) ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมรับ ผิด ชอบต่อสัง คมของ
เยำวชน
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ตคอร์รัปชั่นทุกรู ปแบบ คณะกรรมกำรบริ ษั ทฯ จึงได้
กำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน
ของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สร้ำงค่ำนิยมที่ถู กต้องและเพิ่มควำมเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อพัฒนำองค์กรให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว
บริษัทฯ มีข้อห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินกำรหรื อยอมรับ
กำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในทุ ก รู ป แบบทั้ ง ทำงตรงและทำงอ้ อ ม โดยครอบคลุ ม ถึ ง ทุ ก ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่ำงประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบหรือสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติแ ละข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณทำงธุรกิจโดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
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(2) พนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ หำกมีข้อสงสัยให้ปรึกษำหำรือผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำ
หน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้
(3) บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นตำมที่
บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
(4) ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นกำรกระทำผิด จรรยำบรรณทำงธุรกิจซึ่ง จะต้องได้รับ กำร
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระทำ
นั้นผิดกฎหมำย
(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มี
แนวทำงดำเนินกำรต่ำง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้
(1) กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล
ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำน
และกำรให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำรทำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเพื่อใช้ในกิจกรรม
ทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลด้วย
(2) กำรดำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูง กับกำรทุ จริต คอร์รัปชั่น กรรมกำร ผู้ บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังโดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้
(2.1) ไม่เสนอให้ค่ำตอบแทน จ่ำยสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจำกบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงำนอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรดำเนินกำรโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพื่อให้มีกำรตอบแทนกำรปฏิบัติ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของบริษัทฯ
(2.2) กำรรับหรือให้เงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน
(2.3) ห้ำมรับหรือให้สินบนในกำรดำเนินธุรกิจทุกชนิด กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ กำรติดต่องำน
กับภำครัฐจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดโดยเคร่งครัด
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรที่สนับสนุนกิจกำรของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบกำร
หรือผลกำไรเพิ่มมำกขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสำมำรถสนั บสนุนกำรด ำเนิ น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีควำมครบวงจรมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้กำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะส่งกรรมกำรของบริษัทฯ หรือคัดเลือกผู้บริหำร
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ที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่ เหมำะสมกั บกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในกำรบริหำรงำนเพื่อก ำหนด
นโยบำยที่สำคัญและควบคุมกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำว (ถ้ำมี)
เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิ ดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนำคต
ในแง่ของกำรทำธุรกิจที่แข่งขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้กำรดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ่ มใน
อนำคตจะต้องดำเนินกำรผ่ำนบริษัทฯ เท่ำนั้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ประวัติความเป็นมา
เอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได้นั้นจะถูกน ำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อผลิตเป็นน้ำมัน
เชื้อเพลิงทีเ่ รียกว่ำ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยกำรผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจำกแนวพระรำชดำริใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี 2528 โดยโครงกำรส่วนพระองค์ได้ศึกษำกำรผลิตแก๊ส
โซฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงำนทดแทน โดยผลิตเอทำนอลจำกอ้อย หลังจำกนั้นก็เกิดกำรตื่นตัวทั้งจำกภำครัฐ และ
เอกชนเข้ำมำร่วมพัฒนำและนำไปทดสอบกับเครื่องยนต์ แต่ยังไม่เกิดกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จนกระทั่งรำคำ
น้ำมันในตลำดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกในปี 2546 รัฐบำลจึงได้หันมำผลักดันกำรผลิตและกำรใช้แก๊สโซฮอล์อย่ำง
จริง จัง รวมถึงส่งเสริมกำรผลิตเอทำนอลเพื่อนำไปผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้ง นี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจึงได้จดทะเบียนก่อตั้ง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้ำนบำท
เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยบริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้จัดตั้งโรงงำนผลิต
เอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้ อเพลิงจำกคณะกรรมกำรเอทำนอลแห่ง ชำติ ผ่ ำนมติ คณะกรรมกำร นโยบำยพลัง งำน
แห่งชำติครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2545 ต่อมำเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2546 บริษัท ลำนนำรีซอร์ส
เซส จำกัด (มหำชน) (“LANNA”) ได้เข้ำมำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนทำให้ LANNA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ จึงมีสถำนะเป็น
บริษัทย่อยของ LANNA โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 10 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำ
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2548 ซี่งถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำยแรกที่ไ ด้รับใบอนุญ ำต
ดังกล่ำว และเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ทำกำรแปรสภำพเป็น บริษัทมหำชน จำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยน
ชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
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พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2546
▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น 265 ล้ำนบำท
โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 25.50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิม
เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรเพิ่มทุนครั้งนี้ LANNA ได้เข้ำมำลงทุน
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวจำนวน 19,875,000 หุ้น ทำให้ LANNA มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ
75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และทำให้บริษัทฯ มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA
▪ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2546
▪ บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกำรผลิตเอทำนอล สำยกำรผลิตที่ 1 จำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2546
ปี 2547
▪ กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ำตำล (สำยกำรผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ์
ปี 2548
▪ บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลจำกสำยกำรผลิตที่ 1 เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2548
▪ บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ค้ ำ น้ ำมั น ตำมมำตรำ 10 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรค้ ำ น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง
พ.ศ. 2543 ในกำรจำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจำกกรมธุรกิจพลังงำน
ปี 2549
▪ LANNA ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 200,000 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจำก 19,875,000 หุ้น เป็น 20,075,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อ ยละ 75.75 ของจำนวนหุ้ น
ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
▪ บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
เมื่อเดือนมกรำคม 2549
▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่มีควำมบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์
ไม่น้อยกว่ำ 99.5% เพื่อจำหน่ำยให้แก่ผู้ค้ำน้ำมันโดยตรงเท่ำนั้น โดยมีขนำดกำลังกำรผลิต 150,000 ลิตร
▪ ต่อมำ เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2549 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 106 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิม 265 ล้ำนบำท เป็น 371 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 10.60 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ10 บำท เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2550
▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 79.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 371 ล้ำนบำท เป็น 450.50
ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 7.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำยให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
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▪

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 149.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ล้ำนบำทเป็น
600 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 14.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
▪ เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ดำเนิ นกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกเดิม
หุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท
▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้สำมำรถส่งเอทำนอลออกนอกรำชอำณำจักรได้เมื่อ วัน ที่
25 ธันวำคม 2550
ปี 2551
▪ บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับ กำรผลิตเอทำนอล สำยกำรผลิตที่ 2 จำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2551
ปี 2552
▪ วันที่ 30 มิถุนำยน 2552 บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จำกสถำบัน UKAS
ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)
ปี 2553
▪ บริษัทฯ เริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ำตำลหรือมันสำปะหลัง (สำยกำรผลิตที่ 2)
เพื่อขยำยกำลังกำรผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรต่อวัน หรือ 66.00 ล้ำนลิตรต่อปี (จำนวนวันที่ใช้ใน
กำรผลิตเท่ำกับ 330 วันต่อปี)
ปี 2554
▪ บริษัทฯ เริ่มทดสอบกำรเดินเครื่องจักรผลิตเอทำนอลจำกมันสำปะหลังของสำยกำรผลิตที่ 2 ในช่วงเดือน
มกรำคม 2554
▪ บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 2 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket
(UASB) เมื่อเดือนพฤษภำคม 2554
▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 600 ล้ำนบำท เป็น 800 ล้ำนบำท
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มใหม่จำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ขยำยกำลังกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจำก 150,000 ลิตร
ต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2554
▪ บริษัทฯ ดำเนินกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตที่ 2 ให้สำมำรถผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ำตำลในไตรมำสที่ 3
ปี 2555
▪ บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 3 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL)
เมื่อเดือนมีนำคม 2555
▪ บริษัทฯ สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลโดยใช้กำกน้ำตำลจำกสำยกำรผลิ ตที่ 2 เป็นครั้งแรกเมื่ อ
วันที่ 2 เมษำยน 2555
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ปี 2556
▪ เดือนกันยำยน 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้ำนบำท จำกเดิม 800 ล้ำนบำท
เป็น 1,000 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
ปี 2557
▪ เดื อ นมิ ถุ น ำยน 2557 บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ต่ อ กรมพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ กระทรวงพำณิ ช ย์
จำกทุนเดิมจำนวน 800 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นเงิน 800 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จำนวน 1,000 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นเงิน 1,000 ล้ำนบำท และดำเนินกำรซื้อขำยหุ้น
สำมัญครั้งแรกในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2557
ปี 2558
▪ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้น้ำตำลทรำยดิ บเป็นวั ตถุ ดิ บในกำรผลิ ตเอทำนอลของสำยกำรผลิ ตที่ 2 เพื่ อ
กระจำยควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบ โดยได้เริ่มโครงกำรในกำรใช้น้ำตำลทรำยดิบเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
เอทำนอลร่วมกับกำกน้ำตำล ซึ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีทำให้บริษัทฯ สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต ปี 2558 ลงได้
▪ เดือนมิถุนำยน 2558 บริษัทฯ ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊ำซชีวภำพ
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรั บผลิ ตไอน้ำและไฟฟ้ำซึ่งในกำรนี้จะท ำให้ ปริมำณ SOx ใน Flue Gas จำกปล่อง
Boiler ลดลง (Bio-Scrubber) อันเป็นกำรป้องกันมลภำวะในอำกำศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงำนได้
ปี 2559
▪ เดือนพฤศจิกำยน 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงกำรระบบกำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊ำซชีวภำพ
(Bio-Scrubber) ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันมลภำวะในอำกำศ
ปี 2560
▪ 10 มีนำคม 2560 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ในฐำนะเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต ได้มีมติให้กำรรับรอง “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)”
เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตโดยใบรับรองดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่มี
มติให้กำรรับรอง
ปี 2561
▪ วันที่ 14 มีนำคม 2561 บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ำกำกส่ ำด้วยระบบ Evaporator
system for bio methanated spent wash 3,000 M3 Per day ซึ่ งคำดว่ ำจะก่ อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ ในไตรมำสที่
1/2562 เป็นโครงกำรจัดกำรน้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอล สำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำส่วนเกินนำไปใช้ใน
โรงงำนผลิตเอทำนอลและยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น Potassium Humate ปีละประมำณ 50,000 เมตริกตัน
▪ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015 และมำตรฐำนกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรอง โดย
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
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(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ประเภทของรายได้
รำยได้จำกกำรขำย
- รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพ(1)
รวมรายได้จากการขาย
รำยได้อื่น(2)
รวมรายได้ทั้งหมด

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

2,415.07 99.86
2,415.07 99.86
3.28
0.14
2,418.35 100.00

2,470.52 99.91
2,470.52 99.91
2.24
0.09
2,472.76 100.00

2,696.07 99.93
2,696.07 99.93
1.78
0.07
2,697.85 100.00

หมายเหตุ : (1) รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพ เป็นรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยเอทำนอลในสัดส่วน 99.5% รวมกับกำรขำยน้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ตำมข้อกำหนดของกรมสรรพสำมิตในกำรจำหน่ำยเอทำนอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
(2) รำยได้อื่น ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์
(1) เอทานอล
ผลิตภัณฑ์หลั กของบริษั ทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ ำ เอทิลแอลกอฮอล์ คือ
แอลกอฮอล์ที่ได้จำกกำรแปรรูปพืชผลทำงเกษตรประเภทแป้งและน้ำตำล เช่น กำกน้ำตำล, มันสำปะหลัง, ข้ำวโพด
เป็นต้น โดยนำมำผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยและหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตำล และกลั่นเป็นแอลกอฮอล์จนได้
ควำมบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมำตร ทั้งนี้ เอทำนอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมำณ 78 องศำเซลเซียส
คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่ำย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่ ำออกเทนสูง เนื่องจำกมีออกซิเจนสูงถึง
35% สำมำรถนำมำใช้ทดแทนสำร MTBE (Methyl TertiaryButyl Ether) ซึ่งเป็นสำรปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่ำออกเทน
ในน้ำมันเบนซิน โดยสำร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคำร์บอนมอนนอกไซด์ในชั้นบรรยำกำศ อีกทั้งก่อให้เกิดสำร
ตกค้ำงและปนเปื้อนกับน้ำใต้ดิน ดังนั้น หำกนำ เอทำนอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตรำส่วนที่เหมำะสมทดแทน
จะได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอำดที่เผำไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทำงอำกำศ โดย
สำมำรถลดปริมำณสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน คำร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็น
ปั จ จั ย หลั ก ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สภำวะเรื อ นกระจกในชั้ น บรรยำกำศ (Green House Effect) รวมทั้ ง ลดควั น ด ำ
สำรอะโรเมติกส์และสำรประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
น้ำมันเบนซิน

+

MTBE

=

น้ำมันเบนซิน 95 หรือ 91

น้ำมันเบนซิน

+

เอทานอล

=

น้ำมันแก๊สโซฮอล์
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ตำมข้ อก ำหนดของกรมสรรพสำมิ ต กำรจ ำหน่ ำยเอทำนอลของบริ ษั ทฯนั้ นจะต้ องอยู่ ในรู ปของ
เอทำนอลแปลงสภำพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมำยถึง เอทำนอลที่ได้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตำมสูตรกำรแปลง
สภำพที่ กรมสรรพสำมิ ต ก ำหนดส ำหรั บ ใช้ ผ สมกั บ น้ ำมั น เบนซิ น พื้ น ฐำนเพื่ อ ผลิ ต เป็ น น้ ำมั น แก๊ ส โซฮอล์
(นิยำมตำมประกำศ กรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภำพของเอทำนอลแปลงสภำพ พ.ศ. 2548) ทั้งนี้
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ บริษัทฯ ใช้ผสมกับเอทำนอล คือ น้ำมันเบนซิน 91 แต่หลังจำกที่มีกำรยกเลิกกำรจำหน่ำยน้ำมัน
เบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมำใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน โดยในกำรผสมเอทำนอลแปลงสภำพนั้น จะใช้น้ำมันแก๊ส
โซฮอล์ 91 ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทำนอลในสัดส่วน 99.5% เพื่อให้ได้เป็นเอทำนอลแปลงสภำพเพื่อจำหน่ ำย
ให้แก่ลูกค้ำ
เอทานอล

99.5%

น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91

+

0.5%

=

เอทานอลแปลงสภาพ
(Denatured Ethanol)

ทั้งนี้ เอทำนอลแปลงสภำพที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำยมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดโดยกรม
ธุรกิจพลังงำน โดยแผนกควบคุมคุณภำพของบริษัทฯ จะทำกำรตรวจสอบคุณภำพของเอทำนอล ที่ผลิตได้เป็น
ประจำทุกวัน
บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 จำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2548 ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอล
รำยแรกที่ได้รับใบอนุญำตดังกล่ำว โดยผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 10 จะครอบคลุม ถึงผู้ค้ำน้ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำ
แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมำณ 120 ล้ำนลิตร)
บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้
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รายการ
เลขที่บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม
ปริมำณกำรผลิตที่ได้รับยกเว้นภำษี

วันเริ่มมีรำยได้
วันหมดอำยุของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุค คลส ำหรับกำไรที่ได้จ ำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2. ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักจำกกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลัง
ระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้อง
นำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อส่งออก
4. ได้ รั บ ยกเว้ น อำกรขำเ ข้ ำ ส ำห รั บ เค รื่ อ งจั กร ต ำ ม ที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ

สายการผลิตที่ 1

สายการผลิตที่ 2

1760(2)/2546
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
54,750,000 ลิตร
(เวลำทำงำน 24 ชม./วัน :
365 วัน/ปี)
31 มกรำคม 2548
30 มกรำคม 2556

2078(9)/2551
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
66,000,000 ลิตร
(เวลำทำงำน 24 ชม./วัน :
330วัน/ปี)
2 เมษำยน 2555
1 เมษำยน 2563

8 ปี
8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำก นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม
(หมดอำยุไปแล้วเมื่อ
30 ม.ค. 56)
5 ปี
5 ปี
นับแต่วันพ้นกำหนดเวลำที่ นับแต่วันพ้นกำหนดเวลำที่
ได้รับยกเว้นภำษี
ได้รบั ยกเว้นภำษี
1 ปี
1 ปี
นับแต่วันที่นำเข้ำครั้งแรก นับแต่วันที่นำเข้ำครั้งแรก
✓
✓

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015 และมำตรฐำนกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี
ระบบกำรควบคุมดูแลกระบวนกำรผลิตอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีแผนดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
หรือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงชัดเจนและเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
(2) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
นอกเหนื อจำกผลิ ตภั ณ ฑ์ ห ลั ก คื อ เอทำนอลตำมที่ ก ล่ ำ วข้ ำงต้ น แล้ ว ในกระบวนกำรกลั่ น
เอทำนอล(Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) คือ ฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไป
ด้วยแอลกอฮอล์หลำยชนิด กำรใช้ฟูเซลออยล์จะต้องมีกำรแยกแอลกอฮอล์ด้วยวิธีกำรกลั่น และผ่ำนกระบวนกำร
ทำให้บริสุทธิ์แล้วจึงนำแอลกอฮอล์ที่ได้ไปใช้เป็นตัวทำละลำยในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำกรรมน้ำหอม
อุตสำหกรรมเรซิ่นและพลำสติกอุตสำหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมำณฟูเซลออยล์ที่เกิ ดขึน้
ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ จะมีประมำณวันละ 200 ลิตร
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) กลยุทธ์ในการแข่งขัน
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะมุ่งเน้นผลิตเอทำนอลที่มีคุณภำพสูง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ โดยบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบคุณภำพของเอทำนอลอย่ำงสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือก
และตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบรวมไปถึงเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอลทั้ง 2 สำยกำรผลิต
เป็นเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับกำรยอมรับ จำก
ผู้ผลิตเอทำนอลทั่วโลก กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบบ DCS (Distributed Control System)
ที่ทันสมัยและแม่นยำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของเอทำนอลในทุกขั้นตอน
กำรผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ำยก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ กำรดำเนินกำรทั้งหมดข้ำงต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำเอทำนอลที่ผลิตได้มีคุณภำพได้มำตรฐำน โดยปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถผลิตเอทำนอลที่มีควำมบริสุทธิ์
สูงถึง 99.8% โดยปริมำตร
(2) การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรบริ ห ำรต้ น ทุ น กำรผลิ ต ซึ่ ง ถื อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยหลั ก ที่ จ ะส่ ง ผล
ต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ก๊ำซชีวภำพซึ่งได้จำก
กระบวนกำรบำบัดน้ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลเป็นเชื้อเพลิง หลักในกำรผลิตไอน้ำเพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตเอทำนอล จำกเดิมที่ต้องใช้น้ำมันเตำเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีรำคำสูงมำก ทำให้สำมำรถประหยัด
ต้นทุนค่ำเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ และในปี 2558 บริษัทฯได้ก่อสร้ำงระบบผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซชีวภำพขนำดกำลังกำรผลิต 3 เมกะวัตต์ เพื่อนำไฟฟ้ำที่ได้มำใช้ภำยในโรงงำนและกระบวนกำรผลิตเป็นกำร
ลดต้นทุน พลังงำนไฟฟ้ำ นอกจำกนี้เทคโนโลยีกำรผลิตที่บริษัทฯ ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลเป็นระบบอัตโนมัติ
ที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้จำนวนพนักงำนในสำยกำรผลิตมีจำนวนไม่มำกซึ่ง จะช่วยลด
ต้นทุนค่ำแรงลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรที่บริษัทฯ ออกแบบสำยกำรผลิตที่ 2 ให้สำมำรถเลือกใช้
กำกน้ำตำลหรือมันเส้นเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลจะเป็นกำรเพิ่ มควำมยืดหยุ่นในกำรที่จะบริหำรต้นทุน
กำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุดโดยหำกรำคำของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะสำมำรถหันมำใช้วัตถุดิบ
อีกชนิดหนึ่งในกำรผลิตเอทำนอลแทน
(3) ความแน่นอนในการส่งมอบสินค้า
กำรส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมกำหนดเวลำเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้ำใช้พิจำรณำในกำร
เลือกสั่งซื้อเอทำนอลแปลงสภำพจำกผู้ผลิตแต่ละรำย ซึ่งผู้ซื้อจะมีแผนกำรรับเอทำนอลที่ระบุปริมำณที่ส่งมอบ
และกำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ำที่ชัดเจน โดยหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ในปริมำณและ
ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว จะส่งผลกระทบต่อควำมไว้วำงใจของลูกค้ำและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือเป็น
นโยบำยหลักที่จะต้องส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมกำหนดเวลำ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมไว้วำงใจซึ่งจะส่งผล
ทำให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
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(4) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัทฯเป็น ผู้ผ ลิ ต เอทำนอลรำยแรกที่ไ ด้รั บใบอนุญ ำตเป็น ผู้ค้ ำน้ ำมั นตำมมำตรำ 10 ของ
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทำให้มีกลุ่มลูกค้ำที่มีกำรติดต่อทำธุรกิจกันมำเป็นเวลำนำน
ประกอบกับกำรที่บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำอย่ำงต่ อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมั่น
และไว้ใจในกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำรที่มีประสิทธิภ ำพ โดยบริษัทฯ จะวำงแผนกำรจัดส่ง เอทำนอล
ล่วงหน้ำร่วมกับลูกค้ำทั้งในด้ำนปริมำณสินค้ำและเวลำในกำรจัดส่ง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำว่ำบริษัทฯ
จะสำมำรถส่งสินค้ำให้ได้ตรงตำมควำมต้องกำร นอกจำกนั้นบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรวำงแผนกำรผลิต
และจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อที่จะสำมำรถจัดส่งเอทำนอลให้ในปริมำณ คุณภำพ และเวลำ
ที่ลูกค้ำต้องกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
(ข) ลักษณะลูกค้า
บริษัทฯ จำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพสำหรับใช้ เป็นเชื้อเพลิง เพื่อนำไปใช้ผสมกั บน้ำมันเบนซินใน
สัดส่วนต่ำง ๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ บริษัทผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง ตำมมำตรำ 7 ของ
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันรำยใหญ่ของประเทศ โดยจะมีกำรทำสัญญำ
ซื้อขำยเอทำนอล ซึ่งมีอำยุสัญญำประมำณ 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับนโยบำยของลูกค้ำแต่ละรำยในสัญญำจะกำหนด
ปริมำณเอทำนอลแปลงสภำพที่บริษัทฯต้องจัดส่งให้ลูกค้ำในกำหนดเวลำที่แน่นอน ส่วนรำคำซื้อขำยเอทำนอล
แปลงสภำพที่จะซื้อขำยกันนั้นจะกำหนดเป็นรำยไตรมำส
(ค) นโยบายราคา
คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เห็นชอบให้ใช้รำคำเอทำนอลอ้ำงอิงจำกกำรเปรียบเทียบ
รำคำต่ำสุด ระหว่ำงรำคำเอทำนอลที่ผู้ผลิตรำยงำนต่อกรมสรรพสำมิตกับรำคำเอทำนอลที่ผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยงำนต่อ
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2558 เป็นต้นไป
โดยบริ ษั ทฯ มี นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยจำกต้ นทุ นบวกอั ตรำกำไรขั้ นต้ นที่ เหมำะสม (Cost Plus
Margin) โดยนอกเหนือจำกกำรพิจำรณำรำคำเอทำนอลอ้ำงอิงที่ประกำศโดย สนพ.แล้ว บริษัทฯ ยังพิจำรณำปัจจัย
ต่ำง ๆ ประกอบในกำรกำหนดรำคำขำยเอทำนอลแปลงสภำพเป็นสำคัญ เช่น รำคำวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต อุปสงค์
และอุปทำนของตลำด รวมถึงภำวกำรณ์แข่งขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจำกตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นต้น
(ง) การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
กรมสรรพสำมิตมีข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้ เ ป็ น
เชื้อเพลิงว่ำ บริษัทฯ จะต้องนำเอทำนอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปใช้ในกำรผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจำหน่ำยให้แก่ผู้ค้ำ
น้ำมันโดยตรงเท่ำนั้น และต้องแปลงสภำพเอทำนอลเป็น “เอทำนอลแปลงสภำพ” (Denatured Ethanol) ก่อนนำ
ออกจำกโรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ตำมสูตรที่กรมสรรพสำมิตกำหนด โดยผสมกับน้ำมันเบนซินหรือน้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ ซึ่งเรียกว่ำสำรแปลงสภำพ ในสัดส่วน 0.5% ต่อเอทำนอล 99.5% โดยปริมำตร ก่อนกำรจำหน่ำยให้กับ
ผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผู้ค้ำน้ำมันจะนำเอทำนอลแปลง
สภำพไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตรำส่วนผสมต่ำง ๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 และ
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตำมลำดับ
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ในกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลูกค้ำเป็นผู้รับผิ ดชอบกำรขนส่ง เอทำนอล
ที่ซื้อเอง โดยลูกค้ำจะเป็นผู้นำรถขนส่งมำรับสินค้ำ ณ โรงงำนของบริษัทฯ ในขณะที่ลูกค้ำบำงรำย บริษัทฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบกำรขนส่ง โดยบริษัทฯ จะว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอกในกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งในกรณีนี้
บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่งจนถึงคลังเก็บสินค้ำของลูกค้ำ สำหรับปริมำณ
กำรซื้อขำยเอทำนอลนั้นจะยึดตำมปริมำณที่วัดโดยมิเตอร์ ณ โรงงำนของบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งมิเตอร์ดังกล่ ำว
จะต้องผ่ำนกำรสอบเทียบตำมที่กฎหมำยกำหนดเป็นประจำ
(จ) ภาวะอุตสาหกรรม
(1) ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล
ควำมต้ อ งกำรใช้ เ อทำนอลในปี 2561 โดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.20 ล้ ำ นลิ ตรต่ อ วั น ซึ่ ง ต่ ำกว่ ำ
เป้ำหมำยควำมต้ องกำรใช้ เอทำนอลตำมแผนพัฒนำพลั งงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลื อก ปี 2558-2579
ที่ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้เอทำนอลในปี 2561 จำนวน 4.72 ล้ำนลิตรต่อวัน แต่อย่ำงไรก็ตำมปริมำณควำม
ต้องกำรใช้เอทำนอลเฉลี่ยในปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ประมำณร้อยละ 5 โดยปัจจัยหลักมำจำกรำคำ
น้ำมันตลำดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเฉลี่ย 65 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล กอปรกับปริมำณรถยนต์นั่งส่วนบุ คคล
ที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ประมำณ 60,000 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 และกำรส่งเสริม
เชิงนโยบำยในกำรกำหนดโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงของภำครัฐ
ในขณะที่กำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 21.94 ล้ำนลิตรต่อวันในปี
2557 เป็น 29.97 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 8.11 ต่อปี เนื่องจำก
รถยนต์รุ่นใหม่ที่สำมำรถใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ มีปริมำณเอทำนอลผสมได้มำกขึ้น กอปรกับรำคำขำยปลีกน้ ำมั น
เชื้อเพลิงที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทำนอลเพิ่มสูง อันได้แก่
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีอัตรำกำรใช้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนจำก
ภำครัฐ โดยเพิ่มส่วนต่ำงรำคำขำยแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 และเงินชดเชย จำกกองทุนน้ำมัน ประกอบกับรถยนต์รุ่น
ใหม่สำมำรถใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทำนอลในปริมำณที่เพิ่มสูงขึน้
ตารางแสดงปริมาณการใช้เอทานอลสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในช่วงปี 2557-2561
(หน่วย : ล้านลิตร)
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปริมำณกำรใช้เอทำนอล
1,181.88 1,273.08 1,334.91 1,435.40 1,532.65
ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเฉลี่ยต่อวัน
3.24
3.49
3.66
4.00
4.20
ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน

(2) ภาวะอุตสาหกรรมแก๊สโซฮอล์
เนื่องจำกเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนำไปผสมรวมกับน้ำมันเบนซินที่สัดส่วนต่ำง ๆ เป็น
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ตำมลำดับ ดังนั้น ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลสำหรั บใช้เป็นเชื้อเพลิ ง ใน
ประเทศ จะแปรผันตำมปริมำณกำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเป็นหลัก โดยในช่วงที่ผ่ำนมำนั้นปริมำณกำรใช้
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 21.94 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2557 เป็น 29.97 ล้ำนลิตรต่อวัน
ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 8.11 ต่อปี เนื่องมำจำกรถยนต์รุ่นใหม่ที่สำมำรถใช้
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ปริมำณเอทำนอลผสมได้มำกขึ้น ประกอบกับรำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ
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ตารางแสดงปริมาณการจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์ ในช่วงปี 2557-2561
(หน่วย : ล้านลิตร)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
กำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์
กำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวัน

8,007.92
21.94

9,130.33 10,118.37
25.01
27.65

ปี 2561

10,521.90
28.80

10,939.05
29.97

ที่มำ : กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน

นอกจำกปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้ นอย่ำงต่อเนื่องแล้วหำกพิจำรณำสัดส่วนกำร
จำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พบว่ำตั้งแต่ปี 2556 ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของ เอทำนอล
ที่สูง ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรสนับสนุน
ของภำครัฐผ่ำนกำรเพิ่มส่วนต่ำงรำคำระหว่ำงแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 และเงินชดเชยจำกกองทุนน้ำมันประกอบ
กับรถยนต์ใหม่สำมำรถใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทำนอลในปริมำณที่สูงขึ้นได้

ร้อยละ

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์แต่ละประเภท ในช่วงปี 2556-2561
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

1.90
12.90

4.17
16.78

3.50
16.50

3.21
17.32

3.64
18.09

3.99
19.40
สัดส่วนกำรใช้
แก๊สโซฮอล์ E85

85.30

2556

79.04

80.00

79.47

78.27

76.60

2557

2558

2559

2560

2561

สัดส่วนกำรใช้
แก๊สโซฮอล์ E20
สัดส่วนกำรใช้
แก๊สโซฮอล์ E10

ด้ำนผู้ค้ำน้ำมันมีกำรขยำยสถำนีบริก ำรน้ำมัน แก๊ส โซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85
เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2561 มีสถำนีบริกำรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จำนวน 4,256 สถำนีบริกำร และ
มีสถำนีบริกำรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จำนวน 1,333 สถำนีบริกำร
(หน่วย:บาท/ลิตร)

อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุน
อัตรำเงินชดเชย
ค่ำกำรตลำด
รำคำขำยปลีก

ประเภทน้ามัน
เบนซิน 95

8.0800
3.3094
34.1600

แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91

2.1200
2.2452
26.7500

2.1200
2.3886
26.4800

แก๊สโซฮอล์ E20

แก๊สโซฮอล์ E85

0.7800
2.1427
23.7400

6.3800
3.4002
19.5400

ที่มำ : โครงสร้ำงรำคำน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
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(3) ภาวะอุตสาหกรรมกากน้าตาล
กำกน้ ำตำลเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ จ ำกกำรแปรรู ป อ้ อ ยในโรงงำนน้ ำตำลซึ่ ง ปริ ม ำณอ้ อ ย
1 ตัน จะได้ผลผลิตกำกน้ำตำลประมำณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมำณร้อยละ 4.50-5.00 ของปริมำณอ้อยที่เข้ำหีบ
สำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบอ้อยจะอยู่ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงพฤษภำคมของปีถัดไป โดยปริมำณอ้อย
เข้ำหีบและปริมำณกำกน้ำตำลที่ผลิตได้ ในปีกำรผลิต 2556/2557 ถึง 2560/2561 เป็นดังนี้
ฤดูการผลิต

ปริมาณพื้นที่ปลูกอ้อย

ผลผลิตเฉลี่ย

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ

ปริมาณกากน้าตาลที่ผลิตได้

(ล้านไร่)

(ตัน/ไร่)

(ล้านตัน)

(ล้านตัน)

2556/2557

10.08

11.24

103.67

4.29

2557/2558

10.53

11.08

105.96

4.61

2558/2559
11.01
9.15
2559/2560
10.99
9.43
2560/2561
11.54
12.06
ที่มำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย

94.05
92.95
135.00

4.23
3.89
5.49

เนื่องจำกรัฐบำลผลักดันนโยบำยบริหำรพื้นที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกข้ำวที่อยูในพื้นที่ไม่เหมำะสมไปสู่กำรปลูกอ้อยโรงงำน มันสำปะหลัง ปำล์มน้ำมัน และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ทั้ง นี้อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมำะต่อกำรส่งเสริมให้ชำวนำหันมำปรับเปลี่ยนไร่นำเป็นไร่อ้อยเนื่องจำกอ้อย
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่อุตสำหกรรมที่ต่อเนื่องได้นอกจำกจะผลิตเป็น
น้ำตำลทรำยแล้ว ยังนำผลพลอยได้จำกกำรผลิตไปเป็นวัตถุดิบผลิ ตเอทำนอล เพื่อใช้เป็นพลังงำนทดแทนและยัง
นำกำกอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำหรือนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดำษได้อีกด้วย โดยพบว่ำพื้นที่เพำะปลูก
ปีกำรผลิต 2560/2561 เพิ่มขึ้นจำกปีกำรผลิต 2559/2560 ประมำณ 5 แสนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ในขณะที่
ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.63 ตันไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เนื่องจำกปริมำณฝนที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อตออ้อย
ภาวะการแข่งขัน
ในปี 2561 ประเทศไทยมีโรงงำนผลิ ต เอทำนอลที่ เปิ ด ดำเนิน กำรแล้ว จ ำนวน 26 โรงงำน
คิดเป็นกำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 5,790,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตเอ
ทำนอลได้ดังนี้
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โรงงานเอทานอลทีเ่ ปิดดาเนินการผลิตเอทานอลแล้ว
โรงงานเอทานอล

จังหวัด

กาลังการผลิต
(ลิตร/วัน)

วัตถุดิบหลัก

1.บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) เฟส 1
สุพรรณบุรี
150,000
กำกน้ำตำล
2.บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด*
ขอนแก่น
150,000
กำกน้ำตำล
3.บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด *
กำญจนบุรี
200,000
กำกน้ำตำล
4.บริษัท น้ำตำลไทยเอทำนอล จำกัด*
กำญจนบุรี
100,000
กำกน้ำตำล
5.บริษัท เคไอ เอทำนอล จำกัด*
นครรำชสีมำ
200,000
กำกน้ำตำล
6.บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด *
กำฬสินธุ์
230,000
กำกน้ำตำล
7.บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กุฉินำรำยณ์)*
กำฬสินธุ์
320,000
กำกน้ำตำล
8.บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด*
ชัยภูมิ
500,000
กำกน้ำตำล
9.บริษัท เอกรัฐพัฒนำ จำกัด*
นครสวรรค์
230,000
กำกน้ำตำล
10.บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงำน จำกัด*
สระบุรี
300,000
กำกน้ำตำล
11.บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด*
สุพรรณบุรี
200,000
กำกน้ำตำล
12.บริษัท แม่สอดพลังงำนสะอำด จำกัด*
ตำก
230,000
น้ำอ้อย/กำกน้ำตำล
13.บริษัท รำชบุรีเอทำนอล จำกัด*
รำชบุรี
150,000
มันเส้น/กำกน้ำตำล
14.บริษัท อี เอส เพำเวอร์ จำกัด*
สระแก้ว
150,000
มันเส้น/กำกน้ำตำล
15.บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหำชน)*
นครปฐม
200,000
มันเส้น/กำกน้ำตำล
16.บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) เฟส 2
สุพรรณบุรี
200,000
มันเส้น/กำกน้ำตำล
17.บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
ลพบุรี
200,000
มันเส้น
18.บริษัท ไท่ผิงเอทำนอล
สระแก้ว
150,000
มันสด
19.บริษัท พี เอส ซี สตำร์ซ โปรดักส์ชั่น
ชลบุรี
150,000
มันสด/มันเส้น
20.บริษัท ไทยเอทำนอล พำวเวอร์ จำกัด(มหำชน)
ขอนแก่น
130,000
มันสด
21.บริษัท อี85 จำกัด
ปรำจีนบุรี
500,000
มันสด/น้ำแป้ง
22.บริษัท อุบล ไบโอ เอทธำนอล จำกัด
อุบลรำชธำนี
400,000
มันสด/มันเส้น
23.บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล จำกัด
ฉะเชิงเทรำ
150,000
มันสด/มันเส้น
24.บริษัท ทีพีเค เอทำนอล จำกัด (เฟส1)
นครรำชสีมำ
340,000
มันเส้น
25.บริษัท อิมเพรส เอทำนอล จำกัด
ฉะเชิงเทรำ
200,000 มันสด/มันเส้น/กำกน้ำตำล
26.บริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จำกัด
ปรำจีนบุรี
60,000
มันสด
รวมกาลังการผลิตทั้งหมดในปัจจุบัน
5,790,000
ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
หมำยเหตุ : *เป็นโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ประกอบกำรโรงงำนน้ำตำล
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 7.56 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 10.69
ปี

2559
2560
2561

ปริมาณการใช้เอทานอลรวม
ภายในประเทศ
(ล้านลิตร)

ปริมาณการขายเอทานอลแปลงสภาพ
ของบริษัทฯ
(ล้านลิตร)

1,334.91
1,435.18
1,532.65

105.92
98.092
115.833

ส่วนแบ่งการตลาด
ของบริษัทฯ
(ร้อยละ)

7.93
6.83
7.56

ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน

การกากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นธุรกิจที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลโดย
หน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
(1) การผลิตและจาหน่ายเอทานอล
เพื่อให้กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตเอทำนอลมีมำตรฐำนเป็นไปในทำงเดียวกัน ภำยหลังจำกที่
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2549 เห็นชอบนโยบำยกำรเปิดเสรีกำรผลิตสุรำกลั่นชนิดสำมทับ (เอทำนอล)
ที่นำไปใช้ผสมกั บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่ อใช้ เป็นเชื้ อเพลิง กระทรวงกำรคลังจึ งได้ออกประกำศกระทรวงกำรคลั ง
เรื่อง วิธีกำรบริหำรงำนสุ รำกลั่นชนิ ดสุ รำสำมทั บ (เอทำนอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 24
กันยำยน 2550 ซึ่งประกำศดังกล่ำวได้กำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินกำรขออนุญำตจัดตั้งโรงงำนผลิตเอทำนอล
กำรขออนุญำตผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล ตลอดจนกำรผลิตและกำรจำหน่ำยเอทำนอลของเอทำนอลซึ่งถูกกำกับ
ดูแลโดยกรมสรรพสำมิต นอกจำกนี้ กระทรวงพลังงำนได้ออกประกำศเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2548 กำหนดให้
เอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้
เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในกำรจำหน่ำยเอทำนอล
ที่ ใช้ เป็ นเชื้ อเพลิ งนั้ น ผู้ ผลิ ตและจ ำหน่ ำยเอทำนอลที่ ใ ช้ เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง จะต้ องขอจดทะเบี ยนเป็ น ผู้ ค้ ำน้ ำมั น
ตำมมำตรำ 7 หรือมำตรำ 10 แล้วแต่กรณี ต่อกรมธุรกิจพลังงำน
-ผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7 หมำยถึง ผู้ค้ำน้ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป
-ผู้คำ้ น้ำมันตำมมำตรำ 10 หมำยถึง ผู้ค้ำน้ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน แต่เป็นผู้ค้ำน้ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิ ดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000
เมตริกตัน (ประมำณ 36 ล้ำนลิตร) หรือเป็นผู้ค้ำน้ำมันที่มีขนำดของถังที่สำมำรถเก็บน้ำมันแต่ละชนิดหรือรวมกัน
ทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร
(2) การกาหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรนำเอทำนอลมำใช้ในเชิง พำณิชย์ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภค กรมธุร กิจพลังงำนจึงได้กำหนดลักษณะและคุณภำพเอทำนอลแปลงสภำพสำหรับใช้ผสมกับน้ำมัน
เบนซินพื้นฐำนเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ผ่ำนประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำรกำหนดลักษณะและ
คุณภำพของเอทำนอลแปลงสภำพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2548
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(3) การยกเว้นภาษีสรรพสามิต
เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้เอทำนอลเป็นเชื้อเพลิง รัฐบำลโดยกรมสรรพสำมิต
จึ ง ได้ อ อกประกำศเรื่ อ ง วิ ธี ก ำรยกเว้ น ภำษี สุ ร ำส ำหรั บ สุ ร ำกลั่ น ชนิ ด เอทำนอลที่ น ำไปใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ
ส่วนประกอบเพื่อใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2560 โดยผู้ขอยกเว้นภำษี
ดังกล่ำวจะต้องทำกำรติดตั้งระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำรำยงำนตำมที่กรมสรรพสำมิตกำหนด

การจัดหาผลิตภัณฑ์
(1) การผลิต
โรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ตำบลหนองมะค่ำโมง
อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่ำ 1,400 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสำยกำรผลิตเอทำนอล 2 สำย ซึ่งใช้
เทคโนโลยี ของ MAGUIN INTERIS (“MAGUIN”) ประเทศฝรั่งเศสที่ เป็ นเทคโนโลยีที่ ได้รั บกำรยอมรั บจำกผู้ ผ ลิ ต
เอทำนอลทั่ วโลก โดยลั กษณะเด่ นของเทคโนโลยี MAGUIN คื อ ใช้ กระบวนกำรหมั กแบบหลำยถั ง ต่ อ เนื่ อ ง
(Cascade Continuous) และกระบวนกำรกลั่นแบบ 2 คอลัมน์ นอกจำกนี้ กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ ได้รับกำร
รั บรองระบบบริ หำรงำนคุ ณภำพ ISO 9001:2015 และมำตรฐำนกำรจั ดกำรสิ่ ง แวดล้ อม ISO 14001:2015
จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล
กำลังกำรผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มกำรผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กำกน้ำตำล
165,000 ลิตรต่อวัน
31 มกรำคม 2548

สายการผลิตที่ 2
กำกน้ำตำลหรือมันสำปะหลัง
200,000 ลิตรต่อวัน
2 เมษำยน 2555

ปั จจุ บั น สำยกำรผลิ ต เอทำนอลทั้ ง 2 สำยกำรผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ สำมำรถด ำเนิ นกำรเชิ ง พำณิ ช ย์ ไ ด้
เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสำยกำรผลิตที่ 1 ซึ่งใช้กำกน้ำตำลเป็นวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียว ได้เริ่มดำเนินกำรผลิต
เชิงพำณิชย์มำแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2548 สำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ซึ่งสำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบได้สองชนิด
คือ กำกน้ำตำลหรือมันสำปะหลัง นั้น ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินกำรผลิตเอทำนอลเชิงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน
2555 โดยใช้กำกน้ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตได้เพีย งอย่ำงเดียว อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลื อกใช้
วั ต ถุ ดิ บ ในกำรผลิ ต เอทำนอลของสำยกำรผลิ ต ที่ 2 นั้ น จะขึ้ น อยู่ กั บ ต้ น ทุ น กำรผลิ ต และแผนกำรผลิ ต
ของบริษัทฯ เป็นหลัก
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(2) กาลังการผลิต
รายละเอียด

ปี 2560
สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2

ปี 2561
สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2

กำลังกำรผลิตติดตั้ง
ปริมำณกำรผลิตจริง
% ของกำลังกำรผลิตติดตั้ง
รวมกำลังกำรผลิตติดตั้ง
รวมปริมำณผลิตจริง
%ของกำลังกำรผลิตติดตั้งรวม

54,750,000
66,000,000
39,754,683
58,117,545
72.61
88.06
120,750,000
97,872,228
81.05

54,750,000
66,000,000
45,655,182
70,136,418
83.39
106.27
120,750,000
115,791,600
95.89

(3) การผลิตและกระบวนการผลิต
การเตรียมวัตถุดิบ
(Mash Preparation)

การหมัก
(Fermentation)

ใช้เวลำประมำณ 4 ชั่วโมง

ใช้เวลำประมำณ 36 ชั่วโมง

การกลั่น
(Distillation)

ใช้เวลำประมำณ 30 นำที
การดูดน้าออก
(Dehydration)

แอลกฮอล์ที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.8%
โดยปริมาตร
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กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้
(1) การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process)
กำกน้ำตำลที่ถูกส่งโดยท่อจำกถังเก็บกำกน้ำตำลจะถูกนำมำเตรียมก่อนกำรนำไปหมักด้วยกำรนำ
กำกน้ำตำลมำเจือจำงด้วยน้ำเพื่อให้ได้ควำมเข้มข้นที่เหมำะสมและเติมกรดซึ่งเป็นสำรเคมีประเภทลดแรงตึงผิว
เพื่อให้สิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจำกกำกน้ำตำล
(2) การหมัก (Fermentation Process)
กำกน้ำตำลที่ถูกเจือจำงส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้ำสู่กระบวนกำรเตรียมยีสต์เพื่อเตรียมเชื้อยีสต์สำหรับ
ใช้ในกระบวนกำรหมัก โดยจะเติมสำรอำหำร กรด และอำกำศ ซึ่งจำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของยีสต์ จำกนั้น
ยีสต์ที่ผ่ำนกำรเลี้ยงจนได้สภำวะที่เหมำะสมใน Prefermenters จะถูกส่งเข้ำถังหมัก (Fermenters) พร้อมกับ
กำกน้ ำตำลที่ ถู ก เจื อ จำงอี ก ส่ ว นหนึ่ ง กระบวนกำรหมั ก ของบริ ษั ท ฯ จะเป็ น กระบวนกำรแบบต่ อ เนื่ อ ง
(Cascade Continuous) โดยผ่ ำ นถั ง หมั กทั้ ง หมด 6 ใบ ซึ่ ง ในแต่ ล ะถั ง จะมีปั๊ ม สู บวนและระบบน้ ำหล่อเย็น
เพื่อควบคุมอุณหภูมิถังหมักให้คงที่ โดยจะใช้เวลำในกำรหมักทั้ง สิ้นประมำณ 36 ชั่วโมง เพื่อให้ยีสต์เปลี่ยน
น้ ำตำลให้ เ ป็ น แอลกอฮอล์ หลั งจำกนั้ นน้ ำหมั กจะถู กส่ ง ไปยั งถั ง พัก (BufferTank) เพื่ อรอท ำกำรกลั่ นต่ อไป
ในกระบวนกำรนี้จะได้แอลกอฮอล์ที่มีระดับควำมบริสุทธิ์ประมำณ 9-10% โดยปริมำตร
(3) การกลั่น (Distillation Process)
แอลกอฮอล์ที่ได้จำกกำรหมักที่ถูกเก็บไว้ในถังพัก จะถูกสูบไปยัง หอกลั่นที่ 1 ซึ่งทำหน้ำที่แ ยก
แอลกอฮอล์ออกจำกน้ำหมัก โดยกำรกลั่นที่ควำมดันระดับต่ำกว่ำบรรยำกำศ เมื่อไอของแอลกอฮอล์เคลื่อนตัว
ออกจำกยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผ่ำนชุดหล่อเย็น ไอแอลกอฮอล์ส่วนที่บริสุทธิ์จะควบแน่นเป็นแอลกอฮอล์เหลว
ที่มีควำมบริสุทธิ์ประมำณ 50% โดยปริมำตร และถูกสูบส่งไปต่อยัง หอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหน้ำที่ทำให้แอลกอฮอล์
มีควำมบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยกำรกลั่นที่ควำมดันสูงกว่ำบรรยำกำศ เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่มีควำมบริสุทธิ์ประมำณ
92% โดยปริมำตร ไอแอลกอฮอล์จำกหอกลั่นที่ 2 จะถูกส่งผ่ำนเข้ำไปสู่กระบวนกำรแยกน้ำออก (Dehydration)
ในกระบวนกำรกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สำมำรถนำไปใช้ใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำกรรมน้ำหอม อุตสำหกรรมเรซิ่นและพลำสติก อุตสำหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์
นอกจำกนี้ จะเกิดน้ำกำกส่ำ (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส่งไปบำบัดที่ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพของบริษัทฯ ต่อไป
(4) การดูดน้าออก (Dehydration Process)
เป็นกำรแยกน้ำที่เหลือออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์มีควำมบริ สุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมำตร
โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่ำนหอสำหรับดูดซับน้ำ (Dehydration Unit) จำนวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes
บรรจุไว้ภำยในเพื่อทำหน้ำที่ดูดซับน้ำออกจำกไอแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นแล้วทำให้
เย็ น ลงก่ อ นจะถู ก ส่ งไปยัง ถั งเก็บ (Storage Tank) เพื่ อ รอจ ำหน่ ำ ยต่ อ ไป ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี ถั ง เก็ บ เอทำนอล
จำนวน 4 ใบ ควำมจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแต่ละใบจะมีกำรปล่อยไนโตรเจนทดแทนอำกำศ
ภำยใน หรือที่เรียกว่ำ “Nitrogen Blanketing” เพื่อรักษำคุณภำพของเอทำนอลและรอจัดจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ
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การจัดหาวัตถุดิบ
(1) กากน้าตาล (Molasses)
วัตถุ ดิบหลักที่ ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ คื อ กำกน้ำตำล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่ำ
ร้อยละ 80 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล บริษัทฯ สั่งซื้อกำกน้ำตำลจำกผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยในประเทศ
ทั้งหมดโดยบริษัทฯ จะเริ่มเจรจำซื้อกำกน้ำตำลล่วงหน้ำกับผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยกำกน้ำตำลตั้งแต่ช่วงก่อน
ฤดูกำล เปิดหีบอ้อย เนื่องจำกกำกน้ำตำลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรผลิตน้ำตำล ดังนั้นปริมำณกำกน้ำตำล
จะมำกหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละฤดูกำลเป็นสำคัญ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่
บริษัทฯ อำจมีปริมำณกำกน้ำตำลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เพียงพอต่อกำรผลิตเอทำนอลตำมแผนที่วำงไว้ บริษัทฯ
จึงมีกำรจัดทำสัญญำซื้อกำกน้ำตำลล่วงหน้ำกับผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ำยกำกน้ำตำล โดยจะกำหนดปริมำณกำรซื้อ
กำกน้ำตำลและกำหนดส่งมอบที่แน่ นอนไว้ บริษัทฯ มีกำรสั่งซื้อกำกน้ำตำลจำก บริษั ท น้ ำตำลมิตรผล จำกั ด
(“มิตรผล”) เป็นหลัก เนื่องจำกโรงงำนน้ำตำลของมิตรผลตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วย
ประหยัดต้นทุนกำกน้ำตำล (รวมค่ำขนส่ง) ลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำรทำสัญญำกำรซื้อขำยกำกน้ำตำลกับ
บริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด จำนวน 200,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลำ 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 โดยจะมี
กำรกำหนดรำคำซื้อขำยทุก 5 ปี สำหรับสัญญำหลัก และทุกๆ 1 ปี สำหรับสัญญำเสริม
ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะสั่งซื้อกำกน้ำตำลจำกผู้ผลิตหลักเพียงรำยเดียว คือ มิตรผล เนื่องจำกเป็ น
ผู้ผลิตรำยใหญ่ และมีโรงงำนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัทฯ ทำให้ลดต้นทุนค่ำขนส่งกำกน้ำตำลได้แล้ว
บริษัทฯ ยังมีกำรสั่งซื้อกำกน้ำตำลจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ำยกำกน้ำตำลรำยอื่นเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี
และลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่ งพิ งผู้ผลิตและ/หรือผู้ จัดจำหน่ ำยน้อยรำย โดยบริษั ทฯ ได้มีกำรท ำสัญ ญำซื้อขำย
กำกน้ำตำลระยะยำวเพิ่มเติมจำกผู้ผลิตกำกน้ำตำลรำยอื่น ได้แก่ บริษัท น้ำตำลนครเพชร จำกัด ซึ่งมีระยะเวลำ
ของสัญญำ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ทั้งนี้ ในกำรซื้อกำกน้ำตำลส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้น ผู้ขำยมีหน้ำที่ส่งมอบกำกน้ำตำลถึงโรงงำน
ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม มีผู้ขำยบำงรำยที่บริษัทฯ จะต้องจัดรถขนส่งไปรับมอบกำกน้ำตำลจำกโรงงำนของผู้ขำย
ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯจะว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอกในกำรขนส่งกำกน้ำตำลจำกโรงงำนของผู้ขำยมำส่งมอบที่โรงงำน
ของบริษัทฯ โดยในสัญญำจ้ำงขนส่งระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่ำผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในควำม
เสียหำยทั้งหลำยที่เกิดจำกกำรปลอมปน กำรเสื่อมคุณภำพ หรือกำรสูญหำยของสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งและ
ควำมเสียหำยเนื่องจำกอุบัติเหตุ ไม่ว่ำกำรปลอมปน กำรเสื่อมสภำพหรือกำรสูญหำยนั้นจะเกิดเนื่องจำกสำเหตุใด
ก็ตำมบริษัทขนส่งต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่บริษัทฯ
(2) สารเคมี
นอกเหนือจำกกำกน้ำตำลที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้ว บริษัทฯยัง ใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต
เอทำนอลโดยในปี 2559-2561 ต้นทุนสำรเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.68 ร้อยละ 1.82 และร้อยละ 1.78 ของ
ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล ทั้งนี้ สำรเคมีที่สำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนกำรผลิต เช่น ยีสต์ , ยูเรีย,ไดแอมโมเนี่ยม
ฟอสเฟต, Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป็นต้น โดยเป็นกำรสั่งซื้อจำกผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยในประเทศ
ทั้ง หมด และจำกกำรที่ บ ริษั ท ฯ ให้ ค วำมสำคั ญ กั บ คุณ ภำพของผลิ ตภั ณ ฑ์ บริษั ท ฯจึง เน้ น กำรสั่ง ซื้ อ วัตถุ ดิ บ
ที่มีคุณ ภำพจำกผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยที่มี ศักยภำพและควำมสำมำรถที่ จะจัดส่งวัตถุดิบที่ มีคุณภำพ
ตำมที่กำหนดได้อย่ำงครบถ้วนและตรงตำมกำหนดเวลำที่ต้องกำร โดยบริษัทฯ จะมีกำรจัดทำทะเบียนรำยชื่อผู้ผลิต
และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำย (Approved Vendor List) เพื่อใช้ในกำรกลั่นกรองผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยที่มี
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คุ ณ ภำพ ซึ่ งบริ ษั ทฯ จะท ำกำรทบทวนผลกำรประเมิ น ปี ล ะ 2 ครั้ ง โดยพิ จำรณำจำกคุ ณ ภำพและประวั ติ
กำรส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก
ทั้งนี้ ในกำรสั่งซื้อสำรเคมีนั้นบริษัทฯจะพิจำรณำจำกปริมำณกำรสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Stock)
ที่กำหนดไว้ โดยหำกปริมำณลดลงจนถึงปริมำณขั้นต่ำที่ต้องมีไว้ ระบบ ERP ก็จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
สั่ง ซื้ อ สำรเคมี เพิ่ ม ซึ่ งระบบดั งกล่ำวจะช่ว ยให้ บ ริษั ท ฯ สำมำรถบริห ำรวัต ถุ ดิบ ได้ อย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพและ
มีปริมำณที่เหมำะสม
(3) มันเส้น
ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้วัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับ
ต้นทุนกำรผลิตและแผนกำรผลิตของบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งกำรที่บริษัทฯ มีทำงเลือกในกำรเลือกใช้วัตถุดิบจะทำให้
บริษัทฯ บริหำรต้นทุ นกำรผลิ ตได้ อย่ำงมี ประสิทธิภำพ อีกทั้ งช่วยลดควำมเสี่ ยงจำกกำรพึ่งพิ งกำกน้ ำตำลเป็ น
วัตถุดิบหลักเพียงอย่ำงเดียว โดยบริษัทฯ สำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่ำในกำรผลิตเอทำนอลได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรผลิตเอทำนอลจำกมันเส้น โดยมีนโยบำย
ในกำรจัดหำมันเส้นจำกบริเวณจังหวัดใกล้เคีย ง เช่น จังหวัดกำญจนบุรี อุทัยธำนี นครสวรรค์และกำแพงเพชร
ซึ่ง เป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกมันสำปะหลังเป็ นจำนวนมำก โดยกำรซื้อมันเส้นนั้น บริษัทจะทำกำรสำรวจลำนมัน
เพื่อให้มั่นใจว่ำ ลำนมันดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรผลิตมันเส้นตรงตำมคุณภำพที่บริษัทฯ ต้องกำร และบริษัทฯ
จะทำกำรสุ่ม ตัวอย่ำง เพื่ อตรวจสอบคุณ ภำพของมั นเส้ นทุ กครั้ง ก่อ นตัด สินใจทำกำรซื้ อขำย นอกจำกนี้ ใน
ขั้น ตอนกำรรับมอบมันเส้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะทำตรวจสอบมัน เส้น ในแต่ละคัน รถว่ำมีคุ ณ ภำพตำมที่
กำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบ โดยหำกมีคุณภำพไม่เป็นไปตำมที่บริษัทฯกำหนด ก็จะปฎิเสธกำรรับมอบใน
ครั้งดังกล่ำว เพื่อให้มั่นใจว่ำมันเส้นที่บริษัทฯ จัดหำมำนั้นเป็นมันเส้นที่มีคุณภำพตรงตำมที่กำหนดและเหมำะสม
สำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ
(4) น้าตาลทรายดิบ
สืบเนื่องจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 สำมำรถรองรับวัตถุดิบน้ำตำล
ทรำยดิบได้ จึงนับเป็นกำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรเลือกใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ อีกทำงหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทฯ
สำมำรถบริหำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ทั้งนี้ในแต่ละปี ที่ประชุม คณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย (กอน.) จะพิ จำรณำนโยบำย
เพิ่มเติมปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำตำลทรำยดิบภำยในรำชอำณำจักรให้แก่กิจกำรอุตสำหกรรมผลิตเอทำนอล โดย
จะพิจำรณำจำกปริมำณผลผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิตเพื่อลดปริมำณน้ำตำลทรำยที่จะส่งออกสู่ตลำดโลก และเพื่อ
เป็นกำรส่งเสริมและขยำยตลำดกำรใช้น้ำตำลทรำยเป็นวัตถุดิบในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น
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(3) ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษั ท ไทย อะโกร เอ็ นเนอร์ ยี่ จ ำกั ด (มหำชน) ประกอบธุ รกิ จผลิ ตเอทำนอลเพื่ อใช้ ผสมกั บ
น้ำมันเบนซินในอัตรำส่วนต่ ำงๆ เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 เพื่อใช้เป็นเชื้ อเพลิงส ำหรั บรถยนต์
โดยทั่วไปโดยบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบอุตสำหกรรมกลำงน้ำที่ไม่ได้ประกอบอุตสำหกรรมต้นน้ำและปลำยน้ำจึงต้องให้
ควำมสำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบซึ่งเป็นอุตสำหกรรมต้นน้ำอันได้แก่กำกน้ำตำลเป็ นต้น
รวมถึงกำรใช้ก๊ำซชีวภำพซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยทั้งสองเรื่องดังกล่ำวเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในกำรผลิตเอทำนอล
เพื่อให้สำมำรถทำกำไรที่ดี โดยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่สำคัญในรอบปี 2561 ดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก
บริษัทฯใช้กำกน้ำตำลซึ่งเป็นผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเอทำนอลคิดเป็น
สัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 80 ของต้นทุน โดยรวมจึง มีปัจจัยที่จะส่ง ผลกระทบหลำยด้ำน อันได้แก่พื้นที่ในกำร
เพำะปลูกซึ่ง จะแปรผันไปตำมผลตอบแทนเมื่อ เปรียบเทียบกับพืชไร่ชนิดอื่น สภำพภูมิอำกำศ, โรคระบำด,
ปริมำณน้ำฝนและน้ำชลประทำนในแต่ละปี ควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมอื่นและปริมำณกำรส่งออกในแต่ละปี
เป็ น ต้ น โดยบริ ษั ท ฯมี กำรจั ด หำกำกน้ำตำลโดยท ำสั ญ ญำซื้ อขำยระยะยำวกับ ผู้ ผ ลิ ต และหรือ ผู้ จั ด จ ำหน่ำย
กำกน้ำตำลในประเทศเพื่อตกลงปริมำณและกำหนดเวลำส่งมอบกำกน้ำตำลไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถ
บริหำรสต็อกวัตถุดิบรวมทั้งกำรวำงแผนผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุด
(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำวัตถุดิบกำกน้ำตำลส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล เนื่องจำกเป็น
ต้นทุนส่วนใหญ่ในกำรผลิตเอทำนอล ทั้งนี้รำคำกำกน้ำตำลจะแปรผันไปตำมอุปทำนอุปสงค์ในทิศทำงเดียวกับกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำน้ำตำล ซึ่งเป็นไปตำมฤดูกำลและกลไกตลำด หำกรำคำวัตถุดิ บกำกน้ำตำลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
อย่ำงรวดเร็วอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยและอัตรำกำไรของบริษัทฯเนื่องจำกไม่สำมำรถปรับรำคำขำยเอทำ
นอลเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบำยกำหนดรำคำขำยเอทำนอลจำกต้นทุนบวกกำไรขั้นต้นในอัตรำที่เหมำะสม อีกทั้งมี
กำรติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดและควำมเคลื่อนไหวของรำคำวัตถุดิบกำกน้ำตำลอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้
สำมำรถจัดซื้อวัตถุดิบได้ในรำคำที่เหมำะสมหรือสำมำรถแข่งขันได้โดยมีอัตรำกำไร (GROSS PROFIT MARGIN) ที่ดี
(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษัทฯ จำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่ง ถือว่ำเป็นตลำดที่มีลูกค้ำน้อยรำย
ดังนั้นลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีควำมต้องกำรเอทำนอลในปริมำณมำกจึงมีอำนำจต่อรองทั้งรำคำและเงื่อนไขกำรซื้อขำย
แต่หำกไม่มีปริมำณกำรสั่งซื้อจำกลูกค้ ำรำยใหญ่ หรือปริมำณกำรสั่ง ซื้อลดลงอำจจะส่ง ผลกระทบต่อรำยได้
และผลก ำไรของบริ ษั ท ฯ ได้ บริ ษั ท ฯ จึ ง เน้ น กำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ลู ก ค้ ำ เพื่ อ สร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่ น
และควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ อีกทั้งพยำยำมลดกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นหลัก โดยขยำยฐำน
ลูกค้ำให้มำกขึ้นเพื่อให้สำมำรถจำหน่ำยเอทำนอลได้ตำมแผนงำนและเป้ำหมำยในรำคำและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
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(4) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
เนื่องจำกนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ พลังงำนทดแทนของภำครัฐมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
เอทำนอล ตลอดจนแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (AEDP 2015) ที่กำหนดเป้ำหมำยควำม
ต้องกำรใช้เอทำนอล และแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ำมันเชื้อเพลิง (OIL PLAN 2015) ในกำรกำหนดชนิดน้ำมัน
ที่จำหน่ำยให้มีควำมเหมำะสม ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครั ฐ หรือในกรณีที่นโยบำยของภำครัฐ
ขำดควำมต่อเนื่องหรือไม่ชัดเจน จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องบริหำรกำรผลิตและ
กำรจำหน่ำยเอทำนอลให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุน กำรรักษำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อัน ดีกับลูกค้ำ รวมถึงกำรขยำยตลำดส่งออกหรือกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำจะได้รับผลกระทบจำกนโยบำยของภำครัฐน้อยที่สุด
(5) ความเสี่ยงจากแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้น
ตำมที่ภำครัฐมีนโยบำยในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ำ (ELECTRICAL VEHICLES
หรือ “EVs”) ตำมนโยบำย ENERGY 4.0 ที่ จะปรับ เปลี่ยนกำรพึ่ง พำฟอสซิล ไปสู่พลั งงำนสีเขียวเพิ่ม มำกขึ้ น
กอปรกับกำรใช้รถยนต์ไฮบริดที่ใช้ทั้งพลังงำนไฟฟ้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้ นในปัจจุบัน แม้จะมี
ข้อจำกัดด้ำนรำคำและอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ ระยะเวลำกำรชำร์จแบตเตอรี่ และจำนวนสถำนีให้บริกำร
ที่จะต้อ งพั ฒ นำต่อ ไปในอนำคตก็ ตำม จะเห็ นได้ว่ำกำรใช้พ ลัง งำนไฟฟ้ำในรถยนต์ จะส่ง ผลกระทบต่อ ควำม
ต้องกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและเอทำนอลในอนำคต โดยบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น หรื อ อนุ พั น ธ์ ข องเอทำนอล เพื่ อ ลดผลกระทบจำกควำมต้ อ งกำรใช้ เอทำนอลที่ อ ำจจะลดลง
ในอนำคต
(6) ความเสี่ ย งจากการใช้ ก๊ า ซชี ว ภาพเป็ น เชื้ อ เพลิ ง หลั ก ส าหรั บ ผลิ ต ไอน้ าและ
กระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล
ใช้ก๊ำซชีวภำพเป็นเชื้อเพลิ งหลักสำหรับกำรผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้ำเพื่อใช้ในกระบวนกำร
ผลิตเอทำนอล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรผลิตเอทำนอล จำกเดิมที่
ใช้น้ำมันเตำและพลังงำนชีวมวลเป็ นเชื้อเพลิงหลักเท่ ำนั้ น ท ำให้ สำมำรถลดต้ น ทุนค่ำเชื้อเพลิงได้ มำก ปัจจุบั น
บริษัทฯ สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพได้ เพียงพอส ำหรับกำรผลิ ตไอน้ ำ และกระแสไฟฟ้ ำที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล
ทั้งสองสำยกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงหำกเกิดภัยธรรมชำติซึ่งควบคุมไม่ได้ ทำให้บ่อผลิตก๊ำซ
ชีวภำพได้รับควำมเสียหำยและทำให้กระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพต้องหยุดชะงักลง โดยจะต้องหันไปใช้เชื้อเพลิง
ชนิดอื่นทดแทน เช่น น้ำมันเตำและกะลำปำล์ม เป็นต้น ก็จะทำให้ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ
ก็ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงได้ปรับปรุงโครงสร้ำงบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพให้มีควำมมั่นคงแข็งแรงและจัดให้มี
หน่วยงำนคอยเฝ้ำระวังและดูแลระบบกำรผลิตก๊ำซชีวภำพทุกระบบอย่ำงใกล้ชิด โดยมีกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำ
เครื่องจักรอุปกรณ์ ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมออยู่ตลอดเวลำ เพื่ อให้ สำมำรถผลิตก๊ ำซชีวภำพได้อย่ ำงต่ อเนื่ องและมี
ประสิท ธิภำพประสิ ทธผลสู งสุ ด นอกจำกนี้ ยั งได้ จั ดท ำกรมธรรม์ ป ระกั นควำมเสี่ยงภั ยทุ กชนิ ดที่ เกิ ดจำกภั ย
ธรรมชำติเพื่อรองรับควำมเสี่ยงไว้อีกทำงหนึ่งด้วย
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(7) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้ำนสุขภำพและอนำมัยของชุมชน โดยรอบ
โรงงำน จึงมีควำมมุ่งมั่นและเอำใจใส่ต่อสภำพแวดล้อม และมลภำวะที่อำจจะเกิดขึ้นทั้ง 2 ด้ำนดังนี้
(7.1) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ
ได้ติดตั้งอุปกรณ์ BIO SCRUBBER สำหรับกำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊ำซชีวภำพ
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับกำรผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้ำเพื่อทำให้ก๊ำซชีวภำพมีควำมสะอำดและมีคุณภำพที่ดี
นอกจำกนี้ยังมีทีมงำนที่คอยเฝ้ำระวังและซ่อมบำรุงผ้ำใบคลุมบ่อก๊ำซชีวภำพให้อยู่ในสภำพที่ดีและมีควำมมั่นคง
แข็งแรง หำกมีกำรชำรุดเสียหำยก็จะมีทีมงำนเข้ำไปซ่อมแซมแก้ไขทันทีเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบมลพิษ
ทำงอำกำศที่อำจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนให้มำกที่สุด
(7.2) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน้าและการบาบัดน้าเสีย
ได้ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขข้อกำหนดของกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมใน “เรื่องกำร
จัดกำรน้ำเสียของโรงงำนอุตสำหกรรม” โดยมีกำรก่อสร้ำงบ่อกักเก็บน้ำกำกส่ำที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ มีกำรตรวจสอบและซ่อมแซมคันบ่อให้มั่นคงแข็งแรงตำมหลักวิศวกรรม และ
กักเก็บน้ำในระดับที่ต่ำกว่ำคันบ่อ (FREE BOARD) อย่ำงเพียงพอเพื่อลดโอกำสของกำรเกิดน้ำล้นจำกบ่อเมื่อฝน
ตกหนัก นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ำกำกส่ำเพื่อลดปริมำณน้ำกำกส่ำที่ต้องกักเก็บและ
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่น้ำกำกส่ำจะรั่วไหลหำกเกิดอุท กภัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันผลกระทบ
ที่อำจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงำน
(8) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ธนำคำรผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของ บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส
จำกัด (มหำชน) (“LANNA”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ไม่ให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำ
กู้ยืมเงินจึงมีควำมเสี่ยงที่อำจจะปฏิบัติผิดเงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงินและทำให้ธนำคำรผู้ให้กู้สำมำรถเรียกให้
บริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมทั้งหมดทันทีซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษัทฯ ในที่สุดหำก
LANNA จำหน่ำยหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ และทำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยได้รำยงำนให้คณะกรรมกำร LANNA ทรำบถึงเงื่อนไขที่ต้องด ำรง
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ดังกล่ำว หำก LANNA มีแผนที่จะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ในอนำคตก็จะแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำก่อน เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถเจรจำกับธนำคำรผู้ให้กู้ก่อนเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำกู้ยืมเงินได้โดยไม่ผิดสัญญำแต่อย่ำงใด
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(4)ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ดินสำหรับแปลงเกษตรและบ่อผึ่ง
ต ำบลหนองมะค่ ำ โมง อ ำเภอด่ ำ นช้ ำ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 1,220-1-24.9 ไร่
ที่ดินสำหรับบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพบ่อที่ 3
ต ำบลหนองมะค่ ำ โมง อ ำเภอด่ ำ นช้ ำ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 23-2-32 ไร่
ที่ดินสำหรับบ่อเก็บน้ำกำกส่ำ
ต ำบลหนองมะค่ ำ โมง อ ำเภอด่ ำ นช้ ำ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 128-3-63 ไร่
ที่ดินสำหรับบ่อเก็บน้ำดี
ต ำบลหนองมะค่ ำ โมง อ ำเภอด่ ำ นช้ ำ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-3-72 ไร่
ที่ดินสำหรับลำนจอดรถบรรทุก
ต ำบลหนองมะค่ ำ โมง อ ำเภอด่ ำ นช้ ำ ง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 246-2-19.5 ไร่
ที่ ดิ นส ำหรั บสำยกำรผลิ ตที่ 2 และบ่ อผลิ ต
ก๊ ำซชี วภำพบ่ อที่ 4 ต ำบลหนองมะค่ ำโมง
อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่
83-1-16 ไร่
ที่ ดิ นส ำหรั บสำยกำรผลิ ตที่ 1 ต ำบลหนอง
มะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุ รี
รวมพื้นที่ 103-1-17 ไร่
ส่วนปรับปรุงทีด่ ิน

เป็นเจ้ำของ

เครื่องจักรและอุปกรณ์

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

เครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
รวม

เป็นเจ้ำของ

ภาระผูกพัน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

จดจำนองที่ดิน
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์
-

65.14
104.70
5.21

เป็นเจ้ำของ

จดจำนองที่ดิน
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์

13.05

เป็นเจ้ำของ

จดจำนองที่ดิน
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์

4.42

เป็นเจ้ำของ

จดจำนองที่ดิน
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์
จดจำนองที่ดิน
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์

24.82

เป็นเจ้ำของ

จดจำนองที่ดิน
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์

10.63

เป็นเจ้ำของ

-

56.79

เป็นเจ้ำของ

จดจำนองเครื่องจักร
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์
จดจำนองอำคำร
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์
-

เป็นเจ้ำของ

เป็นเจ้ำของ

เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ

3.19
8.22

1,349.80
360.08
137.53
242.44
3.43
4.91
361.70
2,756.06
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สัญญาซื้อขายกากน้าตาล
คู่สัญญำ

: บริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด (“สัญญำหลัก”)
วันที่ในสัญญำ : 28 พฤษภำคม 2546
ลักษณะสัญญำ : ผู้ขำยตกลงขำยกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ซื้อจำนวน 120,000 ตันต่อปี โดยจะตกลงรำคำทุก ๆ
ระยะ 5 ปี
อำยุสัญญำ
: ปี 2548-2562
กำรส่งมอบ
: ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ
ค่ำปรับ
: หำกผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ซื้อตำมปริมำณที่ตกลงกัน ผู้ข ำยจะจัดหำ
หรือจัดซื้อกำกน้ำตำลจำกที่อื่นเพื่อนำมำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนครบถ้วนตำมจำนวนและ
รำคำที่กำหนด ในกรณีที่ผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำกำกน้ำตำลมำทดแทนให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ขำย
จะต้องคืนเงินมัดจำค่ำกำกน้ำตำลส่วนที่ผู้ซื้อต้องจัดหำมำใช้ทดแทน รวมถึงชดใช้รำคำ
กำกน้ำตำลในส่วนที่ ผู้ซื้อจ่ำยเพิ่มขึ้นจำกรำคำที่ตกลงกันในสัญญำ อันเนื่องมำจำกกำรที่
ผู้ซื้อต้องจัดหำกำกน้ำตำลมำทดแทนและค่ำเสียหำยอื่นตำมควำมเป็นจริงให้แก่ผู้ซื้อ
เหตุแห่งกำร
: กรณีที่โรงงำนของผู้ซื้อต้องหยุดทำงำนหรือปิดโรงงำน หรือลดกำรทำงำนลงมำกเกินกว่ ำ
ยกเลิกสัญญำ
ปกติครึ่งหนึ่งไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ทำให้ผู้ซื้อไม่สำมำรถรับมอบกำกน้ำตำลจำกผู้ขำยตำม
ภำระผูกพันในสัญญำ โดยมิใช่ควำมผิดของผู้ขำยเป็นเวลำติดต่อกันเกิน 45 วัน ยกเว้น
เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรเกิดสงครำม กำรจลำจล กำรปฏิวัติ ภัยธรรรมชำติ วำตภัย อุทกภัย
กำรนัดหยุดงำน หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ให้สัญญำซื้อขำยกำกน้ำตำลฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีโดย
ไม่ต้องบอกกล่ำว และเงินค่ำกำกน้ำตำลที่ผู้ซื้อ ได้ชำระมำแล้วทั้ง หมด ให้ตกเป็นของ
ผู้ขำยทั้งหมดทันที
คู่สัญญำ

: บริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด (“สัญญำเสริม”)

วันที่ในสัญญำ

: 28 พฤษภำคม 2546

ลักษณะสัญญำ : ผู้ขำยตกลงขำยกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ซื้ออีกจำนวน 80,000 ตันต่อปี โดยจะทำควำมตกลง
เกี่ยวกับจำนวนกำกน้ำตำลและรำคำกำกน้ำตำลกันทุกปี
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อำยุสัญญำ

: 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้ถือตำมที่กำหนดในสัญญำหลัก

คู่สัญญำ

: บริษัท น้ำตำลนครเพชร จำกัด
วันที่ในสัญญำ : 1 สิงหำคม 2556
ลักษณะสัญญำ : บริษัทจะซื้อกำกน้ำตำลจำกผู้ขำยในปริมำณที่ตกลงกัน
อำยุสัญญำ
: 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรส่งมอบ
: ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ
คู่สัญญำ

: บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธำนี จำกัด

วันที่ในสัญญำ
ลักษณะสัญญำ
อำยุสัญญำ
กำรส่งมอบ

:
:
:
:

1 สิงหำคม 2556
บริษัทจะซื้อกำกน้ำตำลจำกผู้ขำยในปริมำณที่ตกลงกัน
5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ

(5) ข้อพิพาททางกฎหมาย
สรุปคดีความ : ในเดือนกันยำยน 2554 บริษัทแห่งหนึ่งกล่ำวหำว่ำบริษัทฯไม่ปฏิบัติตำมสัญ ญำซื้อขำย
มันเส้นลงวันที่ 21 มกรำคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษำยน 2554 โดยขอเรียกค่ำเสียหำย
จำนวน 186.9 ล้ำนบำท ต่ อมำเมื่อวัน ที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 บริษั ท ฯ ได้ยื่ นค ำให้ กำรและฟ้ องแย้ง บริษั ท
ดังกล่ำวโดยเรียกค่ำเสียหำยจำนวน 82.4 ล้ำนบำท จำกนั้นในวันที่ 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งได้พิจำรณำยกฟ้อง
คดีที่บริษัทดังกล่ำวกล่ำวหำบริษัทฯ และให้บริษัทดังกล่ำวชำระเงินค่ำซื้อมั นเส้นที่บริษัทฯ จ่ำยล่วงหน้ำจำนวน
6.9 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่ำ
จะชำระเสร็จสิ้น พร้อมทั้งให้จ่ำยค่ำฤชำธรรมเนียม และค่ำทนำยควำมบำงส่วนแทนบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
วันที่ 3 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้ำนคำพิพำกษำดังกล่ำว และเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559
ศำลอุทธรณ์ได้พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น
ต่อมำเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 บริษัทฯได้ยื่นฎีกำคัดค้ำนคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ดังกล่ำวต่อศำลฎีกำ
และเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 บริษัทฯยื่นฟ้องบริษัทดังกล่ำวต่อศำลล้มละลำย ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำร
พิ จ ำรณำของทั้ ง สองศำลโดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 บริ ษั ท ฯยั ง ไม่ ไ ด้ รับ ช ำระเงิน จำกบริ ษั ท ดั ง กล่ ำ ว
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสำหรับเงินค่ำซื้อมันเส้นจ่ำยล่วงหน้ำที่จ่ำยให้กับบริษั ทดังกล่ำว
ไว้เต็มจำนวนแล้ว
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(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

:
:
:

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
0107550000157
ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:

888/114 อำคำรมหำทุ น พลำซ่ ำ ชั้ น 11 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-627-3890-4 โทรสำร 02-627-3889

ที่ตั้งโรงงำน

:

9 หมู่ที่ 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง
จังหวัดสุพรรณบุรี

เว็บไซต์

:

WWW.THAIAGROENERGY.COM

นำยทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทร. 02-229-2000

ผู้สอบบัญชี
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:

คนใดคนหนึ่งจำกรำยนำมดังต่อไปนี้
1.นำงสำวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4377,
2.นำงสำวสำธิดำ รัตนำนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4753,
3.นำงสำวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5906
แห่ง บริษัท สำนักงำนอีวำย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137
อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทร. 02-264-0777 โทรสำร. 02-264-0789

ข้อมูลของกรรมการ
1. ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
ตาแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 76 ปี
วุฒิการศึกษา :
- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• 17 พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2

1

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ ประเภทบริษทั
1 บริษัทจดทะเบียน
2 บริษัทจากัด

ประเภทกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ
กรรมการ

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษทั แม่)
United Bulk Shipping Pte.Ltd
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ข้อมูลของกรรมการ
2. ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห์ ศิริรังษี
ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 68 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
เมื่อปี 2542
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 41,200,000 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 41,200,000 หุน้ , คูส่ มรส 4,100,000 หุน้
รวมเป็นจานวนทัง้ สิน้ 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

2

5

-ไม่มี-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ
ประเภทบริษัท
1. บริษัทจดทะเบียน
2.
3.
4.
5.
6.
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บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

ประเภทกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง
กรรมการ,ที่ปรึกษาด้าน
การบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษัทแม่)
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
United Bulk Shipping Pte.Ltd
บจ. ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชัน่

ข้อมูลของกรรมการ
3. ชื่อและชื่อสกลุ : นายอนันต์ เล้าหเรณู
ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ, กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ,และรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(ดารงตาแหน่งตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562)
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 65 ปี
วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
• DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
• Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
• Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
• R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
กับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
• CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
• CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
• CFO in the new financial world สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปี 2558
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558
• M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 4,771,895 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 4,771,895 หุ้น, ภรรยา 2,622 หุ้น รวมเป็น
จานวนทั้งสิ้น 4,775,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
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ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

4

4

-ไม่มี-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ ประเภทบริษัท
1. บริษัทจดทะเบียน
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ประเภทกรรมการ
กรรมการ

2.

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ

3.
4.
5.
6.
7.

บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง
กรรมการ,กรรมการผู้มีอานาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ,ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง,
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และที่ปรึกษาด้าน
การเงิน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษัทแม่)

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
บมจ. ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
บจ. ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชัน่

ข้อมูลของกรรมการ
4. ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 59 ปี
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
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
• Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ”
• The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ปี 2016)
• Boards that Make a Difference (BMD) (ปี 2017)
- การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ
• Operating Transparency Business in Asia (Collective Action Coalition, CAC) (ปี 2016)
• เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว) (ปี 2559)
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 45,940 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 45,940 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
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จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
2
5
-ไม่มีรายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

ลาดับ
ประเภทบริษัท
1. บริษัทจดทะเบียน
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กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประเภทกรรมการ
กรรมการ,ผู้บริหาร

2.
3.
4.
5.

บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

กรรมการ,ผู้บริหาร
กรรมการ,ผู้บริหาร
กรรมการ,ผู้บริหาร
กรรมการ,ผู้บริหาร

6.

บริษัทจากัด

กรรมการ,ผู้บริหาร

ตาแหน่ง
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและรักษาการ
กรรมการผู้จดั การบริษัท
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษัทแม่)
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จากัด
United Bulk Shipping Pte,Ltd.

ข้อมูลของกรรมการ
5. ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 80 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 28,322,657 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1

1

-ไม่มี-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ ประเภทบริษทั
1. บริษัทจากัด

ประเภทกรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ

บริษัท
ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล
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ข้อมูลของกรรมการ
6. ชื่อและชื่อสกุล

: นายสมชาย โล่ห์วิสทุ ธิ์

ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 70 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 1,836,400 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 1,836,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดารงตาแหน่งประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
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บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการ
7. ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 74 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร่นุ ที่ 10/2013
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2

-ไม่มี-

-ไม่มี-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ ประเภทบริษทั
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ง
1. บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท
บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท
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ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ
8. ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรัช อภิเมธีธารง
ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 74 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) University of lllinois U.S.A
- ปริญญาโท M.A.S. University of lllinois U.S.A
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
• หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
• หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting รุน่ ที่ 1/2009
• หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
• หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across
the Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015
• CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวม
ระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 6 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 9 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
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บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6

5

-ไม่มี-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทบริษทั
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บมจ. ศุภาลัย
บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
บจ. สานักงานสอบบัญชี
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด

8.

สภามหาวิทยาลัย

กรรมการ

กรรมการ

สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่

9.

สภามหาวิทยาลัย

กรรมการ

กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.

สภามหาวิทยาลัย

กรรมการ

กรรมการ

สภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
9. ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ
ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 70 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวม
ระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 6 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
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บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5

3

-ไม่มี-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ
ประเภทบริษทั
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ง
บริษัท
1. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
2. บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการ
บมจ. ฝาจีบ
3. บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการ
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
4. บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการ
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
5. บริษัทจากัด
กรรมการ
กรรมการ
บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย
6. บริษัทจากัด
กรรมการ
กรรมการ
บจ. วิทย์คอร์ป โปรดักส์
7. บริษัทจากัด
กรรมการ
กรรมการ
บจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
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ข้อมูลผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
1. ชื่อและชื่อสกุล
ตาแหน่งในปัจจุบัน
สัญชาติ
อายุ
วุฒิการศึกษา :

:
:
:
:

นางสมฤดี สุวรรณรูป
ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและเลขานุการบริษัท
ไทย
50 ปี

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิผล, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2009
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014,
OMEGAWORLDCLASS

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013
• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ่นที่ 1/2558
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง : ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 รวม 5 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการด้านบริหารบริษัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษทั บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1
1
-ไม่มีรายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ
ประเภทบริษัท
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ง
บริษัท
1.
บริษัทจากัด
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท ณิชาเวลล์ จากัด
บริษัทจดทะเบียน
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กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลผู้บริหาร
2. ชื่อและชื่อสกุล : นายสมถวิล บุญบานเย็น
ตาแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นโรงงาน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 60 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง : ดารงตาแหน่งตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน รวม 1 ปี 6 เดือน
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ
พระราชบัญญัติการทางานที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• 1 มิถุนายน 2560 ถึง 2561 ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

-ไม่มี-

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-
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ข้อมูลผู้บริหาร
3. ชื่อและชื่อสกุล

: นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช

ตาแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชยกิจ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 52 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia
- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง : ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ปี 2552 ถึง ปัจจุบนั รวม 10 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านพาณิชยกิจ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2552 ถึง 2561 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
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บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ข้อมูลผู้บริหาร
4. ชื่อและชื่อสกุล

: นายอนันต์ รายะรุจิ
ตาแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 45 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง : ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ปี 2554 ถึง ปัจจุบนั รวม 8 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2554 ถึง 2561 ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

-ไม่มี-

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-
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ข้อมูลผู้บริหาร
5. ชื่อและชื่อสกุล : นายกร ตั้งวิรุฬห์
ตาแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 59 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง : ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ 15 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน รวม 2 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
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บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ข้อมูลผู้บริหาร
6. ชื่อและชื่อสกุล

: น.ส.ธีรนันท์ คุณะเกษม
ตาแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 41 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง : ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1

-ไม่มี-

-ไม่มี-

59

ข้อมูลผู้บริหาร
7. ชื่อและชื่อสกุล : นายศุภชัย แก้วเฟื่อง
ตาแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 45 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง : ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 12 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทั ฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา

60

บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1

-ไม่มี-

-ไม่มี-
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1.นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล1)
2.นายไกรสีห์ ศิริรังษี
3.นายอนันต์ เล้าหเรณู2)
4.นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
5.นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
6.นายสมชาย โล่หว์ ิสุทธิ3)์
7.นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
8.นายวิรัช อภิเมธีธารง4)
9.นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
10.นางสมฤดี สุวรรณรูป
11.นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช
12.นายสมถวิล บุญบานเย็น
13.นายอนันต์ รายะรุจิ
14.นายกร ตั้งวิรุฬห์
15.นางสาวธีรนันท์ คุณะเกษม
16.นายศุภชัย แก้วเฟื่อง

/
/

2
/
M

3
/
M

4

/,// /,M /,M /,M

1
/
/
/,M
/

5
/
/

7

/,A C
/,A

6

/

8

/

/,A

/,A

/

/,A
/

/,A
C

C

/,A

/,A
/
/

/

/,M

/
/

/

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รวมจานวน(แห่ง)
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1
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หมายเหตุ 1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล รองประธานกรรมการ ได้เข้าดารงตาแหน่งประธานกรรมการแทน นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ที่ได้ลาออกไปตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
2) นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ได้เข้าดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ซึ่งได้ลาออกจากตาแหน่งตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พ้นจากตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามสัญญาจ้างเมื่ อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4) นอกจากดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการทั้ง 8 แห่ง นายวิรัช อภิเมธีธารง ยังดารงตาแหน่งกรรมการของสภาสถาบันการศึกษาจานวน 3 แห่ง คือ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
C
= ประธานกรรมการ
VC
= รองประธานกรรมการ
A
= กรรมการตรวจสอบ
/
= กรรมการ
//
= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
M
= ผู้บริหาร

บริษัท

รายชื่อ

รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง :
1. บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
2. PT. Lanna Mining Services
3. PT. Lanna Harita Indonesia
4. PT. Singlurus Pratama
5. United Bulk Shipping Pte. Ltd
6. บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
7. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
8. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
9. บริษัท ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
10. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน)
11. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จากัด (มหาชน)
12. บริษัท ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
13. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
14. บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
15. บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
16. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด(มหาชน)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

บริษัท สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จากัด
บริษัท ณิชาเวลส์ จากัด
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จากัด
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
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1. นายศุภชัย แกวเฟอง
- ผูจัดการฝายตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
- เลขานุการคณะทํางานกํากับ
การปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
กฎหมาย

ชื่อ – สกุล

อายุ
(ป)
45

สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธของครอบครัว
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ของบริษัท (%)
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา
2536-2537 : มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี Bachelor’s degree in B.B.A.
(Accounting)
2534-2535 : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชย
การพระนคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(การบัญชี)
ประวัติการอบรม
- การจัดทํากระดาษทําการเพื่อมาตรการตอตานคอรรัปชั่น
ในองคกร : สภาวิชาชีพบัญชี (2018)
- การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต : Professional
Internal Audit Service (2018)
- การตรวจสอบอยางเปนระบบ (Systematic Audit) :
Professional Internal Audit Service (2018)
- การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (FRM) : สภาวิชาชีพ
บัญชี (2016)
- การปองกันทุจริตในองคกร : สภาวิชาชีพบัญชี (2016)
- ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศ(CPIAT)
รุนที่41 : สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
- 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 เพื่อเตรียมตัวเปน
ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit
Program: Prepared Course for Certified Internal
Auditor: Pre - CIA) : คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2011)
- หลักการตรวจสอบทุจริต : สมาคมผูตรวจสอบภายในแหง
ประเทศไทย (2010)
- การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO ERM : สมาคม
ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (2009)
กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ปจจุบัน)
- ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน)
- ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ระยะเวลา
ตําแหนง
หนวยงาน/บริษัท
20 ก.ย.2550 -ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่

รายละเอียดขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและรวมทั้งเชิญ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยให้ความสาคัญกับนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้
รายนาม

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายวิรัช อภิเมธีธารง
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จานวนครั้งที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

9/9
9/9
9/9

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจาทุก
ไตรมาส โดยมีผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสและงวดประจาปี 2561 ซึ่งเห็นว่ามีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
(2) ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสาหรับปี 2561 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่
สาคัญ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ โดยได้แนะนาให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมแล ะ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(3) ได้สอบทานและให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในรอบปี
2561 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
(4) ได้สอบทานการทารายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ รวมทั้ง รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
(5) ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในรอบปี
2561 โดยได้แนะนาให้ ฝ่ ายบริ หารปรั บ ปรุง แก้ไ ขระบบงานและข้อ บกพร่ องต่ าง ๆ ให้มีความรัดกุ ม และ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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(6) ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับ คดี ความต่ าง ๆ ในรอบปี 2561 โดยได้แนะนาให้ฝ่ายบริห าร
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินคดีและการติดตามหนี้ที่คงค้างให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(7) ได้สอบทานกระบวนการบริหารงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ซึ่ง ในปี 2561 ไม่มี
ผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กาหนดไว้
(8) ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตนเองทั้ ง แบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ผู้ทาการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกั นพิจารณาผลประเมินและกาหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปีต่อไป
(9) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 โดยได้นาเสนอ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ เพื่อพิจารณาขออนุ มั ติต่ อ ที่ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2562 โดยเสนอ
ให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
แห่ ง บริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็น ผู้ ส อบบั ญ ชี บ ริษัท จดทะเบี ยนตามข้อ กาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 จานวน 1,050,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินที่นาเสนอ
ต่อสานักงานส่งเสริมการลงทุน 100,000 บาท ต่อ 1 บัตรส่งเสริมการลงทุน
(10) ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจาปี 2562 ตลอดจนอัตรากาลังคนและ
การพัฒนาคุณภาพพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคล้องและ
สามารถรองรับปริมาณงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ให้ความสาคัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทมีการปฏิบัติตาม
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลและการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญแต่อย่างใด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
รวมทั้งพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ไ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการ
ก.ส.ต. ขอรายงานปฏิบัติงานในรอบปี 2561 โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
(1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กาหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานประจาปี 2562 และ
การจ่ายเงินรางวัลพนักงานประจาปี 2561 รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณา
จากผลการด าเนิ น งานและผลการปฏิ บั ติ ง านในรอบปี 2561ที่ ผ่ า นมา ปรากฏว่ า เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว โดยมีเปรียบเทียบข้อมูลกับบริ ษัท
ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ที่มีองค์กรอิสระทาการสารวจไว้ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ
(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสอบทานหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกากั บดูแลกิจการที่ดี โดยให้เสนอเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการ
รายใหม่สาหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 แต่อย่างใด
(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาโครงสร้างการจัดการองค์กร บัญชีอัตราพนักงานและงบค่าจ้าง
ของบริษัทฯ ประจาปี 2562 แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง
มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนจะนาไปใช้ในการบริหารงานต่อไป
(4) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้ พิจารณากาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเพื่อทดแทนตาแหน่งเดิมที่เกษียณอายุในปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการสรรหาคัดเลือกและเสนอ
แต่งตั้งทดแทนตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ว่างดังกล่าว
(5) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 โดยกาหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาและเสนอแต่งตั้งดังนี้
(5.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระและรายชื่อ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว
(5.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษั ทฯ
จากรายชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอโดยพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละองค์ ป ระกอบในด้ า นต่ า ง ๆ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
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และตามที่กฎหมายกาหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ด้วย (ถ้ามี)
(5.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม จะดารง
ตาแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(6) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุด ย่ อย
โดยพิจารณาถึง บทบาท ขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติง านของคณะกรรมการ
แต่ละชุดในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้ง
ขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยนาเสนอค่าตอบแทนที่เห็นว่า
เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(7) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบปี 2561 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเห็นว่าคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามบทบาท ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้แล้ว

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(นายไกรสีห์ ศิริรังษี)
ประธานกรรมการ ก.ส.ต.
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงหรือ เรีย กชื่ อย่ อ ว่า “ก.บ.ส.”
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยให้มี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดาเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ โดยก าหนดมาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งและให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในทุ ก ขั้ น ตอนของการด าเนิ น งานตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Good Corporate Governance Principles) เพื่ อ ลดผลกระทบหรื อ โอกาสของการเกิ ด ควา มเสี่ ย ง
ให้ ต่ าที่ สุ ด โดยใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย งในภาพรวม
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมในรอบปี 2561 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญเพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยง
ในเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ
ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและรัดกุม
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทโดยจัด ให้ มีการประชุม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ เพื่อสนับสนุ น
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอย่างสม่าเสมอโดยการ
ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทั้งด้านการผลิต การตลาดการ
พัฒนาบุคลากรตลอดจนข้อกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ของบริ ษั ท
ซึ่ ง ได้ จั ด ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ขเร่ ง ด่ ว น(Red Risk) และระดั บ ความเสี่ ย งที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง
(Orange Risk) ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในอนาคต
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายบริหารกาหนดให้ มีการทบทวนและทาการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นของทุกหน่วยงานเพื่อนาผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้รับ
ไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและคาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจาวันให้ครอบคลุมความเสี่ยงนั้น ๆ
อย่างเหมาะสมและรัดกุม
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(5) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นระยะ เพื่อนาความเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง
แก้ไขการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กาหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ผู้ทาการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่
ต้องปรับปรุง แก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันพิจารณาผลประเมินและกาหนด
แนวทางปรับปรุงแก้ไขการทางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปีต่อไป
(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เปิดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญของบริ ษัทฯ
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1) และรายงานงานประจาปี 2561 (แบบ 56-2) ด้วยแล้ว
การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาสามารถกากับ ดูแลการ
บริ หารความเสี่ ย งในเรื่ องต่ าง ๆ ให้ อยู่ ในระดั บ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อการด าเนิ นงานของบริ ษั ท ฯ
อย่างมีนัยสาคัญ โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สู งสุด
ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ ก.ก.ก.”)
ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงโดยตาแหน่ง 4 คน และเลขานุการ 1 คน มีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบ
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯเป็นปกติประจาวันให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ประชุมในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ทั้งนี้ ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่และความรั บผิดชอบที่กาหนดในกฎบัตร
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
(1) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance
Handbook) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนดและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยได้เผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯแล้ว
(2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยบรรจุเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพัฒนาพนักงานโดยได้จัดทา
คู่มือให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย
(3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ ทบทวนและปรั บปรุ ง แก้ ไ ขแบบประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแบบ
ประเมินตามแนวทางที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ทั้งนี้
ในปี 2561 ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง
แบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(3.1) เพื่อให้ทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่เป็นเหตุในการปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา
(3.2) เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน
(3.3) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลประจาปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
คะแนนประเมินแบบ
รายคณะ (%)

คะแนนประเมินแบบ
รายบุคคล (%)

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

93.42

94.59

(2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

94.75

94.50

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

98.65

99.27

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

95.27

95.63

(5) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

96.90

96.60

รายชื่อคณะกรรมการ
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ทั้งนี้กรรมการแต่ละคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯเป็นสาคัญ
(4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้สอบทานแผนงานเพื่อเตรียมการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION
COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) ในปี 2563
(5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้รับทราบถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่บริษัทฯได้รับในปี 2561 ดังนี้
(5.1) การประเมิ นการก ากั บดู แลกิ จการของบริ ษั ทจดทะเบี ยนไทย (“CGR”) ประจ าปี 2561 ซึ่ ง
ดาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯได้รับรางวัล 4 ดาว (
) ซึ่ง
จัดอยู่ในกลุ่มดีมาก ทั้งนี้ได้รับคะแนนโดยเฉลี่ย 84% ซึ่งสูงกว่าคะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561
ที่ได้รับคะแนน 81%
(5.2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”)
ประจาปี 2561 ที่ดาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฎว่าบริษัทฯ ได้รับคะแนน 98 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่
ดีมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ที่ได้รับคะแนน 92.42 คะแนน
คณะกรรมการ ก.ก.ก. ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯมีพัฒนาการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสร้างความมั่นใจให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ในนามคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
(7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้(1)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)(2)
(2) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(3) กลุ่มศิริรังษี
(3.1) นายไกรสีห์ ศิริรังษี
(3.2) นางวาสนา ศิริรังษี
(3.3) รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มศิริรังษี
(4) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
(5) กลุ่มจตุรพฤกษ์
(5.1) นางฮัง จตุรพฤกษ์
(5.2) นายบุญสิน จตุรพฤกษ์
(5.3) นายมนุญศม จตุรพฤกษ์
(5.4) รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มจตุรพฤกษ์
(6) กลุ่มตันติสุนทร
(6.1) นายวิสิฐ ตันติสุนทร
(6.2) นายทวี ตันติสุนทร
(6.3) นางสาววนิดา ตันติสุนทร
(6.4) รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มตันติสุนทร
(7) กลุ่มสุสังกรกาญจน์
(7.1) นางสาวกุล สุสังกรกาญจน์
(7.2) นายกันต์ สุสังกรกาญจน์
(7.3) รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสุสังกรกาญจน์
(8) นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์
(9) กลุ่มเล้าหเรณู
(9.1) นายอนันต์ เล้าหเรณู
(9.2) นางสาวพรสุดา ศรีขจรกุล
(9.3) นายอาคม เล้าหเรณู
(9.4) รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มเล้าหเรณู
(10) นายพิภพ คุณจักร
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวนหุ้น
510,000,000
47,234,796

ร้อยละ
51.00
4.72

41,200,000
4,100,000
45,300,000
28,322,657

4.12
0.41
4.53
2.83

16,113,213
5,900,080
18,733
22,032,026

1.61
0.59
0.00
2.20

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

1.63
0.005
0.003
1.64

5,131,500
2,880,600
8,012,100
8,100,000

0.51
0.29
0.80
0.81

4,771,895
2,622
2,000,000
6,774,517
6,500,000
301,292,589
1,000,000,000

0.48
0.0002622
0.20
0.68
0.65
30.13
100.00

หมายเหตุ : (1) ที่มา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท ลานนารีซอร์ส จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และผู้บริหาร(1)
(2) นายทวีฉัตร จุฬางกูร
(3) กลุ่มศิริรังษี
(4) กลุ่มตันติสุนทร
(5) กลุ่มลิมทรง
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
(7) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล
(8) BNY MELLON NOMINESS LIMTED
(9) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
(10) นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวนหุ้น
236,733,980
66,338,400
42,697,781
33,512,797
33,380,060
14,563,459
5,957,000
3,519,700
2,397,350
2,106,200
83,792,952
524,999,679

ร้อยละ
45.09
12.64
8.13
6.38
6.36
2.77
1.14
0.67
0.46
0.40
15.96
100.00

หมายเหตุ (1)กลุ่ มบริ ษั ท ปู นซี เมนต์ นครหลวง จ ากั ด (มหาชน) และผู้ บ ริ ห ารเป็ นผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ ที่ สุ ดประกอบด้ ว ย
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน), นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 236,733,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.09
ของทุนที่ชาระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์,
นายศิวะ มหาสันทนะ และ นายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ ามี) และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลในอั ตราที่น้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้นได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานฐานะ
การเงิ นสภาพคล่ องและความจ าเป็ น ในการใช้ เงิ นทุ นหมุ นเวี ยนในการบริ หารกิ จการ การช าระคื นเงิ น กู้
และ/หรือ หนี้สินที่คงค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต
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ฝ่ายบัญชี
การเงิน

ฝ่าย
กฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายจัดซื้อ

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

(8) โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ฝ่ายการตลาด
และจัดหาวัตถุดิบ

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ 1

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชยกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ 2

ฝ่ายผลิต

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน
ฝ่ายวิศวกรรม
และพลังงาน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน

ฝ่ายตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอีก 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัท : ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการจ านวน
ทั้งสิ้น 9 (1) คน โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางข้างล่างนี้
รายชื่อกรรมการ
(1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล(2)
(2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี
(3) นายอนันต์ เล้าหเรณู(3)
(4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
(5) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
(6) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์(4)
(7) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
(8) นายวิรัช อภิเมธีธารง
(9) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนาม,
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ,กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุมในปี
2560
12/14
14/14
14/14

จานวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุมในปี
2561
12/12
12/12
12/12

12/14
14/14
14/14
12/14
14/14
12/14

10/12
10/12
12/12
10/12
9/12
10/12

หมายเหตุ : (1) เดิมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจานวนทั้งสิ้น 10 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ได้ลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการ โดยบริษัทฯ มิได้มีการสรรหากรรมการทดแทน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
กรรมการจานวน 9 คน มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทฯแล้ว
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ได้เข้าดารงตาแหน่งประธานกรรมการแทน นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ซึ่งได้ลาออกจากตาแหน่ง
ประธานกรรมการไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
(3) นายอนันต์ เล้าหเรณู เข้าดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
(4) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการ ได้ลาออกจากตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลตั้ งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561
(5) กรรมการลาดับที่ 1-4 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
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กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ
นำยไกรสีห์ ศิริรังษี, นำยสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร, นำยอนันต์ เล้ำหเรณู ,
นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์, นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ์ จำนวนสองในหกคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำ
สำคัญของบริษัทฯ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท
• คณะกรรมกำร (Board of Directors) ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคนซึ่ง
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่
อยู่ในรำชอำณำจักร และมีกรรมกำรอิสระจำนวนไม่ต่ำกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งคณะ
• องค์ประกอบของกรรมกำรต้องมีควำมหลำกหลำยมีทักษะด้ำนอุตสำหกรรมและธุรกิจ
กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำร กำรบัญชีและกำรเงิน กำรตลำดและกำรขำย กฎหมำยและกำรกำกับดูแลกิจกำร
และมีคุณสมบัติที่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนได้ตำมข้อบังคับของบริษัทฯและ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
• กำรแต่งตั้งกรรมกำรต้องเป็นไปตำมวำระที่กำหนดโดยมีควำมโปร่งใส ชัดเจนและต้องมี
ประวัติ และข้อมูลรำยละเอียดเกี่ ยวกับบุคคลที่จะแต่ง ตั้ง อย่ำงเพี ยงพอ เพื่ อประโยชน์ในกำรตัด สินใจของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• กรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรสรรหำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำหนดอย่ำง
ชัดเจนและโปร่งใส
• กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในแต่ละวำระเป็นไปตำมที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจำกัดซึ่งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องออกตำมวำระจำนวนหนึ่งในสำม
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่ สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หำกกรรมกำรมิได้
ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลำกกั นว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่ง
นำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่ง ใหม่ก็ได้
โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวำระที่กรรมกำรจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุด
• นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
(5) ศำลมีคำสั่งให้ออก
• ต้องเปิ ดเผยประวัติ ของคณะกรรมกำรบริษั ทฯทุ กคนในรำยงำนประจำปี ทุกปี เพื่ อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบโดยทั่วกัน และระบุว่ำกรรมกำรรำยใดเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรที่ ไม่เป็น
ผู้บริหำร หรือกรรมกำรอิสระ
• คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯเพื่อให้ มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมกำรประชุม
คณะกรรมกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอรวมถึง
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้กรรมกำรรับทรำบ
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• มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจา
• เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งไว้ดังนี้
• กรรมการควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจานวนดังต่อไปนี้
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดารง
ตาแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
• กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรื อ กรรมการมื อ อาชี พ
(PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
(1) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จาเป็นต้องดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบั ติ
หน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ด้วย
(2) ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอเรื่องการดารงตาแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแต่ละคน
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
(3) ผู้บริหารระดับสูงที่จะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
ภาวะผู้นาและความเป็นอิสระของกรรมการ
• คณะกรรมการมีบทบาทในการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกากับดูแลให้ฝ่ายจั ดการ
ดาเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การดาเนินงานของบริ ษัท ฯ
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
• คณะกรรมการภายใต้การนาของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดาเนินงานของ
ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ระหว่างประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
• คณะกรรมการต้ อ งประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระจากภายนอกซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าประชุมโดยสม่าเสมอ พร้อมทั้ง
จัดทารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเปิดเผยในรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
• ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็น ประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ
• กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.รวมทั้งมี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและ
ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมี
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่สาคัญดังนี้
(1) กาหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกากับ
ดูแลให้ฝ่ายจั ดการด าเนินการให้ เป็นไปตามที่ก าหนดอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่ อเพิ่ มมู ลค่ าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯให้มีระบบการบริหารงานและการดาเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจาปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่าย
จัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติเป็นรายปี
(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้ นและระยะ
ยาว ทั้ งนี้ ไม่ รวมรายการที่ ต้ องขอความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อหุ้ น ตามข้ อก าหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ
(จ) จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งท าการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้องก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละปี ๆ ไป
(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณี ๆ ไป เช่น
การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอนกิจการ,
การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น
(ช) พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION)
ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่น ๆ ที่สาคัญ และอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(2) พิ จ ารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชั ดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
(3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ
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(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจาเป็นในการดาเนินกิจการ
(5) ต้องตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
โดยยึ ด หลั ก ความยุ ติ ธ รรมและซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (Fairness and Integrity) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงาน
(Accountability) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาค และเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่ าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่ อให้
บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบัง คับของคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน,
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ
(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่น ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุ มดู แ ลของ
คณะกรรมการตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอานาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจาเป็นในการดาเนินธุ รกิจของบริษัทฯ และมีอานาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ
อานาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร
การมอบอานาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้ผู้รับมอบ
อานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และกาหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจาทุกปี
(8) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทาจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ และตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง
การทุจริตและการใช้อานาจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(9) คณะกรรมการเปิด โอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทาการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัท ฯ ทาง
E-Mail Address : somrudee@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ
จะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
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(10) คณะกรรมการเป็ น ผู้ แต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรั บผิ ดชอบของเลขานุ การบริ ษั ทฯ ให้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความรั บผิ ดชอบ ระมั ดระวั งและซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
ดังต่อไปนี้
(ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กาหนด
(ข) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
(ค) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบีย บและ
ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
(ง) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจาปีของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี)
(จ) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
(ฉ) ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกาหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
บริ ษั ทฯ และติ ดตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ อย่ างถู กต้ องและสม่ าเสมอ รวมถึ ง รายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
(ช) ดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการและด าเนิ นการเรื่อ งอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(11) นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่ง ขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัดหรื อเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็นการ
แข่ง ขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้ง ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา
ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทาขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง
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ผู้บริหาร : บริษัทฯ มีผู้บริหารจานวนทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย
ชือ่ -นามสกุล

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

นายอนันต์ เล้าหเรณู(1)
นายสมถวิล บุญบานเย็น
นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช
นางสมฤดี สุวรรณรูป
นายอนันต์ รายะรุจิ
นายกร ตั้งวิรุฬห์

หมายเหตุ

(1)

ตาแหน่ง

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณิชยกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านโรงงาน

คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายสมชาย
โล่ห์วิสุทธิ์ ซึ่งได้ลาออกจากตาแหน่งตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อานาจหน้าที่โดยทั่วไป
(1) ควบคุมดูแลและกากั บการบริหารของบริษั ท ฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติ ของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) จัดทาแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากาลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้าง
พนักงานและงบประมาณการลงทุนประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี
(3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่ายและ
งบประมาณการ ลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
(4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นประจาทุกเดือน ๆ ละหนึ่ง
ครั้งและสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก
(6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย
(7) ปฏิบัติการและหรือดาเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ ละ
เรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป
อานาจทางการเงิน
(1) มีอานาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจาวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจ่ายและ
งบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามที่กฎหมายกาหนดและ
หรือรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ เจ้าหนี้และบุคคลภายนอก
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(2) มีอานาจจัดซื้อ/สั่งจ้างทาทรัพย์ สินถาวรและหรือรายการที่ไ ม่ใ ช่รายจ่ ายปกติ ใ นการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ
(3) มีอานาจกู้เงินเพื่อใช้ ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขข้อกาหนดที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทฯ เป็นหลักประกัน หรือค้าประกัน จานา จานอง ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
ดาเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอานาจอนุมัติได้ทุกกรณี
(ก) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทา TRUST RECEIPT (T/R) และ
SHIPPING GUARANTEE (S/G) ในการจัดซื้อและหรือจ้างทาของจากต่างประเทศ
(ข) การจัดทาหนังสือค้าประกันของธนาคารพาณิ ชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็ น
หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ เจ้าหนี้และบุคคลภายนอก
(ค) การท าสั ญญาป้ องกั น ความเสี่ ยงด้ านเงิ น ตราต่ างประเทศ เช่ น การท า FORWARD
EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชาระหรือจ่ายเงิน
ในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น
(4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้
(ก) รายจ่ า ยตามสั ญ ญาข้ อ ผู ก พั น และหรื อ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดและหรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติในหลักการไว้ แล้วให้ยืมเงินทดรองไปดาเนินการได้ ตามที่
จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าซื้อที่ดิน ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ฯลฯ
(ข) รายการอื่นนอกจาก (ก) ข้างต้นให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 1,000,000.บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
(5) มีอานาจตั้งสารองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน
50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่ง
ปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(6) มีอานาจจาหน่ายและตัดบัญชีสต๊อกสินค้าและหรือทรัพย์สินที่ เสียหายหรือสูญหายและ
หรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่าง
น้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(7) มีอานาจตั้งสารองการด้ อยค่าทรัพย์ สินทุ กประเภทและหรือสต๊อคสินค้ าที่ ล้ าสมั ย หรื อ
เสื่อมสภาพได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดในเรื่องนั้น ๆ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบใน
โอกาสแรกที่จะทาได้
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อานาจด้านการผลิต
(1) ก าหนดเป้ า หมายและแผนการผลิ ต สิ น ค้ า ในแต่ ล ะปี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทาไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติเป็นประจาทุกปี
(2) มีอานาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(3) วางแผนและดาเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่าที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็
ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทาได้
(4) วางแผน และ/หรือ เสนอนโยบาย หรือทิศทางในการดาเนินธุรกิจอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต และ
เพื่อให้บริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
อานาจด้านการขาย
(1) กาหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการจาหน่ายสินค้าในแต่ละปี ให้สอดคล้องกั บ
ความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทาไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี
(2) วางแผนและดาเนินการจาหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้ านการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่ ม
รายได้หรือเพิ่มกาไรให้ได้มากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทาได้
(3) ดาเนินการจ าหน่ ายสิน ค้ าและบริก ารให้ เป็น ไปตามราคาและเงื่อ นไขที่ คณะกรรมการ
กาหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทาไว้กับลูกค้าทุกราย
(4) จัดซื้อ/สั่งจ้างและหรือนาเข้าสินค้ามาจาหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วน
แบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกาไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการ
(5) มีอานาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทาสัญญาผูกพันได้ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี
อานาจด้านพนักงาน
(1) มีอานาจกาหนดอัตรากาลังพนักงานให้มีจานวนที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งมีอานาจกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญ ชี
อัตรากาลังพนักงานและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยกเว้น
พนักงานระดับประธานเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนดาเนินการ
(2) มีอานาจว่าจ้ าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้ างพนักงานได้ ทุ กคนทุกระดั บ ยกเว้ น
พนักงานระดั บประธานเจ้ าหน้ าที่ ด้ านต่ าง ๆ ขึ้นไปจะต้องได้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ทฯ ก่อน
ดาเนินการ
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(3) มีอานาจกาหนดระเบียบข้อบังคับการทางานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขรายละเอียดและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
อานาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทานิติกรรมสัญญา
(1) มีอานาจทานิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจาตามงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งปี
(2) มีอานาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้โดยรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและมีคดีความเกิดขึ้น
อานาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ
(1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือ ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
(2) พิ จารณาว่ าจ้ างที่ ปรึ กษาโครงการต่ าง ๆ ได้ ภายในวงเงิ นงบประมาณที่ ไ ด้ รั บอนุ มัติ
จากคณะกรรมการแล้ว
(3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้นาเสนอ
รายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการ
(4) สาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการได้แล้ว ให้มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดาเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ได้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
(ข) มีอานาจติดต่อ เจรจา และลงนามทาบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น
(Memorandum of Understanding) มีกาหนดระยะเวลาไม่เกินหนึง่ ปี
(ค) การทาสัญญาร่วมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้ง บริษัทร่วมทุ น
(Joint Venture Company) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการ
(5) ให้ ร ายงานความคื บ หน้ า ของโครงการต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การได้ แ ล้ ว ให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
เรื่องอื่น ๆ
(1) เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติ และ/หรือ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี
(2) เรื่องที่เกินขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่
กาหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการ
(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอานาจหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ
ตาแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป
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การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ
กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วง ที่ทา
ให้ผู้รับมอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิ จที่ มี
การกาหนดขอบเขตการมอบอานาจที่ชัดเจนแล้ว
เลขานุการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2556
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้ง นางสมฤดี สุวรรณรูป ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติและข้อมูล
รายละเอี ยดของเลขานุ การบริ ษั ทปรากฎในเอกสารแนบ 1) โดยกาหนดขอบเขตหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของ
เลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้
(1) ดู แ ลและให้ ค าแนะน าแก่ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
(2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล
ประะสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
(3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อกาหนดของตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(ง) รายงานประจาปีของบริษัทฯ
(จ) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร
(5) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทน
ประจาเดือนและค่าบาเหน็จประจาปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2561 ดังนี้
หน่วย : บาท
ชือ่ -สกุล
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์(1)
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
(3) นายไกรสีห์ ศิริรังษี
(4) นายอนันต์ เล้าหเรณู
(5) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
(6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการ

ค่าตอบแทน
180,000
360,000
120,000
360,000
60,000
360,000

ค่าบาเหน็จ

รวมทั้งสิ้น

321,426
214,286

501,426
694,286

214,286

634,286

214,286

574,286

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหา
ผู้ชานาญการ2)
กรรมการ
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

360,000
214,286
574,286
360,000
214,286
714,286
40,000
100,000
360,000
(7) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
214,286
614,286
40,000
(8) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
180,000
214,286
754,286
360,000
360,000
(9) นายวิรัช อภิเมธีธารง
214,286
694,286
120,000
360,000
(10) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
214,286
784,286
120,000
30,000
60,000
รวม
4,290,000
2,250,000
6,540,000
(1)
หมายเหตุ : เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิ สิ ท ธิ์ น้ อ ยพั น ธ์ ได้ ล าออกจากต าแหน่ ง ประธานกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้
นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ตารงตาแหน่งประธานกรรมการแทน
(2)
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 19/2554 เมื่ อวั นที่ 22 ธั นวาคม 2554 ได้ มี มติ แต่ ง ตั้ ง ให้
นายสีหศักดิ์ อารีย์ราชการัณย์ เป็นกรรมการผู้ชานาญการ เพื่อให้คาแนะนาปรึกษาและเป็นตัวแทนคณะกรรมการ
ในการติ ดตามผลการดาเนิ นงาน ในเรื่องต่ างๆ ที่คณะกรรมการได้มี มติให้ผ่ ายจั ดการรั บไปด าเนิ นการให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยกาหนดผลตอบแทนให้เดือนละ 10,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2555 เป็ นต้ นมา จนกระทั่ งวั นที่ 31 ตุ ลาคม 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน
ครั้งที่ 3/2561 ได้มีมติยกเลิกตาแหน่งนี้
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร : บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือนและ
เงินรางวัลประจาปี 2559 ถึง 2561 ซึ่งจะผันแปรตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561

จานวนผู้บริหาร*
(คน)
8
7
6

จานวนเงินค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
17.97
22.41
24.20

หมายเหตุ : *จานวนผู้บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปีด้วย

(ค) ค่าตอบแทนอืน่ : ไม่มี
บุคลากร
จานวนบุคลากร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจานวน 233 คน
(ไม่นับรวมผู้บริหารจานวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจาจานวน 198 คน และพนักงานรายวันจานวน 35 คน
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
พนักงานประจา พนักงานรายวัน
รวม
หน่วยงาน
(คน)
(คน)
(คน)
ฝ่ายบริหารสานักงาน
6
6
ฝ่ายบัญชีการเงิน
7
7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5
5
ฝ่ายจัดซื้อ
3
3
ฝ่ายกฎหมาย
3
3
ฝ่ายตรวจสอบ
2
2
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1
1
ฝ่ายการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ
2
2
ฝ่ายบริหารโรงงาน
19
17
36
ฝ่ายผลิต
51
2
53
ฝ่ายวิศวกรรมและพลังงาน
58
58
ฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
41
16
57
รวมทั้งสิ้น
198
35
233
ข้อพิพาทด้านแรงงาน : ไม่มี
ค่าตอบแทนพนักงาน
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ในปี 2559, 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ แ ก่
พนักงาน (ไม่รวมผู้บริห าร) จานวน 58.19 ล้านบาท 63.71 ล้านบาท และ 64.29 ตามลาดับ โดยเป็ น
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และค่าเช่าบ้าน
(ข) ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่ างสม่ าเสมอ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชานาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชานาญจากการปฏิบัติงานจริง
(On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทาหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงาน
นั้น ๆ รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้
ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงาน
ต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย
อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯ ให้การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยได้นาเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
อาทิเช่น ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems) เพื่อให้มีการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ มีการดาเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ด้วยการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและพัฒนา
กับสถาบั นภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนด าเนินการจั ดการอบรมภายในบริษั ท เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมี ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนทั กษะที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานให้ สอดคล้ องกั บสมรรถนะประจ าต าแหน่ ง (Functional
Competency) ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และด้วยการสารวจความจาเป็น
ในการฝึกอบรม และจัดทาเป็นแผนการฝึกอบรมประจาปี 2561 ดังนี้
สรุปการดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรมประจาปี2561
หลักสูตรตามข้ อบังคับ
กฎหมาย หรื อความ
ปลอดภัย
29%

หลักสูตรการพัฒนาความรู้
และทักษะ
11%

หลักสูตรด้ านระบบบริ หาร
คุณภาพและสิ่งแวดล้ อม
2%

หลักสูตรความรู้ เฉพาะตาแหน่ง

หลักสูตรความรู้ เฉพาะ
ตาแหน่ง
58%
หลักสูตรตามข้ อบังคับ กฎหมาย หรื อความปลอดภัย

หลักสูตรการพัฒนาความรู้ และทักษะ

หลักสูตรด้ านระบบบริ หารคุณภาพและสิ่งแวดล้ อม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคลจัดอบรม
หลักสูตร “การปลูกจิตสานึกความปลอดภัย”
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วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2 จัง หวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมหลักสูตร
การควบคุมและบารุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

วันที่ 18-21 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตร ISO9001:2015&ISO14001:2015 ข้อกาหนดและ
การประยุกต์ใช้งานให้แก่พนักงาน จานวน 12 รุ่น

วันที่ 5 , 26 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตร Fraud Risk Management
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วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตร อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จานวน 4 รุ่น

(9) การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสาคัญ
ในการนาไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีจะเป็ นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ส่ง เสริมการเติบโต
อย่างยั่ง ยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึง กาหนดให้มีนโยบายในการก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี
ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึง ความส าคัญ ของการก ากั บ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึ ด หลั ก ความยุ ติ ธ รรมและซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
(FAIRNESS AND INTEGRITY) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนั ก ในหน้ า ที่
(RESPONSIBILITY) มีการดาเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่ง เสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่าง
เสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณ ค่ า
ให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่ มั่นคงและยั่ง ยืน ใน
อนาคต คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกากับดู แลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
(2) ด าเนิ น การให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า กระบวนการต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอานาจที่เหมาะสมรวมทั้งมี
การดาเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ดาเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดาเนินงานและแสดงฐานะ
ที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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(4) ด าเนิ น การกั บ ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ด้ ว ยความรอบคอบอย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสานึกอันดีง ามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย และมี ค วามส านึ ก ในหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนและต่ อ ที ม งานพร้ อ ม
ที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้ง สิทธิของผู้มี ส่วน
ได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ
กระทาผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
(8) ดาเนินการโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและ
ต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการสร้ า งสรรค์ แ ละหรื อสนั บ สนุน การพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื นในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่ อ ส่ ว นรวมตามสถานภาพ
ของบริษัทฯ
(9) ด าเนิ น การให้ มี ม าตรการป้ อ งกั นมิ ใ ห้ ผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ดใช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ น าไปแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ
(10) กาหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต
หรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิ ดขึ้น
โดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและการ
กากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทาง
บัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนด
ให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ทุ ก หน่ ว ยงานรวมทั้ ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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• ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิด ชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บั ติ ง าน
ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคาสั่งในการปฏิบัติงานและอานาจอนุมัติตลอดจน
บทบั ญ ญั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ร ะบบการควบคุ ม ที่ มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอ
ต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์ รัป ชั่น
ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่าเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนาเสนอหรือ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิ จารณาทบทวนและกาหนดมาตรการ
ต่างๆให้สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว
นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชน
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั กการกากั บ ดู แ ลกิจ การที่ ดี และจรรยาบรรณทางธุร กิจ รวมทั้ ง ปฏิบั ติ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คณะกรรมการจึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ดาเนินธุรกิจและหรือ กระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเสีย หายต่ อ ชื่อเสี ยงของประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม
(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ความสาคัญ กับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
(3) ปลูกฝังจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสัง คมและสิ่ง แวดล้อมโดยส่วนรวมให้
เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดาเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ
(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลใดที่ทาธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม
และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้
ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่าน
ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ดังต่อไปนี้
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• ส่งทางไปรษณีย์มาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
• ผ่านหน้าเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption
• ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE
• ทางโทรศัพท์ ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001
• ส่งทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com
การคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้ง เบาะแสหรือข้อเรียกร้อง
ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด
(1) การดาเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนตาม ข้อ (1) ข้างต้นแล้วนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง
(2) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับ
ฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ ถูกละเมิ ดอย่างเหมาะสม
ตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป
นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และ/หรือ ผลประโยชน์อย่างอื่น
คณะกรรมการต้องการปลู กจิ ตส านึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
ทุ กระดั บตระหนั กถึ งการต่ อต้ านการทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ นและสร้ างค่ านิ ยมที่ ถู กต้ องด้ วยการไม่ รั บ ไม่ ให้ และ
ไม่สนับสนุนการกระทาใด ๆ ที่ส่อไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ
ทรั พ ย์ สิ น และหรื อ ประโยชน์ ใ ด ๆ จากลู ก ค้ า คู่ ค้ า และหรื อ จากบุ ค คลที่ มี ธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ
โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติง าน
อย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลาเอียง หรือเกิดความลาบากใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
(2) การรับหรือ การให้ของขวัญ เนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอั น ดี ง าม
ซึ่งจะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชาร่วย หรือของที่ระลึก
ที่จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัย
ได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือหรือขอคาแนะนาจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ก่อน โดยให้คานึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสาคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

94

(3) การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกานัล ทองคา อัญมณี หรือของมีค่าต่าง ๆ
ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่บังควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทา
ที่ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่
(4) หากตรวจสอบพบว่ า พนั ก งานผู้ ใ ดมี ก ารกระท าที่ ส่ อ ไปทางมิ ช อบและหรื อ แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ
จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น
นโยบายว่าด้วยการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ แ รงงานด้ ว ยความสมั ค รใจและให้ ค วามเป็ น ธรรม
กับพนักงานทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตามหลั กสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้กาหนด
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลัก สิ ทธิ มนุษ ยชนอย่ างเคร่ง ครั ด โดยให้ความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานและไม่สนับสนุนกิจ การ
ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทาความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ
ให้ขอคาปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและหรือที่ปรึ กษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ห้ามปฏิบัติไปตาม
ความเข้าใจของตนเองโดยลาพัง
(3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิ บั ติง านในต่ างประเทศ พนั กงานควรศึกษาบทบัญญัติ กฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางไปเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงาน
ในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
(4) บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
และผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บัง คับการใช้แรงงานโดยไม่สมั ค รใจ
และ/หรือ การใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดาเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียม
กันสาหรับพนัก งานงานทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นโยบายว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมือง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกั บความเป็นกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย
ในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝัก ใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
(2) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น
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(3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ
แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมื องดี ซึ่งพนักงาน
สามารถแสดงออก เข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทางานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
(5) พนั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ฯ สามารถใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ งที่ พึ ง มี โดยเป็ น
การกระทาในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้ตาแหน่งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงิน
อุดหนุนหรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
(6) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่ง การหรือโน้มน้าวด้วยวิธี การ
ใด ๆ ที่ทาให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
(ก) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
เพื่ อแสดงถึ งเจตนารมณ์ ในการด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ทฯ อย่ างโปร่ งใส มี คุ ณธรรม มี ความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงกาหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
(2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความเป็น
อิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ
(3) ให้อานาจผู้บริหารในการดาเนินงานประจาวันอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้นาการดาเนินงาน
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
(4) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือใน
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(5) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่
(6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
(7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทางานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(8) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ
(9) ไม่กระทาการใด ๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
(10) มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะป้ องกั นและขจั ด การกระท าที่ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต โดยถื อ เป็ น เรื่ องที่ ต้ อง
ดาเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ
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(ข) แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยเอทานอลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคานึงถึงดุลยภาพด้านสิ่ง แวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงกาหนดแนวปฏิบัติที่ดี
ของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่ง มั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบีย บ
ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสาคัญ
(2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวัง
มิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
(3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนาเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนั กงาน
ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ
(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทาการใด ๆ อันจะนาไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายใน
บริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
(5) รั ก ษาและร่ ว มสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ความสามั ค คี เ ป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในหมู่ พ นั ก งาน
ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม
(6) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบั งข้อมูลที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดย
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
(7) มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น คนดี คนเก่ ง โดยการพั ฒ นาตนเองไปในทางที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ
(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา
(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจ
ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัทฯ
(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทา
ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค์กรของบริษัทฯ
(11) ช่วยดาเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานรวมทั้งการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
(12) หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ ยงรับรอง หรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และคาสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น
(ค) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส่ง เสริม และรัก ษาไว้ซึ่ง
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญ ที่สุดขององค์กร รวมถึง
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การส่ ง เสริ มให้ เ กิด ภาพลั ก ษณ์ อั นดี ภายในหน่ว ยงาน ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนินงานบรรลุ เป้ า หมายอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้
(1) พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ จะกระทาด้วยความเป็นธรรมโดย
คานึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อกาหนดอื่นที่จาเป็นแก่พนักงานใน
ตาแหน่งนั้น ๆ
(3) บริษัทฯ จะพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน
(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเป็นประจาทุก
ปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผูป้ ระเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กาหนดไว้
(5) บริ ษั ท ฯ จะดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพของพนั ก งาน และรั ก ษาสภาพการท างานให้ เ ป็ น ไปโดย
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี
(6) บริ ษั ท ฯ เปิ ด โอกาสและส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานแสดงความคิ ด เห็ น ของตนเองได้ โ ดยให้
พนั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานของตนเองและของบริ ษัทฯ
ให้ดียิ่งขึ้น
(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนา
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
บริษัทฯ กาหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติ ตามเพื่อ ให้ เกิด ความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคานึงถึงความปลอดภัย
และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็ นส่วนที่สาคัญยิ่ง
ซึ่งจะต้องรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน
กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวด้วย
(ง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
(1.1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจากัดหรือข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น
(1.2) การลงรายการบัญ ชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มี
การบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
(1.3) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องดาเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกันและเป็นไปตาม
ระเบียบ และข้อกาหนดต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้ง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่
ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบัน ทึกและจัดทา
รายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน
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(2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน
(2.1) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
(2.2) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางบัญ ชีแ ละ
การเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
(2.3) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
(จ) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ฯ ก าหนดนโยบายก ากั บ ดู แ ลกิ จ การให้ ทุ ก หน่ ว ยงานท างานอย่ า งมี ร ะบบ
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและ
ใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม
อย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการท างานที่ เป็นมาตรฐานและมีก ารควบคุม ภายใน
ที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่ง ผลกระทบต่อการดาเนินงานที่มีนัยสาคัญ
ของบริษัทฯ มีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติง านตามวิธี
ปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้
ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จั ด ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทางาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบีย บในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าคู่ มือ
กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน
(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้
แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบ
หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯมุ่ง หวัง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้าที่และทุกระดับ
ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทางานที่เป็นมาตรฐาน
และมีการควบคุม ภายในที่เ พียงพอเพื่อ ควบคุม ให้ ค วามเสี่ ยงอยู่ใ นระดั บ ที่ เหมาะสม ไม่ส่ง ผลกระทบต่ อ
การดาเนินงานที่มีนัยสาคัญของบริษัทฯ
(4) จั ด ให้ มี ร ะบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communications)
ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ
มีการรักษาความปลอดภั ย ของข้ อมู ลอย่ างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิ ผ ลในการทางานและ
การบริหารงาน ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีการใช้ข้อมูลดั งกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติ งานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (Monitoring and Evaluation)
โดยกาหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการท างาน
ภายในหน่ วยงานของตนให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพประสิ ทธิ ผ ล และถู กต้ องตามระเบี ย บของการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว
ซึ่งสานักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และ
ดาเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่าเสมอซึ่งจะนาไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย
(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงาน
ให้ดีขึ้น รายงานที่ฝ่ายตรวจสอบจัดทาขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกัน
แล้วจะนาไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนาไปปฏิบัติต่อไปหากปรากฏว่า
มี ร ะบบงานในหน่ ว ยงานใดที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ รั ด กุ ม มากยิ่ งขึ้ น ถื อ เป็ น หน้ า ที่
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่ดังกล่าว เป็นส่วน
หนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้น ๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจาปีของพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย
(ฉ) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมการดาเนินธุรกิจ
และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทางาน บริษัทฯ จึงกาหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน
ทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบี ยบคาสั่งและ
มาตรฐานที่บริษัทฯ กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ
คาสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(2.1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบ
และคาสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ
(2.2) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
(2.3) ห้ามนาโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้ง านส่วนตัว หรือนาไปให้ผู้อื่นที่ไ ม่ใช่
พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือทาซ้า เผยแพร่ ทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุก
ประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต
(2.4) ห้ามใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือ
ข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความ
ที่มีเนื้อหาชวนให้งมงาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอก
หรือภายในบริษัทฯ และห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมล์ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น
(2.5) ห้ามใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯเผยแพร่ข่าวสารหรือ ข้อมู ลต่าง ๆ ของบริษัท ฯ
ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
(2.6) ห้าม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ไ ด้รับอนุ ญ าต และไม่ใช้ง านเครือข่ าย
ภายในเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ เพื่อไม่ทาให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง
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(2.7) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทาผิดกฎหมายขัด
ต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
(2.8) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบ
เครือข่ายของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน
(2.9) การใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นบริ ษั ท ฯ หรื อ การน า Notebook ไปใช้ ง าน
ภายนอกบริษัทฯ จะต้องตั้ง เครื่องให้มีการใส่รหัสผ่าน ใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทางาน โดย
รหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน
(2.10) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้น
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
(2.11) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และ
มีการใช้งานอย่างเหมาะสม
(3) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศ
ของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
(4) หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คาสั่งของบริษัทฯ ที่
กาหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ ได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี
(ช) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัทฯ กาหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เพื่อให้
เป็นไปตามความประสงค์ของทุ กหน่วยงานและเพื่อได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด จึงได้กาหนดขั้นตอน
และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพที่ดีต่อบริ ษัทฯ เป็นสาคัญ โดย
จะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จานวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและ
คานึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย
(2) พนักงานผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้ องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ ดี เพื่อหลีกเลี่ ย ง
การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(3) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องคานึงถึงประโยชน์และความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
ในด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย
(4) พนั ก งานที่ ด าเนินการจะต้ องให้ ข้ อมู ล ที่ ถูก ต้ อง ชั ด เจน ครบถ้ ว น แก่ คู่ ค้ า ด้ ว ยวิธี การที่
เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
(5) พนักงานที่ดาเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะนา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(6) พนักงานที่ดาเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวด
ราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ
(7) การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
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(8) เจรจาต่ อ รองบนพื้ นฐานของความสั ม พั นธ์ใ นเชิ ง ธุ รกิจ อย่ างเป็ นธรรมทั้ ง สองฝ่ า ย โดย
เปิดเผย และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้
(9) รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น
(10) ผู้ บ ริ ห ารและหรื อ ผู้ มี อ านาจในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการให้ ค าปรึ ก ษา
คาแนะนาและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม
(11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอานาจในการจัดซื้อ จัด จ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแลให้ มี
การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณในเรื่ อ งนี้ อย่ า งเคร่ ง ครั ด หากพบว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ผิ ด จรรยาบรรณต้ อ งดาเนิน
การสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
(12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และ/หรือ บริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ โดยคานึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสาคัญ
(13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา
(ซ) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละมลภาวะด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มโดยปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งปรับปรุง
ด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
นโยบาย 5 ส
กิจกรรม 5 ส เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิ จกรรมและผู้ บัง คับ บั ญชามีห น้า ที่ กากับ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม แนะน า ให้ มี ก ารด าเนิ น การอย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนสร้างจิตสานึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้
(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดาเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งานของบริษัทฯ
(2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกาหนด
และมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(3) บริษัทฯ จะดาเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภั ย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทางาน การสูญหาย หรือเสียหายใน
ทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคาสั่งที่กาหนดไว้โดย
เคร่งครัด
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(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุ
ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่ อเตรียมพร้ อมต่ อการจั ดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการ
เตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ๆ ที่อาจทาให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร
(5) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่
ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติ และข้อควรระวังต่าง ๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนาไป
ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
(6) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสานึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดาเนินชีวิตประจาวันของพนักงาน
(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรั บผิ ดชอบของหัวหน้างานใน
การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอตลอดเวลา
(8) บริ ษั ท ฯ จะปรั บ ปรุ ง ค่ า มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทางาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
(9) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสัง คมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ตระหนักถึง ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่ง เสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ฌ) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

บริษัทฯ กาหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมี
การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ อันได้แก่
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และ
ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้ง
หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(1) พนั กงานทุ กคนทุ กระดั บจะต้ องปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบและข้ อก าหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทาและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสมบูรณ์
(2) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความ
ซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด้วย

103

(ญ) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้
(1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลัก ทรัพย์ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต.และแจ้ง ให้ทราบถึง บทลงโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามบทนิยามข้างท้ายนี้และให้หมายความรวมถึง ผู้ด ารง
ตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
(3) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายในดั ง กล่ า วแก่ บุ ค คลภายนอกหรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและห้ า มไม่ ใ ห้ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง หนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้
เปิดเผยสาธารณชนอั นเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ
จะดาเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทาความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิ ดขึ้นเป็น
แต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป
(5) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทาผิดอันเป็น
ความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดาเนินการลงโทษอย่างรุนแรง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้
(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือ
ว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ค) แจ้งการกระทาความผิดต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ/หรือ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) แจ้งความดาเนินคดีต่อตารวจหรือพนักงานสอบสวน
(จ) ดาเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนาข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การนาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กาหนดอย่างถูกต้อง
(ฎ) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ
บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้ า ที่มี
สาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ดังนี้
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การรักษาความลับของบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องรักษาความลับของข้อมูลและ
เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือ เป็นความลับทางการค้ารวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้น ต่าง ๆ ซึ่งถือ
เป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
(2) ผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้น ๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว
(3) ผู้บริหารและพนักงานบริษั ทฯ ต้องทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภั ยของ
ข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
การกาหนดชั้นความลับของข้อมูล
(1) ข้ อ มู ล ลั บ ทางการค้ า ของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งได้ รั บ การปกปิ ด มิ ใ ห้ รั่ ว ไหล โดยก าหนดตาม
ความสาคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น
(2) การใช้ ข้ อ มู ล ภายในร่ ว มกั น ต้ อ งอยู่ ใ นกรอบของหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเท่านั้น
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
(1) กรรมการหรือผู้ บ ริ ห ารที่ บ ริษั ท ฯ มอบหมายจะเป็ นผู้ ใ ห้ ค วามเห็ นชอบในข้ อ มู ล ที่จะ
เปิดเผยออกสู่สาธารณชนเท่านั้น
(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย
(3) เพื่อปฏิบัติตามข้ อก าหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่ า ด้ ว ยการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้กาหนดให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ
ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่เลขานุการบริษัทฯ
การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก
โดยปกติ ผู้ บ ริ ห ารและหรือ พนัก งานของบริษั ท ฯ ต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยหรือ แสดงความเห็นต่อ
บุคคลภายนอก ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่ าท่านมีหน้าที่ในการตอบคาถามเหล่ านั้น
หรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพและแนะนาให้ไปสอบถามจาก
หน่วยงานที่กาหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป
คณะกรรมการชุดย่อย
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนอย่าง
น้อย 3 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ง หรือมีเ หตุ ที่
ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ทาให้สมาชิกมีน้อยกว่าจานวนที่กาหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่
จานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
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(1) ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการหรื อที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นของบริษั ท ฯให้ เ ป็ น กรรมการ
ตรวจสอบในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งนั้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย
รายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเป็นอิสระ ซึ่งจะต้องระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบด้วย
(2) เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นกรรมการต่อไปนี้
(2.1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision)
(2.2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
(3) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
(5) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แ ต่ง ตั้ง เลขานุก ารและผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ ด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวนทั้ง สิ้น 3 ท่าน โดยมี
นายศุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
2. นายวิรัช อภิเมธีธารง*
3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2561
9/9
9/9
9/9

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้โดย นายวิรัช อภิเมธีธารง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งเป็นประธานกรรมการ บริษัท สานักงานสอบบัญชี
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจและการเงิน
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ที่ส าคัญ ตามที่ไ ด้รั บมอบหมายจากที่ประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ ง
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บ
ธุรกิจของบริษัท
(4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่ง ตั้ง ผู้ สอบบัญ ชีของบริษั ท และเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีรวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้กลับเข้ามาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม
โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
(8) สอบทานและให้ ความเห็น ชอบต่ อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิ บั ติง านของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของบริษัทและบริษัทในเครือ
หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน
(9) สอบทานและดาเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือ ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบหรือขบวนการรั บ
เรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์รวมทั้งการปรับปรุง แก้ไขและการกากับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุก ข์ใ ห้มี
ความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป
(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(11) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็ น เกี่ ยวกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมีค วามขั ดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่กฎหมายกาหนด
(ฉ) จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละคนในแต่ละปี
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตาม
กฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดขึ้น
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(2) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป
(3) รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น
ระยะ ๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท โดยตรงและคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ยั ง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ต่อบุคคลภายนอก
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ บ ริ ษั ท แจ้ ง มติ ก าร
เปลี่ ย นแปลงหน้ า ที่ แ ละจั ด ท ารายชื่ อ และขอบเขตการด าเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงตามแบบที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยก าหนดและน าส่ ง ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษั ท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ่ า ผื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มี การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่ง ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
• เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) อานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและ
จาเป็นได้ทุกประการ
(2) อานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน
(ก) กาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญ ชี
คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(ข) ให้ความเห็นชอบในการแต่ง ตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดี
ความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(ค) ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
(ง) ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกากับและควบคุม
โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องมีผู้คอยดูแล และ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องทาแผนงานตรวจสอบว่าจะทาอะไรบ้าง
แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ ส่วนการออกคาสั่งให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานตรวจสอบดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การกากับดู แลของฝ่ายจัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที่จาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขทันที เพื่อที่
ฝ่ายจัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้ออกคาสั่งแก้ไขได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)
(3) อานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
(ข) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี แก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้ งผลตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจาปีเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้ามาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม
(ค) กาหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ
(ง) เมื่อได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานได้กระทาความผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแต่วั นที่
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดาเนินการตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งในวรรคก่อน ให้
ผู้สอบบัญชีแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(4) อานาจในส่วนอื่น ๆ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภำยในขอบเขต
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอำนำจในกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำนมำให้คำปรึกษำหำรือและให้ควำมเห็นได้ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเห็นสมควรและเหมำะสม
ทั้งนี้ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ปฏิบัติตำมบทบำทและหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
เอกสำรที่แนบท้ำยกฎบัตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรนี้
(ข) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
• คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง (Risk Management Committee) ประกอบด้ ว ย
ผู้บริหำรจำกทุกหน่วยงำนของบริษัทฯ ตั้งแต่รับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปอย่ำงน้อยหน่วยงำนละหนึ่งคน โดยต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจถึ ง
คุณสมบัติ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(2) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินงำนและ
ควรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภำพของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(3) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมทั้งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีวำระกำร
ดำรงตำแหน่งครำวละ 3 (สำม) ปี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจจะได้รับกำร
แต่งตั้งใหม่ได้อีกนอกจำกพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) พ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัท
(ค) คณะกรรมกำรบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
(ง) ลำออก
ในกรณี ก รรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งลำออกก่ อ นครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้ำ 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อคณะกรรมกำร
บริษัทจะได้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลำออก
(4) ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯหรื อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่
เหมำะสมเป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลชำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ ตำมแต่จะเห็นสมควรโดยมี
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่อกำรเตรียมควำมพร้อม สำหรับกำรจัดประชุม เตรียมวำระกำรประชุม เอกสำร
ประกอบกำรประชุม และจัดส่งให้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกคนทรำบก่อนกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้สอบทำนข้อมูลอย่ำงละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนกำร
ประชุม และมีหน้ำที่จัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกคนภำยใน 7 วันหลังจำกกำร
ประชุมแต่ละครั้ง กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมจะดำเนินกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ครั้งต่อไป นอกจำกนี้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยังมีหน้ำที่จัดเตรียมข้อมูล สำหรับรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทด้วย
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(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด
ยกเว้น กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย จึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเท่านั้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
นายสมชาย โล่ห์วสิ ุทธิ์
นายสมถวิล บุญบานเย็น
นางสาวกัญญพัชร จินนั ท์เดช
นางสมฤดี สุวรรณรูป

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2561
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

โดยมี นายศุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ห น้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท รวมถึง ให้
คาแนะนาแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความ
เสี่ยงทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ (Business Risk), ความเสี่ยงในการผลิต (Production
Risk), ความเสี่ ยงจากการปฏิ บั ติ งาน (Operation Risk), ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภั ย อาชี ว ะอนามั ยและ
สิ่งแวดล้อม (SHE Risk), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและอุบัติภัยร้ายแรง (Climate Change
& Hazard Risk), ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk), ความเสี่ยงจากทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets Risk), ความเสี่ยงจาก
การทุจริตและคอร์รัปชั่น (Corruption & Fraud Risk)
(2) กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ย งโดยรวมขององค์กร (Enterprise
Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญและคานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ใน
แต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก
(4) นาเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดาเนินการตามแผนงาน และ
ระบบการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง
(5) ทาหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญต่าง ๆ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งอาจปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ ใ นกรณี ที่ จ าเป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดาเนินการ
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(8) กาหนดให้มี การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม
(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแต่ ละครั้ง จะต้องมีกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง มาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้
ถ้าประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน
(10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากเป็น
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย
(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้
(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอานาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ ที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
(ค) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (“กสต.”) โดยให้มี
องค์ประกอบ คุณสมบัติ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการ กสต. มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการ กสต. แต่ละท่าน โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการ กสต. ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายไกรสีห์ ศิริรังษี
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
นายสมชาย โล่ห์วสิ ุทธิ์
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ กสต.
กรรมการ กสต.
กรรมการ กสต.
กรรมการ กสต.

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2561
4/4
3/4
4/4
4/4

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
• ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนว่านอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกาหนด คณะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่ 1 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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มีองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้
ในกฎบัตร ดังนี้
(1) คณะกรรมการ กสต. มีจานวนอย่างน้อย 3 (สาม) คน และอย่างน้อยต้องมีกรรมการ
อิสระที่ไม่ได้เป็นพนักงานและหรือผู้บริหารบริษัทจานวนอย่างน้อย 1 คน
(2) เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการดารงตาแหน่งหรือมี เหตุอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถอยู่ได้
จนครบวาระ และมีผลให้จานวนสมาชิกน้อยกว่าจานวนที่กาหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง
แต่งตั้งกรรมการ กสต. รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่จานวนสมาชิก
ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
(3) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ กสต. เป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง กรรมการ กสต.
คนหนึ่งให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กสต.
(4) ให้คณะกรรมการ กสต.แต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ กสต. และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยตาแหน่ง
เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(5) เลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ กสต. มี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการ กสต. แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี
(6) กรรมการ กสต. ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ กสต. เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
คณะกรรมการ กสต.
(7) กรรมการ กสต. รวมทั้ง ประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ
3 (สาม) ปี กรรมการ กสต. ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
(8) นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ กสต. จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) พ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษัท
(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎบัตรนี้
ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการ กสต. ว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ นนอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เข้าเป็น
กรรมการ กสต. แทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดารงตาแหน่งแทน
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อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการ กสต. มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้
(ก) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
(1) พิจารณากาหนดกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัททดแทน
กรรมการที่หมดวาระหรือตาแหน่ งที่ว่างลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนาเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อ ผู้ที่ เหมาะสมที่จะด ารงตาแหน่ง อนุกรรมการ
ชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง
(3) พิจารณาสรรหาต าแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ า ที่บ ริห าร หรือกรรมการผู้จั ดการและ
ผู้อานวยการในกรณีที่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
(4) เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการท างานของ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา
(5) ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ
(6) พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติ ที่เหมาะสมของผู้ที่ จะดารงต าแหน่ง กรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการชุดย่อย โดยคานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไข
(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ
(8) พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่ง และกาหนดกระบวนการสรรหาตาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป
(ข) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
(1) เสนอแนวทางและวิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น
(2) เสนอนโยบายการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารหรื อ
กรรมการผู้ จัดการและผู้บ ริ ห ารระดั บ สูง ให้ส อดคล้องกั บ ผลการด าเนินงานของบริ ษัท ฯ และกาหนดวิ ธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนนาเสนอ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนค่าจ้างและการกาหนด
เงินรางวัลประจาปี ของพนักงานที่ต่ากว่าระดั บบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท และ
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ก าหนดวิ ธี ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่
กรรมการและพนักงาน ก่อนนาเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(ค) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไป
(1) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คาปรึกษาหารือและหรือให้
ความเห็นได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
(3) มีอานาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย
(5) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควร
และเหมาะสม โดยให้เลขานุการนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ กสต. และผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่
ในขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม
โดยให้เลขานุการดาเนินการเช่นเดียวกับวรรคก่อน
(6) กรรมการ กสต. ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งใดที่ พิ จ ารณา ห้ า มแสดงความเห็ น และ
ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ โดยให้ระบุชื่อกรรมการ กสต. และเรื่องที่มีส่วนได้เสียไว้ในเอกสารประกอบการประชุม
ในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน
(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการ กสต. มาประชุม
ด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้
(8) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของ
ที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสต. ไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใ ห้บันทึกความเห็นของกรรมการ กสต.
ที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย
(ง) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการ CG ประกอบด้วยประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการจานวนอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึง พนักงาน และหรือผู้บริหารที่คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการเห็นสมควรให้เข้าร่วมทางานด้วย โดยให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ CG ได้ตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสม
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คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยมี
นางประภัสสร กันทะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ CG ดังนี้
รายชื่อ
(1) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
(2) นางสมฤดี สุวรรณรูป
(3) นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช
(4) นายสมถวิล บุญบานเย็น

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุมในปี 2561

ประธานกรรมการ CG
กรรมการ CG
กรรมการ CG
กรรมการ CG

1/1
1/1
1/1
1/1

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
(1) วาระกรรมการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)
(ก) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
(ข) เมื่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการครบวาระการดารงตาแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถ
อยู่ได้จนครบวาระทาให้สมาชิกมีน้อยกว่าจานวนที่ กาหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
คัดเลือกและแต่ง ตั้งกรรมการก ากั บ ดูแ ลกิ จการรายใหม่ ให้ ครบถ้วนในทันที หรือ อย่ างช้า ภายใน 3 เดือ น
นับตั้งแต่มีสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
(2) โดยที่ ค ณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง ได้ รั บ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้กาหนดค่าตอบแทน
เพิ่มเติมอีก
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
(1) พิจารณาและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
(2) จัดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการจัดทาคู่มือการกากับดู แลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ยึ ด เป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานโดยถือเป็นภาระหน้าที่สาคัญที่ทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(3) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
(4) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยรวมทั้งให้ความเห็นเพื่อนาคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นแต่ละปี ๆ ไป
(5) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น
(ก) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัท ฯ
รับทราบเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาไปพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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(ข) มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คาปรึกษาหารือ และ/หรือ ให้
ความเห็นได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไปโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
(ค) มีอานาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือ ให้ส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกอย่างทุกประการ
(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป
การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2561 จะกระทาผ่านการประชุม
ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษั ทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมาก่อน จากนั้น ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะทาการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น
ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้ง หมดต้ องมีถิ่น ที่อยู่ ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบั ติ ต าม
กฎหมายกาหนด
(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ น กรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลหลายคนเป็ น กรรมการจะแบ่ ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ คคลที่ ได้ รั บคะแนนเสี ยงสู ง สุ ดตามล าดั บลงมาเป็ นผู้ ไ ด้ รั บการเลื อกตั้ ง เป็ น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ง ใน
สามของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตาแหน่งใหม่ก็ได้
(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
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(5) ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จากัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราว
ถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึง คราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึง คุ ณสมบั ติข องบุ ค คลที่ จะมาด ารง
ต าแหน่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระ โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ
ประกอบกัน จากนั้นจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1) ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 1 (หนึ่ง ) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้ง หมดของบริ ษั ท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้ อยกว่ าสองปี ก่ อนได้ รั บการแต่ งตั้ ง ทั้ งนี้ ลั กษณะต้ องห้ ามดั ง กล่ าวไม่ รวมถึ งกรณี กรรมการอิ สระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิ น
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรื อตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดั งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย
ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่ ประกอบกิ จการที่ มี สภาพอย่ างเดี ยวกั นและเป็ นการแข่ ง ขั นที่ มี นัยกับกิ จการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) ข้างต้นแล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษั ท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
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ในกรณี ที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่ง ตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ควำมสัม พัน ธ์ท ำงธุรกิ จหรือกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชี พเกิน มูล ค่ำที่ กำหนดตำมวรรคหนึ่ง ของ (4) หรือ (6)
ข้ำงต้น จะได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกิน
มูลค่ำดังกล่ำวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีควำมเห็น ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่แสดงว่ำกำรแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ โดยจะต้องจัดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย
(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่ำว
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ข) เหตุผลและควำมจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้ง บุคคลดังกล่ำว
เป็นกรรมกำรอิสระ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติง ำนตนเองของ
คณะกรรมกำรทั้งคณะเป็นประจำทุกปีๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวข้อประเมินให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปีซึ่งประกอบด้วยสี่หัวข้อใหญ่คือ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร กำรกำหนด
กลยุทธ์และทิศทำงบริษัทฯ กำรติดตำมและประเมินผลงำนฝ่ำยจัดกำร และควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร โดยไม่ได้มุ่งที่ จะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรำยบุคคล โดยแบบ
ประเมินผลดังกล่ำวได้กำหนดให้ผู้ทำกำรประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ ต้องปรับปรุง ด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
(ก) เพื่อช่วยให้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ
(ข) เพื่อให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำก
ได้ทรำบถึงควำมรับผิดชอบของตนได้อย่ำงชัดเจน
(ค) เพื่อช่วยในกำรปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ กับฝ่ำยจัดกำร
(ง) คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลกำรประเมินและกำหนดแนวทำงปรับปรุงแก้ไข
กำรทำงำนของคณะกรรมกำรในปีต่อๆ ไป
แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
(1) คณะกรรมกำรต้องดำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุ คลำกรหรือพนักงำนที่ จะเข้ำมำรับหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในตำแหน่งงำนบริห ำรที่สำคัญ ใน
ทุกระดับอย่ำงเหมำะสม
(2) บริษัทฯ มีผู้บริหำรอำวุโสระดับรองจำกประธำนเจ้ำที่บริหำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่แทนได้
หำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
(3) บริษัทฯ มีกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร ดังนี้

120

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและอานวยความสะดวก ให้ความรู้แก่กรรมการอย่าง
ต่อเนื่องโดยส่งเข้ าอบรมหลักสู ต รของสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย
Thai Institute of Directors Association (IOD) และหลั ก สู ต รอื่ น เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจ
บทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย
(ข) บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เลขานุการบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นต้น) อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิ ค
ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยการประชุม แต่ล ะครั้ง ได้มีก ารกาหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่ง หนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่า งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กาหนดว่า “ ห้ามมิให้
บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ”
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กาหนดว่า “ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย ” จึงขอชี้แจงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการใน
ปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดื อนซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับ
เดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้ง แต่ปี 2556 เป็นต้นมา
โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี ซึ่ง จะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปี ๆ ไป
โดยผันแปรตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สาหรับปี 2561 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าบาเหน็จกรรมการจานวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์
การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบตั ิมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและ
กรรมการจานวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท
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(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือน
โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด
จนถึงปัจจุบันนี้
(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้า
ประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมาโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้
(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้ว
จึง ไม่ไ ด้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมิไ ด้มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้
(2.4) คณะกรรมการกากับ ดูแ ลกิ จการ ซึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก ที่ เป็น ผู้ บริห ารซึ่ง ได้ รั บ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ ได้จ่ายค่าตอบแทน
เพิ่มเติมอีก
นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือ
ให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการอีก
บริษัทฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่
เพียงพอสาหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และ
อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุ ตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะ
นามาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ในส่วน
ของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดไว้ ซึ่งจะ
พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
(1) กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่จะมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)
ค าว่ า “ผู้ บริ หาร” หมายถึ ง กรรมการ ผู้ จั ดการหรื อผู้ ด ารงต าแหน่ งระดั บบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่ ต้องจัดทาและ
ส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯทั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต.
(2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้ อมูลภายในของบริษั ทฯ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายในดั ง กล่ า วแก่ บุ ค คลภายนอกหรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและห้ า มไม่ ใ ห้ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยัง ไม่ได้
เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ
จะดาเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทาความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
แต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป
(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระทาผิดอันเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะดาเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้
(ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดย
ถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระทาความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯให้นาเสนอที่ป ระชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ
(ค) แจ้งการกระทาความผิดต่อ ตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย และ/หรือ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
(ง) แจ้งความดาเนินคดีตามกฎหมาย
(จ) ดาเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้ คณะกรรมการพิ จารณาน าเสนอที่ ประชุ มใหญ่
สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี 2561 อนุ มั ติ การแต่ งตั้ ง นางสาวกมลทิ พย์ เลิ ศวิ ทย์ วรเทพ ผู้ สอบบั ญชี รั บอนุ ญาต
เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ
นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด คนใด
คนหนึ่งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 โดยบริษัทได้ชาระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้
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รายการ
(หน่วย : บาท)
(1) ค่าสอบบัญชีประจาปี
(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ไตรมาสละ 125,000 บาท รวม 3 ไตรมาส
(3) ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นาเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
(4) รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้ชาระแล้ว
ปี 2560
ปี 2561
560,000
560,000
375,000
375,000
100,000

100,000

1,035,000

1,035,000

หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอีก

การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการบริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ กรรมการ
บริ ษั ท จดทะเบี ย น (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดย
คณะกรรมการต้ องเข้ า ใจและทราบถึง บทบาทหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของตน และต้องปฏิบัติ ห น้ า ที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กาหนด
นโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิ ทธิ ผ ล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทา
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามี
ส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยในการกาหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและ
เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแล
ให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคั บ ประกาศ คาสั่ง
หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึง
การปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตามข้ อก าหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น และการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการ และจะทา
การเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด รวมทั้ง
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ที่ ได้ รั บการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษั ท ฯ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
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ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ฯ ก าหนดนโยบายก ากั บ ดู แ ลกิ จ การให้ ทุ ก หน่ ว ยงานท างานอย่ า งมี ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้
ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทางานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานที่มีนัยสาคัญของบริษัทฯ
มีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดี
และเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทางาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิ บัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าคู่ มือ
กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน
(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT)
โดยให้แต่ละหน่วยงานมี การประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุ ก หน้ า ที่ แ ละ
ทุกระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทางานที่เป็น
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานที่มีนัยสาคัญของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS)
ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ
มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทางานและการ
บริหารงาน ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีการใช้ข้อมูลดัง กล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติ งานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(5) จั ด ให้ มี ร ะบบการติ ด ตามและการประเมิ น ผลอย่ า งเพี ย งพอ (MONITORING AND
EVALUATION) โดยกาหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทางานภายในหน่วยงานของตนให้มีป ระสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบของการ
ปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสานักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน และดาเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่าเสมอ
ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย
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(6) แนวทำงกำรตรวจสอบประเมิ น ผลจะเน้ น ไปในลั ก ษณะที่ ส ร้ ำงสรรค์ แ ละปรั บ ปรุ ง
ระบบงำนให้ดีขึ้น รำยงำนที่สำนักงำนตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็น
สอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจำรณำในคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติ
ต่อไป หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึ้นถือ
เป็นหน้ำที่ของทุ กหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องรีบ ดำเนิน กำรปรับปรุงแก้ไ ขทั นที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำที่
ดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินผลงำน
ประจำปีของพนักงำนที่เกี่ยวข้องด้วย

(10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

นโยบายและภาพรวม
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหำรงำนและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำง โดยกำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้ำงกำรปลูกจิตสำนึกให้พนักงำนได้มีส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนชุมชนและสังคมรอบข้ำงอย่ำง
ยั่งยืน โดยกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ 4 ด้ำน ดังนี้
(1) ด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักกำร ดังนี้
- ติดตำมและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและระบบกำรจัดกำรของเสียจำกโรงงำนเพื่อกำจัด
มลภำวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มำตรฐำน ISO14000:2015
- สร้ำงจิตสำนึกแก่พนักงำนทุกระดับในควำมรับผิดชอบต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยใน
โรงงำนและภำยนอกโรงงำน
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- จัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant)
(2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กาหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
- จากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- จัดทามาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่าเสมอ
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทาหน้าที่พิจารณากาหนด
แผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล
(3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรตามลาดับ ดังนี้
(ก) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบาบัดน้าเสียทดแทนน้ามันเตา
- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
- จัดทา Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุก
ประเภทในโรงงาน
(ข) ด้านทรัพยากรน้าและการบาบัดน้าเสีย
- ตรวจสอบระบบบ าบั ด น้าดิ บ และอุป กรณ์ ใ นระบบท่อ ส่ ง ตามกาหนด เพื่ อ ป้องกัน
การสูญเสียของน้าจากการรั่วไหลหรือชารุดของอุปกรณ์
- นาน้าจากระบบบาบัดน้าเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล
- ตรวจสอบคุณภาพน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอล
ที่ผลิตได้
- ไม่ระบายน้าเสียที่บาบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
- ส่งเสริมการใช้น้าด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด
(ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพ
อย่างสม่าเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามกาหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่
ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่กาหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน
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(4) ด้านสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คง
อยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็ก ๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่
เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขั นไปสู่สังคมระดับชุมชนและระดั บประเทศ โดยมี
กิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการดาเนินการในระดับสังคมต่าง ๆ ดังนี้
(ก) ระดับองค์กร
- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริ ห าร
ความสามารถ (Competence Management)
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
- อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
(ค) ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
เยาวชน
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท าโครงการ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ร่ ว มพั ฒ นาและแสดงให้ เ ห็ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มตั้งคณะทางานและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้ว ทั้งนี้
มี แ ผนงานที่ จ ะจั ด ท ารายงานความยั่ง ยืน ตามแนวทางการจั ด ท ารายงานด้ า นการพั ฒนาอย่ างยั่ง ยื น
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและหลักการดาเนินงานของบริษัทที่มุ่งเน้นการทาธุรกิจ
ด้านพลัง งานสะอาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ว่าบริษัทฯ “เป็นผู้นาในการ
พัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”
จากนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาดดังกล่ า ว จึงเกิดการปลูกฝังเพื่อให้ เป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชน
ที่อยู่โดยรอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับ การกากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม
การเปิดเผยข้อมู ลอย่ างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องทุกประการ ในการนี้เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ
ดาเนินการไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย เพื่อให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้น
ในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อม
กับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสัง คมทั้ง ภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการสร้ าง
เครือข่าย สีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ง ยืนเพื่อให้การดาเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อ สัง คม
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการ โดยประกาศให้พนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ
รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัท หมายความถึง ผู้ถือหุ้นทุกราย กองทุน ผู้ลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ส่วนได้เสียในผลประกอบการและการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให้
เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจาหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณ ภาพถูกต้อง
ตามมาตรฐาน ตลอดจนคานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นสาคัญ จึงได้นามาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กาหนดนโยบาย
คุณภาพไว้ว่า “สร้างจิตสานึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรั บผิดชอบ
รวดเร็วและจริงใจ” ด้วยการคานึงถึงความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายคุณภาพ
ว่า “พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง”
คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ดาเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอ
ภาค โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติก า
การแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม การแข่งขันย่อมต้องดาเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่
ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
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พนักงาน
บริษัทฯ นั้นให้ความสาคัญกับพนักงาน รวมทั้ง การมีสภาพการทางานที่ปลอดภั ย
และถูกสุขอนามัย ใส่ใจในความปลอดภัยต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม ปลอดภัย
มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ จากการดาเนินงาน
ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงาน และสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลและหน่วยงานกากับดูแล
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับภาครัฐและหน่วยงานกากับ
ดูแล ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลัง งานหมุนเวียน เพื่อให้เป็น
พลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศในทุ ก ๆ รู ป แบบ ทั้ ง ด้ า นการแลกเปลี่ ย นข่ า วสาร การเชื่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ การให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพั ฒนาอุตสาหกรรม
การร่วมบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้น
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมจะเดินเคียง
ข้างชุมชนและสังคม บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟังความคิ ดเห็นและให้
ข้อมูลที่ชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบเข้าร่วมทางานในการพัฒนาโครงการ
และเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ บริษัทได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณไม่ไกลจากโครงการ เข้าปฏิบั ติง านและดูแลในโครงการ จึง เกิดการ
เกื้อกูลกัน และเป็นสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
นอกจากนี้ บริษัทโดยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคานึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม ปลูกจิตสานึก ทางด้าน
คุณภาพความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสิ่ง แวดล้อ มรวมทั้ง สนับ สนุนการศึกษาแก่เยาวชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทานุบารุงศาสนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจ้ง ให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่
ไว้ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท ฯ หรือผู้มีส่วนได้ เ สี ย
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ภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและสิ่ง แวดล้อม โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
โดยได้กาหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ผ่ า นคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ ผ่ า นผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สามารถส่ ง ทางไปรษณี ย์ หรื อ ทาง
E-Mail Address : suphachai@thaiagroenergy.com ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้ง เบาะแสหรือ
ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้ง
เบาะแสดังกล่าว แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเป็น กรณี ๆ ไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้ เ สีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พร้อมนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่ง แวดล้ อม
และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ คานึงถึงปัจจัย ด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่า มีการดาเนินการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่อาจนาไปสู่การมีข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่า ต้องพึ่งพิงและเกื้อกู ล
ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน บริษัทจึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เช่น การสร้าง ถนน ทางระบายน้า การสร้างงานให้กับชุมชน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ตามเทศกาลสาคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินงานของบริษัทกับชุมชน เป็นไปด้วยดี
กิจกรรรมเพื่อสังคม ปี 2561
ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และตั ว แทนชาวบ้ า นที่ อ ยู่ โ ดยรอบโรงงานผลิ ต เอทานอลของบริ ษั ท ฯ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สัง คมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ” เพื่อร่วมกันพัฒนา
ชุมชนไปพร้อมกับการด าเนินงานของบริษั ท ฯให้เ ติ บโตยั่ ง ยืนไปด้วยกัน โดยในปี 2561 มีโครงการที่ ไ ด้
ดาเนินการแล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
(1) โครงการสร้างห้องน้าสาหรับประชาชน
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
(3) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
(4) โครงการฝังท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักระยะทาง 138 เมตร
(5) การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศติดตั้งที่อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ
(6) การสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
150,000 บาท
106,900 บาท
300,000 บาท
336,000 บาท
70,620 บาท
2,500,000 บาท
3,463,520 บาท

131

บริษัทฯจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มอบของขวัญแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัวก่า

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มูลค่า 300,000.- บาท ให้กับวัดวังน้าโจน ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน’’

โครงการฝังท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักที่บ้านสระบัวก่า หมู่ที่ 7 ระยะทาง 138 เมตร เป็นเงิน 369,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือ
ชุมชน ให้สามารถระบายน้าออกสู่ภายนอกได้สะดวก ป้องกันน้าท่วมขังในหมู่บ้านในฤดูฝน ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน’’ ประจาปี 2561

โครงการก่อสร้างห้องน้าสาหรับประชาชน ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 15 ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุ รี
งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน 150,000.- บาท ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
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โครงการสร้างอาคารออกกาลังกาย มูลค่า 106,900.- บาท ให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน’’

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จานวน 3 เครื่องให้ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 66,000.- บาท ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน’’

การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึง ได้กาหนดนโยบายว่าด้ วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสานึกให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดั บตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดาเนินการ
หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบั ติตามนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกาหนดในการดาเนินการ
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ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ
กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้ง เรื่องการทุจริตคอร์รัป ชั่น ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปชั่นตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ในข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
4. ผู้ที่กระทาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทาผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระทานั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุค คล
อื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น
6. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุ จริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้มีแนวทางดาเนินการต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้
7. กาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุ ค คลตั้ ง แต่ ก ารสรรหาหรื อการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้า ใจกั บ
พนักงานเพื่ อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิด ชอบและควบคุม ดูแ ลการปฏิ บัติ ให้เ ป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย
8. การดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มี การตอบแทนการ
ปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
2. การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
3. ห้ า มรั บ หรื อ ให้ สิ น บนในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ชนิ ด การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
การติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดโดย เคร่งครัด
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(11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ
รวมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยให้ความสาคัญ
กับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซึ่ง มีข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้
รายนาม
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายวิรัช อภิเมธีธารง
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2561
9/9
9/9
9/9

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติง านเสนอต่อคณะกรรมการบริษั ทฯ เป็น
ประจาทุกไตรมาส โดยมีผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสและงวดประจาปี 2561 ซึ่งเห็นว่ามี
ความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
(2) ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสาหรับปี 2561 ให้ครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงที่สาคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้แนะนาให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ
ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(3) ได้สอบทานและให้ ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ในรอบปี 2561 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
(4) ได้สอบทานการทารายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
(5) ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ใน
รอบปี 2561 โดยได้แนะนาให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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(6) ได้ ส อบทานความคื บ หน้ า เกี่ ยวกั บ คดี ความต่ า ง ๆ ในรอบปี 2561 โดยได้ แ นะน าให้
ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขการดาเนินคดีและการติดตามหนี้ที่คงค้างให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(7) ได้ ส อบทานการกระบวนบริ ห ารงานของฝ่ า ยบริห ารเกี่ ย วกั บ การแจ้ ง เบาะแส ซึ่ ง ใน
ปี 2561 ไม่มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กาหนดไว้
(8) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้ง แบบรายคณะ
และรายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ผู้ทาการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย
โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งได้ ร่ว มกัน พิจ ารณาผลประเมิ นและก าหนดแนวทางปรั บ ปรุง แก้ไ ข
การทางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปีต่อไป
(9) ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2562
โดยได้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
โดยเสนอให้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวกมลทิ พ ย์ เลิ ศ วิ ท ย์ ว รเทพ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4377 และ/หรื อ
นางสาวสาธิ ดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรั บอนุญ าตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง
ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 5906 แห่ ง บริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี
บริษัทจดทะเบียนตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เ ป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 จานวน 1,050,000 บาท และค่าสอบ
บัญชีสาหรับงบการเงินที่นาเสนอต่อสานักงานส่งเสริมการลงทุน 100,000 บาท ต่อ 1 บัตรส่งเสริมการลงทุน
(10) ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจาปี 2562 ตลอดจนอั ตรา
กาลังคนและการพัฒนาคุ ณภาพพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มี ความเพียงพอ เหมาะสม
สอดคล้องและสามารถรองรับปริมาณงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รั บ
มอบหมาย โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักการก ากั บ
ดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ให้ความสาคัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทมี
การปฏิบัติ ตามข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถู กต้องและเชื่ อถือได้ เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลและการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีระบบการควบคุ ม
ภายในที่เหมาะสมเพียงพอและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญแต่อย่างใด
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทาการประเมินตาม
หลักเณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดและสอดคล้องกับกรอบการ
ควบคุมภายใน (COSO2013) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ประกอบด้วย
(1) องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
(2) คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight)
และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
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(3) ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
(4) องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
(5) องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
(6) องค์ กรก าหนดวั ตถุ ประสงค์ ไ ว้อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพื่ อให้ สามารถระบุ และประเมิน
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
(7) องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
(8) องค์ กรได้ พิ จารณาถึ งโอกาสที่ จะเกิ ดการทุ จริ ต ในการประเมิ นความเสี่ ยงที่ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
(9) องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน
(10) องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
(11) องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
(12) องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
(13) องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิน
ไปได้ตามทีก่ าหนดไว้
(14) องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
(15) องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
(16) องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
(17) องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

137

คณะกรรมการมี ความเห็ นว่ าบริ ษั ทฯ มี ระบบการควบคุ มภายในเรื่ องการท าธุ รกรรมกั บ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุม
ภายในห้วข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน
การดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุก
ไตรมาส เพื่อพิจารณาและดาเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
และเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใน
การประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี ฝ่ายตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง นายศุภชัย แก้วเฟื่อง ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่ามีคุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)
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(12) รายการระหว่างกัน
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
หากบริ ษั ท ฯ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งท ารายการระหว่ า งกั น กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
คณะกรรมการจะคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสาคัญในการเข้าทารายการกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ดัง กล่าว โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็น ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมของการเข้าทารายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการดาเนินการค้าปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะให้ผู้ที่มีความรู้ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สานักงานกฎหมาย เป็นต้น
ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดมาตรการไม่ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ และข้อบัง คับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทาการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีการใช้
วงเงินสินเชื่อร่วมกับ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) อีกเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ที่ให้วงเงินสินเชื่อ
ดังกล่าวแก่บริษัทฯ มีเงื่อนไขว่าหากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อย
แล้ว ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ภายในวงเงินที่เป็นวงเงินสินเชื่อ
ที่ใช้ร่วมกับ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริษัทฯ มีความ
จาเป็นต้องทารายการระหว่างกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกันตามที่บริษัทฯ กาหนด และกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วม ในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
(13) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินของ บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญาต บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งสามารถสรุปรายงานการสอบบัญชีได้ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559, 2560, 2561 งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ผู้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท างบการเงิ น ประเมิ น ความสามารถของบริ ษัท ฯ ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุด
ดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญ ชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไ ด้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ ส มผลว่ า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชื่อมั่ น
อย่างสมเหตุ สมผลคื อความเชื่ อมั่น ในระดับ สูง แต่ไ ม่ไ ด้เ ป็นการรั บ ประกันว่ าการปฏิ บั ติง านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสาคัญ ที่มีอยู่ไ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์อย่ าง
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สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญใน
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติง านตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือ การ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไ ม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น ต่อ ความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชี สาหรั บกิ จการที่ด าเนินงานต่ อ เนื่ อ ง
ของผู้ บ ริ ห าร และสรุ ป จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รับ ว่า มี ค วามไม่ แ น่นอนที่ มี ส าระส าคั ญ ที่ เ กี่ ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถ ของบริษัทฯ ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ผู้สอบบัญชีจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
•

ผู้สอบบัญชี ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่ง รวมถึง ขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากผู้สอบบัญชีได้พบในระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
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ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ใ ห้ ค ารั บ รองแก่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและมาตรการที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มี
นัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ความเห็น
ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2559-2561
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว – กองทุนเปิด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

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

32.19
1.04
275.89
141.61
545.13
9.56
4.33
1,009.75

0.85
0.03
7.31
3.76
14.45
0.25
0.12
26.77

2,314.39
2.35
2.48
0.70

71.76
0.07
0.08
0.02

2,398.32
1.87
3.46
2.09

84.74
0.07
0.12
0.07

2,756.06
2.66
3.03
0.77

73.06
0.07
0.08
0.02
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2559-2561
รายการ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบ
กาหนดชาระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายใน 1 ปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท
2,319.92
3,225.18

ร้อยละ
71.93
100.00

986.64
182.33

30.59
5.65

899.07
159.81

2.80

0.09

180.00
1.16
2.55
14.91
1,370.39

ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ
2,405.74 85.00
2,830.29 100.00

ล้านบาท
2,762.52
3,772.27

ร้อยละ
73.23
100.00

31.77
5.65

1,174.71
145.54

31.14
3.86

3.25

0.11

2.09

0.06

5.58
0.04
0.08
0.46
42.49

117.76
4.09
13.55
1,197.53

4.16
0.14
0.48
42.31

102.00
22.29
2.29
21.24
1,470.16

2.70
0.59
0.06
0.56
38.97

3.96

0.12

2.58

0.09

0.71

0.02

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

525.97
3.23
529.91
2,000.07

13.94
0.09
14.05
53.02

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

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

26.51
26.51
5.00
0.02

100.00
442.29
1,731.64
3,225.18

3.10
13.71
53.69
100.00

100.00
3.53
192.00
6.79
146.56
5.18
1,627.91 57.52
2,830.29 100.00

100.00
192.00
290.85
1,772.20
3,772.27

2.65
5.09
7.71
46.98
100.00

ตารางสรุปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2559-2561
ปี 2559

รายการ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าเสียหายจากอุทกภัย
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(Fully Diluted) (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(Weighted Average) (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

ปี 2560

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

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

2,696.07
1.78
2,697.85

99.93
0.07
100.00

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

2,257.91
17.03
58.10
2.25
2,335.30

83.69
0.63
2.15
0.08
86.55

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
1.98

362.55
40.79
321.76
(27.49)
294.28
0.29

13.45
1.51
11.94
(1.02)
10.91

0.18

0.05

0.29

1.00

1.00

1.00

ตารางสรุปงบกาไรสะสมปี 2559-2561
รายการ
กาไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรสาหรับการจัดสรร
หัก เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
สารองทั่วไป
กาไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป

ปี 2559
414.19
178.10
592.29
(150.00)
442.29

ปี 2560
442.29
48.86
(2.59)
488.56
(150.00)
(192.00)
146.56

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2561
146.56
294.28
440.84
(150.00)
290.84
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2559-2561
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน (กาไร) จากการตัดจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่ามันเส้น
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
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ปี 2559
191.04

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
48.36

321.76

125.47
(0.52)
(0.19)

146.58
0.55
(0.06)

159.41
(0.55)
(0.01)

0.58
1.28
6.87
(0.16)
37.62

0.23
0.39
(0.17)
32.64

2.28
(0.13)
40.22

361.99

228.52

522.98

36.17
11.50
27.65
(11.35)
0.02

(47.27)
2.65
505.18
27.47
(1.38)

(63.07)
(18.15)
(506.71)
0.19
1.31

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

(39.83)
4.66
(3.11)
(101.73)
0.13
(36.89)
(4.77)
(143.26)

(122.10)
(565.00)

(221.63)
(150.00)

(491.01)
-

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2559-2561
รายการ

ปี 2559
(0.18)
565.00
0.52
(121.76)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

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

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
(0.16)
(1.37)
150.00
(221.79)
(492.38)
(87.57)
(180.00)
(3.34)
(150.00)
(420.91)
(1.74)
37.05
35.31

275.64
627.97
(117.76)
(3.34)
(149.99)
632.52
(3.12)
35.31
32.19

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญปี 2559-2561
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสาเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินค้าสาเร็จรูปเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตรากาไรสุทธิ

หน่วยวัด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.66
0.15
0.35
13.26
27.14
171.38
2.10
20.73
17.37
11.87

0.35
0.21
0.50
13.32
27.02
173.94
2.07
17.47
20.61
8.48

0.69
0.21
(0.11)
12.10
29.75
112.39
3.20
26.32
13.68
19.27

%
%
%
%

12.56
9.34
0.14
7.36

10.15
3.20
0.09
1.98

16.25
13.38
0.07
10.91
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญปี 2559-2561
รายการ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน-Cash basis
อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วยวัด
%

ปี 2559
10.37

ปี 2560
2.91

ปี 2561
17.31

%
%
เท่า

5.51
13.20
0.75

1.61
8.29
0.82

8.91
17.60
0.82

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.86
13.53
1.13
84.22

0.74
20.50
1.24
307.02

1.13
(1.84)
(0.13)
84.95

(14) การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรายได้ และประสิทธิภาพในการทากาไรในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและยังเติบโต
เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้และกาไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดดาเนินกิจการมา ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
ปี

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
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กาไร(ขาดทุน)

รายได้รวม

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

คิดเป็นสัดส่วนของรายได้
รวม (%)

485.61
934.78
644.32
964.90
678.07
760.44
1,098.81
1,350.87
1,659.75
2,500.43
2,602.57
2,418.35
2,472.76
2,697.85

47.68
292.67
147.47
290.39
207.88
(94.52)
(42.90)
164.07
117.68
219.31
244.27
178.10
48.86
294.28

9.82
31.31
22.89
30.10
30.66
(12.43)
(3.90)
12.15
7.09
8.77
9.39
7.36
1.97
10.91

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้ ในปี 2561 รวมทั้ง สิ้น 2,697.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของ
ปีก่อน 225.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.10 เนื่องจาก
(1) มีรายได้จากการขายเอทานอล 2,696.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 225.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.13 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 18.09 แต่มีราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.58
(2) มีรายได้อื่น 1.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย
0.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.54 เนื่องจากรายได้จากการขาย Fusel Oil ลดลง
ปี 2561
รายละเอียด

ปี 2560

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

2,696.07
1.78

99.93
0.07

2,470.52
2.24

99.91
0.09

รวมรายได้ทั้งสิ้น

2,697.85

100.00 2,472.76

100.00

ล้านบาท

%

225.55
9.13
(0.46) (20.54)
225.09

9.10

ค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2561 รวมทั้ง สิ้น 2,403.57 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปีก่อน 20.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.84 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.72 เนื่องจาก
ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.09 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
(2) ค่ า ใช้ จ่ า ยขายและบริ ห ารลดลงจากปี ก่ อ น 23.43 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.77
เนื่ อ งจากเกิ ด อุ ท กภั ย ในปี 2560 ท าให้ ต้ องหยุ ดโรงงานผลิ ต เอทานอลชั่ ว คราวและต้ องบั น ทึ กค่ า ใช้ จ่ าย
โรงงานผลิตเอทานอลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
(3) ค่าเสียหายจากอุทกภัยลดลงจากปีก่อน 71.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.93 เนื่องจากมี
การจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบ่อกักเก็บน้ากากส่าที่พังทลาย อันเนื่องมาจากเกิด
อุทกภัยในปี 2560 จานวน 73.32 ล้านบาท และต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายในปี 2561 อีก 2.25 ล้านบาท
(4) ค่าใช้จ่ายการเงิน เพิ่มขึ้น จากปี ก่อน 7.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.17 เนื่องจาก
มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(5) ค่าภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.99 ล้านบาท ทั้งนี้ตามผลกาไรที่เพิ่มขึ้น
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ปี 2561

รายละเอียด
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าเสียหายจากอุทกภัย
ค่าใช้จ่ายการเงิน
ค่าภาษีเงินได้
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ปี 2560

ล้านบาท % ยอดขาย

ล้านบาท

2,257.91
75.13
2.25
40.79
27.49
2,403.57

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

83.75
2.79
0.08
1.51
1.02
89.15

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

% ยอดขาย

ล้านบาท

%

89.85
3.99
2.97
1.33
(0.02)
98.12

38.24
(23.43)
(71.07)
7.94
27.99
(20.33)

1.72
(23.77)
(96.93)
24.17
N/A
(0.84)

กาไรขั้นต้น
บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นในปี 2561 จานวน 438.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของรายได้
จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกาไรขั้นต้น 250.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.15 ของรายได้จากการขาย
เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.09 และราคาวัตถุดิบกากน้าตาลซึ่งเป็นต้นทุน
ส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อนโดยเฉลี่ยร้อยละ 17.97
รายละเอียด

ปี 2561
ล้านบาท

รายได้จากการขาย
หักต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น

2,696.07
2,257.91
438.16

ปี 2560
%
100.00
83.75
16.25

ล้านบาท
2,470.52
2,219.67
250.85

%
100.00
89.85
10.15

กาไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี 2561 จานวน 294.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245.42 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 502.29 โดยมีกาไรสุทธิหุ้นละ 0.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 480
เนื่องจากมีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในปี 2560 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
รายละเอียด

กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุ้น

หน่วยวัด

ล้านบาท
บาทต่อหุ้น

ปี 2561

294.28
0.29

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท
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ปี 2560

48.86
0.05

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

คิดเป็นร้อยละ
(%)

245.42
0.24

502.29
480.00

ประสิทธิภาพในการทากาไร
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา
และค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2561 จานวน 521.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 294.18 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ
129.15 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 19.35 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.14 เนื่องจากมีการ
จ่ายชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในปี 2560 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
(2) บริษัทฯ มีอัตรากาไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2561 ร้อยละ 10.91 เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.93 เนื่องจากมีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในปี 2560 ตามที่ชี้แจง
ข้างต้นแล้ว
(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2561
คิดเป็นร้อยละ 17.31 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.40
(4) บริ ษั ท ฯ มี อั ต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ใน
ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.91 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.30 และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN
ON FIXED ASSETS) ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 17.60 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.31
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

3,772.27

2,830.29

941.98

33.28

หนี้สินรวม

ล้านบาท
ล้านบาท

2,000.07

1,202.38

797.69

66.34

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ล้านบาท

1,772.20

1,627.91

144.29

8.86

มูลค่าหุ้นตามบัญชี

บาทต่อหุ้น

1.77

1.63

0.14

8.59

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ธันวาคม 2560

คิดเป็นร้อยละ
(%)

หน่วยวัด

รายละเอียด

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้วหุ้นละ 1 บาท

สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น จากวันสิ้นปี 2560 จานวน
941.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.28 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 จานวน 585.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 137.84 เนื่องจาก (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 3.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.84 (ข)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 63.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.64 (ค) สินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่
เป็นวัตถุดิบกากน้าตาลเพิ่มขึ้น 18.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.22 (ง) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้าตาลเพิ่มขึ้น 506.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,318.87 และ (จ) สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่นลดลง 0.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.19
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(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 จานวน 356.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.83 เนื่องจาก (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรโรงงานระเหยน้ากากส่า
เพิ่มขึ้น 357.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.92 และ (ข) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.96 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 12.94
หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 จานวน 797.69
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.34 เนื่องจาก (ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบ
กากน้าตาลลดลง 14.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.93 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งนามาใช้ซื้อ
วัตถุดิบและใช้ ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ากากส่าเพิ่มขึ้น 785.85 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 77.28
และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 26.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 จานวน
144.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.86 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 1.63 บาท เป็นหุ้นละ 1.77 บาท
เนื่องจากมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสด
รายละเอียด
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมาต้นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
(143.26)
640.96
(492.38)
(221.79)
632.52
(420.91)
(3.12)
(1.74)
35.31
37.05
32.19
35.31

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานในปี 2561 จานวน 143.26 ล้านบาท
ประกอบด้วย (ก) กาไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 321.76 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่า
เสื่อมราคา ฯลฯ จานวน 201.22 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์ดาเนินงานอันได้แก่ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น สินค้า
คงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 586.43 ล้าน
บาท (ง) หนี้สินดาเนินงานอันได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น และสารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานลดลง 38.28 ล้านบาท (จ) รับดอกเบี้ย 0.13 ล้านบาท และ (ฉ) จ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงิน
ได้ 41.66 ล้านบาท
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(2) บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น ในปี 2561 จ านวน 492.38 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย (ก) ค่าซื้อที่ดิน 16.39 ล้านบาท (ข) ค่าก่อสร้างโรงงานระเหยน้ากากส่า 327.97 ล้านบาท และ
(ค) ค่าปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ากากส่าและรายการอื่น ๆ 148.02 ล้านบาท
(3) บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น ในปี 2561 จ านวน 632.52 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 275.64 ล้านบาท (ข) เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ 510.21 ล้าน
บาท (ค) ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.34 ล้านบาท และ (ง) จ่ายเงินปันผล 149.99 ล้านบาท
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY
RETIO) ณ วันสิ้นปี 2561 เพียง 1.13:1 ซึ่ง เป็นอัตราส่วนที่ต่า แต่บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินด้วยดีมาตลอดจึงทาให้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
(2) บริ ษั ท ฯ มี อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง (CURRENT RATIO) และมี อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง
หมุ นเร็ ว (QUICK RATIO) ณ วั นสิ้ นปี 2561 เท่ ากั บ 0.69 เท่ า และ 0.21 เท่ า ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ
มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในการดาเนินงานได้ อย่ าง
เพียงพอ
(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2561 เพียง 19.27 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่ อน
10.80 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย 29.75 วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.73 วัน และมี
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ย 3.20 วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.13 วัน แต่มีระยะเวลาชาระหนี้
เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย 13.68 วัน ลดลงจากปีก่อน 6.93 วัน
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้
(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO)
ไม่เกินกว่า 2.00 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ากว่า 1.25 เท่า จนกว่าสัญญากู้ยืม
เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินโดยไม่
มีปัญหาผิดสัญญาแต่อย่างใด
(2) บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ จะต้ องด ารง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ากว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนา
ยังไม่มีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ากว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด
(3) บริ ษั ท ฯ จะไม่ ส ามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง รวมถึ ง ลานนาหากบริ ษั ท ฯ
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การดารงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดารง
สัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษั ทฯ เป็นต้น ซึ่ง ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยัง ไม่เคยมีปัญ หาผิดสัญ ญาที่ ท าไว้
กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด อีกทั้งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
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ผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคต
โครงการลงทุนในอนาตค
บริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น โครงการก่ อ สร้ า งโรงงานระเหยน้ ากากส่ า (EVAPORATOR
SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) คาดว่ าจะ ก่ อ สร้ า ง แล้ ว เสร็ จ
ในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่ ง เป็ น โครงการจั ด การน้ าเสี ย จากกระบวนการผลิ ต เอทานอลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรน้าได้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากน้าควบแน่นจากกระบวนการระเหยน้ากากส่าดังกล่าวสามารถ
นากลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้ และมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ซึ่ง สามารถนาไปใช้
ในโรงงานผลิ ต เอทานอลท าให้ ส ามารถประหยัด การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้า และยั ง ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้เป็น
Potassium Humate ปีละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจาหน่ายและทาให้บริษัทฯ มีรายได้และ
กาไรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
แนวโน้มในอนาคต
คาดว่าราคาวัตถุดิบกากน้าตาลที่ใช้ในการผลิตเอทานอลในปี 2562 อยู่ในระดับต่า เป็นไป
ตามทิศทางราคาน้าตาลในตลาดโลกเนื่องจากมีผลผลิตสูงกว่าความต้องการ ประกอบกับปริมาณอ้อยเข้าหีบ
ที่คาดว่าจะมีปริมาณสูงใกล้เคียงกับ ปี 2561 คาดว่าผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 จะอยู่ในระดับ
ที่ดีเช่นเดียวกับปี 2561 โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารต้นทุนการผลิต
เอทานอลอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่ดีและเติบโตมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561 นั้นได้จัดทาขึ้น
ตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับ
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญ ชีที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
คณะกรรมการรับผิดชอบต่ อรายงานทางการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ที่จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริง
และสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการ
เงินนี้ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึง ความพอเพียงในการตั้ง ส ารอง
สาหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัย สาคัญ ต่อกิจการในอนาคต โดยได้
เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีแล้ว
ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระ
และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทาหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มี ความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
บทบัญ ญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ตลอดจน
พิ จ ารณาและเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แ สดงความเห็ น
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี 2561 แล้ว
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ในนามคณะกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

(นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล)
ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

155

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื 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 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของของบริ 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
นันด้วย ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื องเหล่านี
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรื องเหล่านีด้วย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื องเหล่านี
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชีทีสําคัญ เนืองจากจํานวนทีบันทึกบัญชีมีสาระสําคัญและส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอลซึงมี
ความผันผวนในเรื องราคาและความต้องการใช้ในปั จจุบนั ดังนันจึงมีความเสี ยงเกียวกับมูลค่าและระยะเวลาใน
การรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯทีเกียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่าง
มาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมทีบริ ษทั ฯออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่างสัญญาขายเพือตรวจสอบการรับรู้รายได้
ว่าเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาขายของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริ ษทั ฯ
สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเกิดขึนในระหว่างปี และช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลด
หนีทีบริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) เพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชีทีทําผ่านใบสําคัญทัวไป
ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึ งรวมถึงข้อมูลทีรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีแสดงอยูใ่ นรายงานนัน) ซึ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชือมันในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอืนนัน
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนันมี
ความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื อสารเรื องดังกล่าวให้ผมู้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลทราบเพือให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงานต่อเนือง
การเปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนืองในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการทีดําเนินงานต่อเนื องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมัน
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีด้วย










ระบุและประเมินความเสี ยงทีอาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ
ความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องทีผูบ้ ริ หารจัดทํา
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ 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 ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนืองได้
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึง
ข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที
ข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทังหลายทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื องเหล่านีไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

32,191,300

35,313,249

1,036,827

1,025,890

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

8

275,888,441

212,814,805

สิ นค้าคงเหลือ

9

141,607,556

122,901,621

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า

10

545,127,582

38,419,212

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

9,559,492

9,559,492

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

4,333,308

4,523,143

1,009,744,506

424,557,412

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

11

2,756,063,957

2,398,322,031

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

2,662,311

1,866,142

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

3,033,208

3,463,877

768,760

2,084,560

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,762,528,236

2,405,736,610

รวมสิ นทรัพย์

3,772,272,742

2,830,294,022

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

13

1,174,712,145

899,068,029

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน

14

145,536,882

159,812,022

ส่ วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

15

2,094,663

3,254,811

ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

16

102,000,000

117,757,191

22,285,607

-

2,291,033

4,089,548

หนี สิ นหมุนเวียนอืน

21,237,376

13,550,090

รวมหนีสิ นหมุนเวียน

1,470,157,706

1,197,531,691

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

17

หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

15

709,629

2,583,978

เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

16

525,968,432

-

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

17

3,234,253

2,267,991

529,912,314

4,851,969

2,000,070,020

1,202,383,660

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

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

18

100,000,000

100,000,000

จัดสรรแล้ว - สํารองทัวไป

26

192,000,000

192,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

290,850,286

146,557,926

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,772,202,722

1,627,910,362

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,772,272,742
-

2,830,294,022
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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-

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย

2,696,075,842

2,470,518,630

รายได้อืน

1,777,317

2,245,182

รวมรายได้

2,697,853,159

2,472,763,812

2,257,914,803

2,219,675,914

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

17,034,842

7,154,341

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

58,098,085

91,409,749

2,250,927

73,317,726

2,335,298,657

2,391,557,730

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

362,554,502

81,206,082

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(40,791,563)

(32,848,657)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

321,762,939

48,357,425

(27,485,679)

498,857

294,277,260

48,856,282

-

(3,244,880)

-

648,976

-

(2,595,904)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี

-

(2,595,904)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

294,277,260

46,260,378

0.29

0.05

ค่ าใช้ จ่าย

22

19

ต้นทุนขาย

ค่าเสี ยหายจากอุทกภัย

20

รวมค่ าใช้ จ่าย

ภาษีเงินได้

21

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการที จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

21

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้น

23

กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
2561

2560

321,762,939

48,357,425

159,409,025

146,577,031

(555,027)

555,027

-

230,576

(10,937)

(61,200)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2,277,607

386,670

รายได้ดอกเบีย

(128,972)

(171,534)

40,227,673

32,643,316

522,982,308

228,517,311

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

(63,074,466)

(47,272,931)

สิ นค้าคงเหลือ

(18,150,908)

2,654,360

(506,708,370)

505,185,355

189,101

27,466,169

1,315,800

(1,381,520)

(39,827,681)

(28,998,668)

หนี สิ นหมุนเวียนอืน

4,656,781

(539,562)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(3,109,860)

(1,255,230)

(101,727,295)

684,375,284

ดอกเบียรับ

129,802

177,288

จ่ายดอกเบีย

(36,891,634)

(33,038,651)

(4,768,669)

(10,554,040)

(143,257,796)

640,959,881

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเครื องจักรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
2561

2560

(491,009,415)

(221,630,289)

-

(150,000,000)

(1,373,077)

(157,740)

-

150,000,000

(492,382,492)

(221,788,029)

เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)

275,644,116

(87,568,495)

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึน

627,968,432

-

ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว

(117,757,191)

(180,000,000)

(3,340,031)

(3,337,424)

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(149,996,987)

(150,000,000)

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

632,518,339

(420,905,919)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(3,121,949)

(1,734,067)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

35,313,249

37,047,316

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

32,191,300

35,313,249

60,069,998

34,505,370

-

1,993,124

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซือเงินลงทุนชัวคราว
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี จากการซื ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1,000,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
26

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

-

กําไรสําหรับปี

188,795,985

-

-

-

188,795,985

-

1,000,000,000

26

โอนกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองทัวไป
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

-

26

เงินปันผลจ่าย

188,795,985

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

1,000,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

188,795,985

1,000,000,000
-

หุ ้นสามัญ

ชําระแล้ว

556,451

-

-

-

556,451

556,451

-

-

-

-

556,451

เป็ นเกณฑ์

จ่ายโดยใช้หุ้น

ส่วนเกินมูลค่า

ทีออกและ

-

หมายเหตุ

ส่วนทุนจากการ

ทุนเรื อนหุ ้น

กําไรสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)

100,000,000

-

-

-

100,000,000

100,000,000

-

-

-

-

100,000,000

สํารองตามกฎหมาย

-

-

-

-

-

192,000,000

-

-

-

192,000,000

192,000,000
192,000,000

สํารองทัวไป

จัดสรรแล้ว

กําไรสะสม

(149,984,900)
290,850,286

294,277,260

-

294,277,260

146,557,926

(192,000,000)
146,557,926

(150,000,000)

46,260,378

(2,595,904)

48,856,282

442,297,548

ยังไม่ได้จดั สรร

(149,984,900)
1,772,202,722

294,277,260

-

294,277,260

1,627,910,362

1,627,910,362

(150,000,000)

46,260,378

(2,595,904)

48,856,282

1,731,649,984

รวม

(หน่วย: บาท)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั จํากัดและได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย เมือวันที 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั มหาชนทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยมีธุรกิ จหลักคือการผลิตและจําหน่ ายเอทานอลทีใช้เป็ นเชื อเพลิ ง
ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ีเลขที 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที 11 ตุลาคม 2559 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชัดเจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่าวมาถื อปฏิ บตั ินีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริมในหรือ
หลังวันที 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงิ นทีมี รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการ
ให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้ จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีทีเกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลี ยนเกี ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรื อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18 เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาทีอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขันตอน
สํา หรั บ การรั บ รู ้ รายได้ที เกิ ดขึนจากสัญญาที ทํา กับลู ก ค้า โดยกิ จการจะรั บ รู้ รายได้ใ นจํา นวนเงิ นที
สะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลียนสิ นค้าหรื อบริ การทีได้ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ทีเกี ยวข้อง
ทังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
ปั จจุ บ นั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่า งประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่ องบการเงิ นในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ทเริี มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิ ตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชี ป้องกันความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบังคับ
ใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที
มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิ นในปี ทีเริ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชี ทสํี าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้ เมื อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีมีนยั สําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
สําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ
คล่องสู ง ซึ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซึงคํานวณจากสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิทีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.4 ลูกหนีการค้ า
ลูกหนี การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
4.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิ ตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก) หรื อมูลค่า
สุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ้ย
ในการผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการ
ผลิตสิ นค้านันให้เสร็ จและต้นทุนทีจําเป็ นในการขาย
4.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ที ดิ นแสดงมูลค่าตามราคาทุ น อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และ
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพ ย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
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5 - 30
5 - 30
3, 5, 15
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน ส่ วนปรับปรุ งทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง
ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ ายสิ นทรั พย์จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์นันออกจาก
บัญชี
4.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเกียวข้ องกับสิ นทรัพย์
เงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลจะถู ก รั บ รู ้ เมื อบริ ษ ทั ฯมีค วามเชื อมันอย่า งสมเหตุ สมผลว่าบริ ษ ทั ฯจะได้รับ เงิ น
อุ ดหนุ นนันและบริ ษทั ฯสามารถปฏิ บ ตั ิตามเงื อนไขของเงิ นอุดหนุ นได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิ นอุ ดหนุ นจาก
รัฐบาลทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ทีเกียวข้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่าเสื อมราคาทีลดลง
4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์นนั
บริ ษ ทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตนที มี อายุก ารให้ป ระโยชน์จาํ กัดอย่า งมี ระบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือมีขอ้ บ่งชีว่า
สิ นทรั พ ย์นันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัดจํา หน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิ จการทีมีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทีเช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีสิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํากว่า
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันทีเกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเป็ นตัวเงิ นซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนอืนของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชีว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนั ทังนี
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิด
ลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึงการประเมินความเสี ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี ยงซึงเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ทีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุ ดซึ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ายนันผูซ้ ื อ
กับ ผูข้ ายมี ค วามรอบรู ้ และเต็ม ใจในการแลกเปลี ยนและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่า งเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและ
เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรั บรู ้ ทงจํ
ั านวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีทีมีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมือกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวข้อง
4.14 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ ก ประมาณการหนี สิ นไว้ในบัญชี เมือภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึนแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพือปลด
เปลืองภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
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4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 20 สําหรับกิจการทีไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี สิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเกียวข้องนัน โดยใช้อตั รา
ภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียัง
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีทีเกิ ดขึนเกียวข้องกับ
รายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.16 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอน
หนี สิ นให้ผูอ้ ื นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิ ดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี สิ นซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีเกี ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีมีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
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ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีสิ นในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชันของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึนประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื องที มี ค วามไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพิ นิจและการประมาณการดัง กล่า วนี ส่ ง ผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที
เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมีดงั นี
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิ ดจากสิ นค้าทีเคลือนไหวช้าหรื อเสื อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที
ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทํา การประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนั
ในการนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกี ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษี ทีไม่ได้ใช้เมือมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษี
ทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ นตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับกิ จการทีเกี ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกี ยวข้องกัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี

รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่าย

2561

2560

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

76,500,000

76,500,000

ตามอัตราทีประกาศจ่าย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไม่มียอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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2561
28,164,342
1,957,325
30,121,667

(หน่วย: บาท)
2560
26,366,515
2,490,583
28,857,098

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
2561
26,311
32,164,989
32,191,300

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: บาท)
2560
19,460
35,293,789
35,313,249

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี (2560:
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี )
8.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
2561
238,528,362
6,368,162
30,989,244
2,673
275,888,441

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
ภาษีมูลค่าเพิมรอเรี ยกคืน
รายได้คา้ งรับ
ดอกเบียค้างรับ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: บาท)
2560
207,063,051
1,401,251
4,347,000
3,503
212,814,805

ยอดคงเหลือของลูกหนีการค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 238.5 ล้านบาท (2560: 207.1 ล้านบาท)
เป็ นลูกหนีการค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระ
9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - เอทานอล
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสินเปลือง
รวม

2561
23,685,243
12,275,716
94,018,509
11,628,088
141,607,556

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

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
2561
2560
(555,027)
(555,027)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
23,685,243
16,496,044
12,275,716
18,312,280
94,018,509
78,178,747
11,628,088
9,914,550
141,607,556
122,901,621

ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯบันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะ
ได้รับเป็ นจํานวน 0.6 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือทีรับรู้เป็ นต้นทุนในระหว่างปี
(2560: บริ ษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นจํานวน 0.6
ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนขาย)
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10. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซือสิ นค้ า
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ งเกียวเนืองกับการซื อกากนําตาลและ
นําตาลทรายดิ บตามสัญญาซื อกากนําตาลและสัญญาซื อนําตาลทรายดิ บ เพือให้เป็ นไปตามเงื อนไขใน
สัญญาดังกล่าว ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื อกากนําตาลเป็ นจํานวน 545.1
ล้านบาท (2560: 38.4 ล้านบาท)
11. ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

เครื องจักรและ
อุปกรณ์

เครื องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตัง

230,558,380
49,224,251
279,782,631
16,394,415
296,177,046

254,919,738
9,415,953
55,722,826
320,058,517
3,058,848
158,312,541
481,429,906

2,132,571,822
104,378
(1,306,017)
500,866,728
2,632,236,911
9,272,977
2,043,552
2,643,553,440

18,973,439
1,151,707
(168,239)
19,956,907
1,909,717
21,866,624

28,891,317
1,816,900
(80,000)
30,628,217
119,000
30,747,217

424,569,604
168,389,779
(556,589,554)
36,369,829
485,681,163
(160,356,093)
361,694,899

3,090,484,300
230,102,968
(1,554,256)
3,319,033,012
516,436,120
3,835,469,132

-

72,873,328
11,026,507

667,305,775
130,652,189

15,582,312
1,492,477

20,334,003
2,768,071

-

776,095,418
145,939,244

-

83,899,835
17,563,922
101,463,757

(1,110,038)
796,847,926
136,824,033
933,671,959

(166,476)
16,908,313
1,527,417
18,435,730

(47,167)
23,054,907
2,778,822
25,833,729

-

(1,323,681)
920,710,981
158,694,194
1,079,405,17

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

296,177,046

379,966,149

1,709,881,481

3,430,894

4,913,488

361,694,899

2,756,063,957

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนที
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

รวม

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี
2560 (จํานวน 119 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

145,939,244

2561 (จํานวน 156 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

158,694,194

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํากากส่ าระหว่างก่อสร้างจํานวน 350.9
ล้านบาท (2560: ไม่มี) ซึ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ งเพือใช้ในการก่ อสร้างโรงงาน
ดังกล่ าว ในระหว่างปี ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็ นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้ าง
จํานวน 4.4 ล้านบาท (2560: ไม่มี) โดยคํานวณจากอัตราการตังขึนเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.9 ถึง 3.7 ต่อปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเครื องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะซึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 4.8 ล้านบาท (2560: 7.6 ล้านบาท)
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บริ ษทั ฯได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื องจักร ซึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 จํานวนประมาณ 1,613.6 ล้านบาท (2560: 1,713.6 ล้านบาท) ไปคําประกันเงินกูย้ ืมระยะสันและระยะยาว
และวงเงินสิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 และ 16
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีเครื องจักรและอุปกรณ์ เครื องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะจํานวนหนึง
ซึ งตัดค่า เสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้ง านอยู่ มู ลค่า ตามบัญชี ก่อนหักค่ าเสื อมราคาสะสมของสิ นทรัพ ย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 92.0 ล้านบาท (2560: 75.0 ล้านบาท)
12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งได้แก่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
2560
7,605,986
(5,739,844)
1,866,142

2561
9,116,986
(6,454,675)
2,662,311

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี
2561
1,866,142
1,511,000
(714,831)
2,662,311

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: บาท)
2560
2,346,190
157,740
(1)
(637,787)
1,866,142

13. เงินกู้ยมื ระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)

ตัวสัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
2561
2560
2.75 - 2.95
2.75 - 3.00
2.75
2.75 - 2.85

2561
882,905,000
291,807,145
1,174,712,145

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

วงเงิ นกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ คําประกันโดยการจดจํานองทีดิน พร้อมสิ งปลูกสร้าง
บางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
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14. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนี อืน
เงินปั นผลค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน

2561
62,996,703
81,322,534
1,217,645
145,536,882

(หน่วย: บาท)
2560
108,561,101
50,021,189
1,229,732
159,812,022

2561
2,887,577
(83,285)
2,804,292
(2,094,663)

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

709,629

2,583,978

15. หนีสิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบียรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี

บริ ษ ทั ฯได้ท าํ สั ญญาเช่ า การเงิ นกับ บริ ษ ทั ลี ส ซิ งเพื อเช่ า เครื องใช้สํา นัก งานและยานพาหนะใช้ใ นการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 และ 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่าขันตําตามสัญญาเช่าการเงินดังนี
(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า 2,171,975
715,602 2,887,577
(77,312)
(5,973)
(83,285)
ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตาม
709,629 2,804,292
2,094,663
สัญญาเช่า
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(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า 3,560,344 2,667,264 6,227,608
(83,286)
(388,819)
(305,533)
ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตาม
3,254,811 2,583,978 5,838,789
สัญญาเช่า
16. เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี

2561
627,968,432
(102,000,000)

(หน่วย: บาท)
2560
117,757,191
(117,757,191)
-

525,968,432

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิมระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
117,757,181
627,968,432
(117,757,191)
627,968,432

เมือวันที 6 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ งในประเทศเพือ
ทําการปรับโครงสร้างหนีทังหมดทีมีกบั ธนาคารอีกแห่งหนึงในประเทศในวงเงินจํานวน 845 ล้านบาท โดย
เมือวันที 18 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ การเบิกเงินกูต้ ามสัญญาเงินกูเ้ พือการปรับโครงสร้างหนี ดังกล่าว
และชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสันและระยะยาวทีมีกบั ธนาคารในประเทศทังจํานวนเป็ นจํานวนเงิน 837.8 ล้าน
บาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบียอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปี ทีหนึ งและเพิมขึน
ในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตังแต่ปีทีสองถึงปี ทีห้า เงินกูย้ ืมนีมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระคืนเป็ น
รายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยงวดทีหนึ งถึงเก้าชําระงวดละ 90 ล้านบาท และงวดทีสิ บชําระส่ วน
ทีเหลื อทังหมด โดยมีกาํ หนดชําระคืนตังแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามที
กล่าวในหมายเหตุ 11
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ต่อมาเมือวันที 7 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารเพือ
เปลียนแปลงเงือนไขของสัญญาบางประการ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี
เมือวันที 15 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ งในประเทศ ใน
วงเงินจํานวน 418 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบียอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนที 18 นับจากวันเบิกเงินกูง้ วดแรก (8 มิถุนายน
2561) เงินกูย้ ืมนีมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 6 ปี โดยชําระเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยงวดที
หนึงถึงเก้าชําระงวดละ 42 ล้านบาท และงวดทีสิ บชําระส่ วนทีเหลือทังหมด และจ่ายดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน
เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของ
บริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 11
ต่อมาเมือวันที 8 พฤศจิ กายน 2561 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงิ นกู้ระยะยาวอีกสัญญากับธนาคารแห่ งเดิ ม
ในวงเงินจํานวน 300 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบียอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อ
ปี โดยชํา ระคื นเงิ นต้น งวดแรกในวัน ทํา การสุ ดท้า ยของเดื อนที 6 นับ จากวันเบิ ก เงิ นกู้ง วดแรก (15
พฤศจิกายน 2561) เงินกูย้ มื นีมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด
โดยชําระงวดละ 30 ล้านบาท และจ่ายดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยการจด
จํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 11
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา
เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี ให้เป็ นไป
ตามอัตราทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที
กําหนดไว้ในสัญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาวได้ (2560: บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื อนไขเรื องการดํารง
อัตราส่ วนทางการเงินตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ ห้กไู้ ด้มีหนังสื อผ่อนปรน
เงื อนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 ให้บริ ษทั ฯแล้วเมือ
วันที 29 มกราคม 2561 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 117.8 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ทังจํานวน)
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17. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
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

2561
6,357,539

2560
3,981,219

2,204,174
73,433

334,221
52,449

(3,109,860)
5,525,286

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

2,291,033
3,234,253
5,525,286

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

ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
(หน่วย: บาท)
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2561
387,185
1,890,422
2,277,607

2560
68,579
318,091
386,670

ในปี 2561 บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวน
ประมาณ 2.3 ล้านบาท (2561: 4.1 ล้านบาท)
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 9 ปี และ 13 ปี (2560: 9 ปี และ 13 ปี )
สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2561
2560
2.4, 2.9
2.4, 2.9
5.0, 6.0
5.0, 6.0
2.9 - 34.4
2.9 - 34.4

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
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อัตราคิดลด

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
เพิมขึน 0.5%
ลดลง 0.5%
(21,197)
23,083

อัตราการขึนเงินเดือน

เพิมขึน 1.0%
53,121

ลดลง 1.0%
(46,059)

อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิมขึน 20.0%
(101,209)

ลดลง 20.0%
149,554

อัตราคิดลด

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

อัตราการขึนเงินเดือน

เพิมขึน 1.0%
339,588

ลดลง 1.0%
(294,837)

อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิมขึน 20.0%
(653,765)

ลดลง 20.0%
964,853

เมือวันที 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่นีกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึนไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการ
แก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี สิ นสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 0.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนของงวดทีกฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
18. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
19. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี

วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าไฟฟ้ าและเชือเพลิง
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเครื องจักรและอุปกรณ์
ค่าจัดจําหน่าย

2561
1,937,407,699
(597,608)
159,409,024
98,610,299
39,277,052
29,331,733
16,734,952

(หน่วย: บาท)
2560
1,954,051,551
(9,116,701)
146,577,031
88,738,146
50,154,186
26,767,601
6,952,420

20. ค่ าเสี ยหายจากอุทกภัย
ในเดือนตุลาคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยทําให้คนั บ่อเก็บกักนํากากส่ าจากกระบวนการผลิตเอทานอลทีบําบัด
แล้วบางส่ วนชํารุ ดพังทลาย ส่ งผลให้นากากส่
ํ
าไหลเข้าสู่ พืนทีชุมชนและพืนทีเกษตรกรรมข้างเคียง มีผลให้
บริ ษทั ฯต้องชําระค่าความเสี ยหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํ สังให้หยุดการผลิ ตเอทานอลชัวคราว
เพือแก้ไขปั ญหาบ่อบําบัดนําเสี ยให้กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ทังนีบริ ษทั ฯได้สํารวจความเสี ยหายจาก
ผลของอุทกภัยทีเกิดขึน และบันทึกค่าเสี ยหายทีเกิดขึนเป็ นจํานวน 73.3 ล้านบาท และจํานวน 2.3 ล้านบาท
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี 2560 และ 2561 ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ทาํ ประกันครอบคลุมความเสี ยหาย และอยูร่ ะหว่างดําเนินการเรี ยกร้องเงินชดเชย
กับบริ ษทั ประกันภัย
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21. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
2560

2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

27,055,0
-

(164,539)

430,6
27,485,679

(334,318)
(498,857)

จํานวนภาษี เงิ นได้ทีเกี ยวข้องกับส่ วนประกอบของงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืนสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
2560
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ
648,976
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ภาษีเงินได้มีดงั นี

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 22)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิมขึน
ผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ทีไม่ได้รับรู้
อืน ๆ
รวม
ภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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2561
321,762,939
20%
64,352,588
(39,669,854)
3,494,489
(1,347,031)
655,487
(36,866,909)
27,485,679

(หน่วย: บาท)
2560
48,357,425
20%
9,671,485
(164,539)
(14,733,793)
720,954
(512,142)
4,066,078
453,100
(10,005,803)
(498,857)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 20.3 ล้านบาท ทีบริ ษทั ฯไม่ได้
บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (2560: 20.3 ล้านบาท)
ผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 20.3 ล้านบาท จะสิ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ในปี 2565
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคาสะสม - เครื องจักร
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

2561

2560

5,249,516
296,641
261,519
646,850
6,454,526

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

3,421,318
3,421,318
3,033,208

3,421,318
3,421,318
3,463,877
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22. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนดังนี
บัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที
1. เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

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

2. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้รับ
8 ปี
2.1 ได้ รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํา ไรที ได้ จ ากการ
ประกอบกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที เริ มมีรายได้จาก (สิ นสุดแล้ว)
การประกอบกิจการนัน) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจาก
กิจการที ได้รับการส่ งเสริ มซึ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงิ นได้ตลอดระยะเวลาทีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที เกิดขึนในระหว่างได้รับ
5 ปี
ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ไ ปหั ก ออกจากกํา ไรสุ ท ธิ ที เกิ ด ขึ นภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลา
ตามข้อ 2.1)
1 ปี
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ วัสดุจาํ เป็ นและของที ใช้ใน
การผลิตเพือการส่งออก นับจากวันทีนําเข้าครังแรก
3. วันเริ มมีรายได้
31 มกราคม 2548

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที
1 เมษายน 2563)

5 ปี

1 ปี
2 เมษายน 2555

ทังนีบริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อกําหนดต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ของบริ ษทั ฯเป็ นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจําแนกตามกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุ ปได้ดงั นี
2561
รายได้จากการขาย
กิจการทีได้รับการส่ งเสริ ม
กิจการทีไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวม
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1,538,770,800
1,157,305,042
2,696,075,842

(หน่วย: บาท)
2560
1,461,624,145
1,008,894,485
2,470,518,630

23. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรสําหรับปี (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุ น้ (บาท)

2561
294,277,260
1,000,000,000
0.29

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

24. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วน
งานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนินงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จําหน่ ายเอทานอลที ใช้เป็ นเชื อเพลิ ง และดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมูลค่าโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนัน รายได้ กําไรจากการ
ดําเนิ นงาน และสิ นทรั พย์ที แสดงอยู่ในงบการเงิ น จึ งถื อเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนิ นงานและเขต
ภูมิศาสตร์ แล้ว
ในปี 2561 บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 3 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,209 ล้านบาท 770 ล้านบาท
และ 266 ล้านบาท (ปี 2560: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 3 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,137 ล้านบาท
674 ล้านบาท และ 379 ล้านบาท)
25. กองทุนสํ ารองเลียงชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15
ของเงิ นเดื อน กองทุ นสํารองเลี ยงชี พนี บริ หารโดยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่
พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 3.4 ล้านบาท (2560: 3.0 ล้านบาท)
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26. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(บาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
(บาท)

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมือวันที 19 เมษายน
2561

50,000,000

0.05

18 พฤษภาคม 2561

ทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมือวันที
16 สิ งหาคม 2561

99,984,900

0.10

14 กันยายน 2561

149,984,900

0.15

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมือวันที 24 เมษายน
2560

50,000,000

0.05

23 พฤษภาคม 2560

ทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมือวันที
17 สิ งหาคม 2560

100,000,000

0.10

15 กันยายน 2560

150,000,000

0.15

เงินปันผล
2561
เงินปันผลสําหรับกําไรจากการ
ดําเนินงานของกิจการทีได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุนตังแต่วนั ที
1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2560
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับกําไร
จากการดําเนินงานของกิจการที
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที 30 มิถุนายน 2561
รวม
2560
เงินปันผลสําหรับกําไรจากการ
ดําเนินงานของกิจการทีได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุนตังแต่วนั ที
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับกําไร
จากการดําเนินงานของกิจการที
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที 30 มิถุนายน 2560
รวม

วันทีจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 ยังมีมติอนุมตั ิเห็นชอบให้จดั สรรกําไรสะสมเพือกันไว้
เป็ นสํารองทัวไปจํานวน 192 ล้านบาท
27. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
27.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 88.4 ล้าน
บาท ทีเกียวข้องกับการก่อสร้างโรงงานระเหยนํากากส่ าและโครงการก่อสร้างอืนๆ (2560: โครงการก่อสร้างบ่อ
ระเหยนํากากส่ าเป็ นจํานวนเงินประมาณ 10.6 ล้านบาท)
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27.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานทีเกียวข้องกับการเช่าพืนทีอาคารสํานักงานและบริ การอืน ๆ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.7
4.0

5.4
7.5

27.3 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาให้ บริการและซือสิ นค้ าระยะยาว
ก) บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื อขายไฟฟ้ า ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กํา หนด 1 ปี เริ มตังแต่วนั ที 21 ธันวาคม 2553 ถึ ง วันที 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ ออายุโดย
อัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ งอัตราค่าซื อไฟฟ้ าเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา
ข) บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื อกากนําตาลซึ 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 ยบเทียบ ตังแต่ปีที 6
เป็ นต้นไปราคาซื อขายจะทํา การตกลงเป็ นรายปี โดยปริ มาณการซื อให้เป็ นไปตามที ระบุ ในสั ญญา
นอกจากนี บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อกากนําตาลเพิมเติมอีกสองบริ ษทั มีกาํ หนดระยะเวลา 5 ปี และจะ
ตกลงราคาซือก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มาณการซือให้เป็ นไปตามทีระบุในสัญญา
27.4 การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน
5.0 ล้านบาท เพือคําประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (2560:
5.2 ล้านบาท)
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28. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษ ทั แห่ งหนึ งกล่ า วหาว่า บริ ษ ทั ฯไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามสัญญาซื อขายมันเส้นลงวันที
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที 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 จากนันในวันที 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณายกฟ้ องคดีทีบริ ษทั
ดังกล่าวกล่ าวหาบริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่าวชําระเงิ นค่าซื อมันเส้นทีบริ ษทั ฯจ่ายล่ วงหน้าจํานวน 6.9
ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที 8 พฤศจิกายน 2554 (วันทีฟ้ องแย้ง) จนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ น พร้อมทังให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
เมือวันที 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ยืนอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาดังกล่าว และเมือวันที 9 กุมภาพันธ์
2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชันต้น
ต่อมาเมือวันที 7 เมษายน 2559 บริ ษทั ฯได้ยืนฎีกาคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงั กล่าวต่อศาลฎีกาและ
เมือวันที 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯยืนฟ้ องบริ ษทั ดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึ งขณะนี คดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของทังสองศาลโดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชําระเงินจากบริ ษทั ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับเงินค่าซื อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กบั บริ ษทั
ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
29. ลําดับชันของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี

สิ นทรัพย์ ทวัี ดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
รวม

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
รวม

1,036,827

1,025,890

1,036,827

1,025,890

30. เครืองมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมื อทางการเงิ นทีสําคัญของบริ ษทั ฯตามทีนิ ยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว-กองทุนเปิ ด ลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน หนี สิ นตามสัญญา
เช่าการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสันและเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี
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ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั ฯมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีการค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี ยงนีโดยการ
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชือทีเหมาะสม ดังนันบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชือ นอกจากนี ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั นํามันซึ งมี
ชือเสี ยงและฐานะการเงินดี จํานวนเงินสู งสุ ดทีบริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนีการค้าทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษ ทั ฯมี ค วามเสี ยงจากอัตราดอกเบี ยทีสํา คัญอันเกี ยวเนื องกับเงิ นฝากธนาคาร เจ้าหนี ตามสั ญญาเช่ า
การเงิน เงิ นกูย้ ืมระยะสันและเงินกูย้ ืมระยะยาวทีมีดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํา
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี สิ นทางการเงิ นทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันทีครบกําหนด หรื อ วันทีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า 1
ถึง 5 ปี
1 ปี

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน
หนีสินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,174.7
2.1
1,176.9

-

31.3
31.3

0.9
1.0
275.9
277.8

32.2
1.0
275.9
309.1

0.10 - 0.38
-

0.7
0.7

628.0
628.0

145.5
145.5

1,174.7
145.5
2.8
628.0
1,951.0

2.75 - 2.95
0.27 - 15.32
3M THBFIX + 1.95
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน
หนีสินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

24.3
24.3

11.0
1.0
212.8
224.8

35.3
1.0
212.8
249.1

0.10 - 0.38
-

899.1
3.2
902.3

2.6
2.6

117.8
117.8

159.8
159.8

899.1
159.8
5.8
117.8
1,182.5

2.75 - 3.00
0.27 - 15.32
3M THBFIX + 1.95

ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯไม่คาดว่าจะมี ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทีสําคัญจากรายการซื อขายและการกูย้ ืม เนื องจาก
รายการส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท
30.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนืองจากเครื องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสันและเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบีย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการบริ หารจัดการทุ นที สํา คัญของบริ ษ ัท ฯคื อ การจัด ให้มี ซึ งโครงสร้ า งทางการเงิ น ที
เหมาะสมเพือสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 1.1:1 (2560: 0.74:1)
32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2562
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