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 ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริ ทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั (ม าชน)  

ขอเรียนใ ้ท่านผู้ถือ ุ้นทราบถึงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปี 2562  

ที่ผ่านมา นับ ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดย ามารถท�าก�าไร ุทธิ 

ูง ุดนับตั้งแต่ต้ังบริ ัทมาเป็นเ ลา 17 ปี โดยมีก�าไร ุทธิ ูงถึง 513.62 ล้านบาท  

คิดเป็นก�าไร ุ้นละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 75.86

 ผลด�ำเนนิงำนในภำพรวมในปี 2562 : บริ ทัฯ มรีายได้ร มทัง้ ิน้ 2,577.22  

ล้านบาท และมีก�าไร ุทธิ 513.62 ล้านบาท คิดเป็นก�าไร ุทธิ ุ ้นละ 0.51 บาท  

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายได้ลดลง 120.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.47  

แต่มีก�าไร ุทธิเพิ่มขึ้นถึง 219.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.53 เนื่องจากราคา 

กากน�้าตาลซึ่งเป็น ัตถุดิบ ลักและต้นทุน ่ นใ ญ่ลดลงร้อยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  

แม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ขึน้จากปีก่อนเพียงเลก็น้อยร้อยละ 1.03 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลีย่ลดลงจากปีก่อน

ถงึร้อยละ 7 กต็าม โดยมอีตัราก�าไรในรปูเงนิ ด (EBITDA MARGIN) เพิม่ขึน้จากร้อยละ 19.35 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 28.47 

ในปี 2562, มีอัตราก�าไร ุทธิ (NET PROFIT MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 19.93 ในปี 2562 

และมีอัตราผลตอบแทนต่อ ่ นผู้ถือ ุ้น (RETURN ON EQUITY) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.31 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 27.70 

ในปี 2562 นับ ่าประ ิทธิภาพการท�าก�าไรในปี 2562 ดีขึ้นมาก

 ฐำนะกำรเงินโดยรวมในปี 2562 : นับ ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมี ินทรัพย์ร ม ณ ัน ิ้นปี 2562 จ�าน น 4,136.63 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 364.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.66 และมี นี้ ินร ม ณ ัน ิ้นปี 2562 จ�าน น 2,200.80 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 โดยมี ่ นของผู้ถือ ุ้นร ม ณ ิ้นปี 2562 จ�าน น 

1,935.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 163.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 ท�าใ ้มูลค่า ุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจาก ุ้นละ 

1.77 บาทในปี 2561 เป็น ุ้นละ 1.94 บาทในปี 2562 รือเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน ุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.60

 ภำพคล่องโดยรวมในปี 2562 : บริ ทัฯ มอีตัรา ่ น นิทรัพย์ มนุเ ยีนต่อ นี้ นิ มนุเ ยีน (CURRENT RATIO) 

0.75 เท่า ซึ่งค่อนข้างต�่าแต่ไม่มีปัญ า ภาพคล่องเนื่องจากบริ ัทฯ ยังมี ินค้าคงเ ลือที่จะ ามารถขายและเปลี่ยนเป็น 

เงิน ดได้ง่าย กอปรกับลูก นี้เป็นบริ ัทน�้ามันขนาดใ ญ่ที่มีค ามมั่นคงทางการเงิน ูง โดยมี ัด ่ น นี้ ินร มต่อ ินทรัพย์

ร ม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.53 เท่าและมี ัด ่ น นี้ ินร มต่อ ่ นของผู้ถือ ุ้นร ม (TOTAL  

DEBT TO EQUITY RATIO) 1.14 เท่า โดยบริ ัทฯ มีกระแ เงิน ดและ งเงิน ินเชื่อจาก ถาบันการเงินที่ ามารถ 

จะใช้ มุนเ ียนในการด�าเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

  โครงกำรลงทุนก่อ รำ้งโรงงำนระเ ยน�้ำกำก ่ำ ขนาด 3,000 ลูกบา ก์เมตรต่อ ัน (EVAPORATOR SYSTEM  

FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) ซึ่งเป็นโครงการก�าจัดน�้าเ ียจากกระบ นการผลิต 

เอทานอลที่ก่อ ร้างแล้ เ ร็จในปี 2562 ซ่ึง ามารถผลิตและโปรแต เซียมฮิ เมท เป็นผลพลอยได้ท�าใ ้บริ ัทฯมีรายได้ 

และก�าไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น
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 รำงวัลแ ่งควำมภำคภูมิใจ : บริ ัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยใ ้ค าม �าคัญ 

กับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระ นักถึงค ามรับผิดชอบต่อชุมชน ังคม 

และ ิ่งแ ดล้อม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อ ร้าง รรค์และพัฒนาค ามมั่นคงและยั่งยืนใ ้กับ 

องค์กรในระยะยา  โดยบริ ัทฯ ได้รับราง ัลแ ่งค ามภาคภูมิใจ ดังนี้

 (1) การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริ ัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจ�าปี 2562 ที่ด�าเนินการโดย มาคม

่งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทยปรากฏ ่าบริ ัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก รือราง ัล 4 ดา  ( ) 

โดยได้รับคะแนน 85% ซึ่ง ูงก ่าคะแนนเฉลี่ยโดยร มของบริ ัทจดทะเบียนในปี 2562 ที่ได้รับคะแนน 82% 

 (2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือ ุ้น ามัญของบริ ัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจ�าปี 

2562 ที่ด�าเนินการโดย มาคม ่งเ ริมผู้ลงทุนไทยปรากฏ ่าบริ ัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู่ในเกณฑ์ 

ที่ดีเยี่ยม ซึ่ง ูงก ่าคะแนนเฉลี่ยโดยร มของบริ ัทจดทะเบียนในปี 2562 ที่ได้รับ 93.70 คะแนน 

 (3) บริ ัทฯ ได้รับการรับรองใ ้ต่ออายุเป็น มาชิกโครงการแน ร่ มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชั่น (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) 

มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 โดยบริ ัทฯ ใ ้ค าม �าคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปร่งใ และเป็นธรรม 

ร มทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

 แนวโน้มในอนำคต : ราคาน�า้ตาลทัง้ในประเท และตลาดโลกในปี 2563 มแีน โน้มปรับตั เพิม่ขึน้มาก เนือ่งจาก

เกิดภัยแล้งท�าใ ้ผลผลิตอ้อยลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากและท�าใ ้ราคากากน�้าตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิต 

น�้าตาลและเป็น ัตถุดิบ ลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริ ัทฯปรับตั เพิ่ม ูงขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม 

บริ ัทฯ ามารถเลือกใช้ ัตถุดิบอื่นมาใช้ผ มและ รือใช้ทดแทนกากน�้าตาลได้ โดยเน้นการรัก าคุณภาพผลิตภัณฑ ์

และบริ ารต้นทุนการผลิตเอทานอลใ ้มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลที่ดี เพื่อใ ้บริ ัทฯมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2563 และ ามารถจ่ายเงินปันผลใ ้ผู้ถือ ุ้นได้ตามนโยบายที่ก�า นดไ ้อย่างต่อเนื่องและ ม�่าเ มอ 

 คณะกรรมการบริ ัทฯ พยายามบริ ารงานและแก้ไขปัญ าที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระ ังโดยยึด ลัก

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีท�าใ บ้ริ ทัฯ ามารถผ่านพ้นอุป รรคและมผีลการด�าเนนิงานทีด่มีาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีค้ณะกรรม

การบริ ัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายกิจการของบริ ัทฯ ใ ้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในระยะยา

              

(นาย ุโรจน์ ุภ ั ดิ์กุล)

ประธำนกรรมกำร

บริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (ม ำชน)
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     ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริ ัท

  นำยไกรสีห์ ิริรังษี
     รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน 
 และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริ ัท

 นำยอนัน ์ เ ำหเร
     กรรมการ, กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริ ัท และกรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน

 นำยสีห ักดิ์ อำรีรำชกำรั ย์
     กรรมการ, กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริ ัท และกรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน
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 นำยเ ด็จ ัย มี เอี่ยม
     กรรมการอิ ระและประธานกรรมการตร จ อบ

 นำย ิรัช อ ิเม ี �ำรง
     กรรมการอิ ระและกรรมการตร จ อบ

 นำยสำ ิ  ชำญเชำ น์ก
     กรรมการอิ ระ, กรรมการตร จ อบ, ประธานกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 
 และกรรมการ รร าและก�า นดค่าตอบแทน
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ายบริ ารและการผลิต

นำงสำ กัญญ ัชร จินันท์เดช

ประธานเจ้า น้าที่บริ าร 
ายพาณิชยกิจ

นำยสม ิ  บญบำนเย็น

ประธานเจ้า น้าที่ด้านการผลิต
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นำยกร ัง ิร ห์

ผู้ช่ ยประธาน
เจ้า น้าที่ด้านการผลิต (2)

นำงสำ ีรนันท์ ะเกษม 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

นำย ชัย ก เ ่ อง

ผู้จัดการฝ่ายตร จ อบ

นำยอนัน ์ รำยะรจิ

ผู้ช่ ยประธาน
เจ้า น้าที่ด้านการผลิต (1)

นำง ระ ัสสร กันทะ ง ์

ผู้จัดการฝ่ายกฎ มายและเลขานุการบริ ัท



การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

   ลักษณะการประกอบธุรกิจ

      ปัจจัยเสี่ยง

          ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

             ข้อพิพาททางกฎหมาย

                 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคัญ



 

วนท 1 

การประกอบธุรกิจ 
1. นโยบายและภาพรวม นการประกอบธุรกิจ 

บริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ม าชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจํา นายเอทานอลที่มีค าม

บริ ุทธิ 99 5  โดยปริมาตร เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทานอลมี ูตรโมเลกุล 2H5O  มีจุดเดือดประมาณ  

อง าเซลเซีย  คุณ มบัติโดยทั่ ไปเปนของเ ล ใ  ไมมี ี ติดไ งาย เปนเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทน ูง โดยบริ ัทฯ 

จํา นายเอทานอลแปลง ภาพใ กับบริ ัทผูคาน้ํามันตามมาตรา  ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ  

2543 เพ่ือนําไปผ มกับน้ํามันเบนซินในอัตรา นผ มรอยละ 10 รอยละ 20 และรอยละ 5 ไดเปนน้ํามันแก

โซ อล 10 น้ํามันแก โซ อล 20 และน้ํามันแก โซ อล 5 ตามลําดับ ํา รับใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตเพื่อ

ทดแทนการใชน้ํามันเบนซิน ซึ่งจะช ยลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและ ารปรุงแตงซึ่งใชเพ่ิมคาออกเทนในน้ํามัน

เบนซินท่ีเรียก า  (    ) และลดมลพิ ทางอากา  ซึ่งจะ งผลดีตอ ิ่งแ ดลอม 

 ปจจุบันบริ ัทฯมีโรงงานผลิตเอทานอล โดยใชเทคโนโลยีของ I  I IS ประเท รั่งเ              

ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้งร ม 365 000 ลิตรตอ ัน รือ 120 5 ลานลิตรตอป (คําน ณจากจําน น ันที่ใชในการ

ผลิตเทากับ 330 ันตอป) ทั้งนี้ ายการผลิตเอทานอลของบริ ัทฯ แบงเปน 2 ายการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ ายการผลิ ท 1 ายการผลิ ท 2 
ัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล กากน้ําตาล กากน้ําตาล รือมัน ําปะ ลัง 

กําลังการผลิตติดตั้ง 165 000 ลิตรตอ ัน 200 000 ลิตรตอ ัน 
ันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก 31 มกราคม 254  2 เม ายน 2555 

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริ ัทฯ ไดรับการ งเ ริมการลงทุนจากคณะกรรมการ งเ ริมการลงทุน

ตามบัตร งเ ริมการลงทุนเลขที่ 1 60(2)/2546  ลง ันที่ 26 ธัน าคม 2546 ํา รับ ายการผลิตที่ 1 และเลขที่ 

20 (9)/2551 ลง ันที่ 19 พ จิกายน 2551 ํา รับ ายการผลิตที่ 2 โดยบัตร งเ ริมการลงทุน มี ิทธิ

ประโยชนดานภา ีและเงื่อนไขที่ ําคัญ ดังนี ้
(1) ไดรับยกเ นภา ีเงินไดนิติบุคคล ํา รับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการ งเ ริมและ

ไดรับยกเ น ไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการ งเ ริม (ซึ่งไดรับการยกเ นภา ีเงินไดนิติบุคคล)ไปร ม

คําน ณเพ่ือเ ียภา ีเงินไดเปนระยะเ ลา  ปนับแต ันที่เริ่มมีรายได ํา รับ ิทธิประโยชนทางภา ีใน ายการผลิตที่ 

1 ได มดอายุไปแล  เม่ือ ันที่ 30 มกราคม 2556 น ิทธิประโยชนทางภา ีใน ายการผลิตที่ 2 จะ มดอายุใน

ันที ่1 เม ายน 2563 

(2) ไดรับอนุญาตใ นําผลขาดทุนประจําปที่เกิดข้ึนในระ างไดรับการยกเ นภา ีเงินไดไป ักออก

จากกําไร ุทธิที่เกิดขึ้นภาย ลังระยะเ ลาไดรับยกเ นภา ีเงินไดนิติบุคคล เปนระยะเ ลา 5 ป นับแต ันพน

กํา นดเ ลาที่ไดรับยกเ นภา ีตามขอ (1) 

(3) ไดรับยกเ นอากรขาเขา ํา รับ ัตถุดิบและ ั ดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเท เพ่ือใชใน

การผลิตเพื่อ งออกเปนระยะเ ลา 1 ป นับแต ันที่นําเขาครั้งแรก 

(4) ไดรับยกเ นอากรขาเขา ํา รับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
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 ตามที่ ิทธิประโยชนทางภา ีโรงงานผลิตเอทานอล ายการผลิตท่ี 1 ของบริ ัทฯ ได มดอายุไปแล นั้น 

บริ ัทฯ ไดยื่นขอรับการ งเ ริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประ ิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดผลกระทบตอ

ิ่งแ ดลอม ซึ่งไดรับอนุมัติการ งเ ริมการลงทุนจากคณะกรรมการ งเ ริมการลงทุนตามบัตร งเ ริมการลงทุนเลขที ่
62-0394-1-04-1-0 โดยบัตร งเ ริมการลงทุนมี ิทธิประโยชนดานภา ีและเงื่อนไขที่ ําคัญ ดังนี ้

(1) ไดรับยกเ นภา ีเงินไดนิติบุคคล ํา รับกําไร ุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ งเ ริมร มกัน

ไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาเงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงประ ิทธิภาพการผลิตโดยไมร มคาที่ดินและทุน มุนเ ียน และ

ไดรับยกเ นไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการ งเ ริม (ซึ่งไดรับการยกเ นภา ีเงินไดนิติบุคคล) ไปร ม

คําน ณเพ่ือเ ียภา ีเงินไดเปนระยะเ ลา 3 ป นับแต ันที่มีรายได 
(2) ไดรับอนุญาตใ นําผลขาดทุนประจําปที่เกิดข้ึนในระ างไดรับการยกเ นภา ีเงินไดไป ักออกจาก

กําไร ุทธิที่เกิดข้ึนภาย ลังระยะเ ลาไดรับยกเ นภา ีเงินไดนิติบุคคล เปนระยะเ ลา 5 ป นับแต ันพน

กํา นดเ ลาที่ไดรับยกเ นภา ีตามขอ (1) 

(3) ไดรับยกเ นอากรขาเขา ํา รับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

  1.1 นโยบายและเปา มายการดําเนินธุรกิจ   

  วิ ัยทัศน 
“เปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือ ิ่งแ ดลอมที่ดีและ ังคมที่มีคุณภาพ” 

   พันธกิจ 
บริ ัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและ งเ ริมการใชเอทานอลเปนพลังงานทดแทนโดยการร มมือกับ น ยงาน

ของรัฐ ถาบันการ ึก าและเอกชนใ เกิดบูรณาการในการพัฒนาการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงภายใตการบริ าร

จัดการที่เปนธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนตอองคกรผูถือ ุนพันธมิตรธุรกิจและผูมี นไดเ ียใน ังคม 

   นโยบายคุณภาพ 
บริ ัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและจํา นายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐาน 

และมุง รางค ามมั่นใจและค ามพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการแกคูคาด ย ลักปฏิบัต ิ3 ประการดังนี ้
(1) พัฒนาและปรับปรุงกระบ นการผลิตใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลอยางตอเนื่อง 
(2) ตร จ อบคุณภาพของ ัตถุดิบ ารเคมี และน้ําที่ใช ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑระ างผลิต

ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2015 
(3) รางจิต ํานึกและการใ ใจในการตอบ นองค ามตองการของลูกคาด ยค ามรับผิดชอบ ร ดเร็  

และจริงใจ 

   นโยบายความรับผิดชอบทาง ังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
   บริ ัทฯ มุงมั่นบริ ารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงค ามรับผิดชอบตอ ังคมและผูมี นได             

นเ ีย ไดแก ผูถือ ุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชน และ ังคมรอบขาง โดยกํา นดแน ทางปฏิบัติตอผูมี นได

นเ ียตาม ลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ร มทั้งรณรงคและเ ริม รางการปลูกจิต ํานึกใ พนักงานไดมี นร ม

ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตอชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชี ิตของพนักงานชุมชนและ ังคมรอบขางอยางยั่งยืน 

โดยกํา นดนโยบายและแน ทางการปฏิบัติไ  4 ดาน ดังนี ้
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(1) ดาน ิ่งแ ดลอม 
บริ ัทฯ มีเจตจํานงท่ีจะประกอบกิจการด ยค ามรับผิดชอบตอ ิ่งแ ดลอมด ย ลักการ ดังนี้ 

- ติดตามและปฏิบัติตามก มายและขอบังคับที่เก่ีย ของกับ ิ่งแ ดลอม 

- พัฒนาและปรับปรุงกระบ นการผลิตและระบบการจัดการของเ ียจากโรงงานเพ่ือกําจัด

มลภา ะที่มีผลกระทบตอ ิ่งแ ดลอม ูมาตรฐาน ISO14001/2015 

- รางจิต ํานึกแกพนักงานทุกระดับในค ามรับผิดชอบตอการรัก า ิ่งแ ดลอมท้ังภายใน

โรงงานและภายนอกโรงงาน 

- จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

- ปรับปรุงบริเ ณภายในและรอบโรงงาน ูโรงงาน ีเขีย  (  ) 

(2) ดานค ามปลอดภัยและชี อนามัย 
ค ามปลอดภัยและชี อนามัยในการปฏิบัติ นาที่ของพนักงานเปนค ามรับผิดชอบพ้ืนฐานของ

บริ ัทฯ และเปนปจจัย ําคัญตอค าม ําเร็จและเจริญเติบโตขององคกร บริ ัทฯ จึงไดกํา นดนโยบายและ

ลักการปฏิบัติไ  ดังนี้ 
- ปฏิบัติตามก มายและขอบังคับทีเ่ก่ีย ของกับค ามปลอดภัยและชี อนามัย 

-  จํากัดและค บคุมค ามเ ี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย 

- จัดทํามาตรการปองกันและอุปกรณปองกันอันตรายในระ างปฏิบัติงานของพนักงาน 

-  อบรมพนักงานถึงการปองกันอุบัติภัยและการแกไขอุบัติภัยอยาง ม่ําเ มอ 

-  จัดตั้งคณะกรรมการค ามปลอดภัยอาชี อนามัยและ ิ่งแ ดลอมทํา นาที่พิจารณากํา นด

แผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล 

(3) ดานการอนุรัก ทรัพยากร 
บริ ัทฯ ใ ค าม ําคัญตอการใชทรัพยากรอยางมีประ ิทธิภาพ โดยไดกํา นดยุทธ า ตร                  

การจัดการทรัพยากรตามลําดับ ดังนี ้
(ก) ดานการอนุรัก พลังงาน 

-  ใชกาซชี ภาพจากระบบบําบัดน้ําเ ียทดแทนน้ํามันเตา 

-  ลดการใชพลังงานไ าด ยการใชอุปกรณที่มีประ ิทธิภาพ ูงและอุปกรณประ ยัดไ า 

-  จัดทํา   เพ่ือการบริ ารจัดการใชไ าใ มีประ ิทธิภาพ ูง ุด 

-  อบรมพนักงานใ เขาใจและตระ นักถึงค ามรับผิดชอบตอการประ ยัดพลังงานทุก

ประเภทในโรงงาน 

(ข) ดานทรัพยากรน้ําและการบําบัดน้ําเ ีย 

-  ตร จ อบระบบบําบัดน้ําดิบและอุปกรณในระบบทอ งตามกํา นด เพ่ือปองกันการ ูญเ ีย

ของน้ําจากการรั่ ไ ล รือชํารุดของอุปกรณ 

-  นําน้ําจากระบบบําบัดน้ําเ ียกลับมาใชในกระบ นการผลิตเอทานอล 

-  ตร จ อบคุณภาพน้ําอยาง ม่ําเ มอเพ่ือไมใ เกิดผลกระทบตอคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได 
-  ไมระบายน้ําเ ียที่บําบัดแล ูภายนอกโรงงานตามมาตรการ   

-  งเ ริมการใชน้ําดานอุปโภคและบริโภคอยางประ ยัด 
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(ค) ดานการจัดการมลพิ ทางอากา  

-  ปรับปรุงประ ิทธิภาพของระบบผลิตกาซชี ภาพเพ่ือปองกันการรั่ ซึมของกาซชี ภาพอยาง

ม่ําเ มอ 

-  ตร จ อบระบบเผาไ มของเชื้อเพลิงตามกํา นดเพื่อค บคุมคุณภาพของอากา ที่ปลอย

จากปลองใ อยูในมาตรฐานที่กํา นดโดยกรมโรงงานอุต า กรรม 

-  ตร จ ัดคุณภาพอากา ทุก 6 เดือน 

(4) ดาน ังคม 
บริ ัทฯ ตระ นักดี า “ ังคม” เปนกลไก ําคัญท่ีจะช ย งเ ริมผลักดันใ กิจการของบริ ัทฯ คง

อยูและเติบโตอยางมั่นคง โดยเริ่มจาก ังคมเล็กๆ ในองคกร ไดแก พนักงานซึ่งเปน ั ใจ ําคัญท่ีเ ริม ักยภาพและ

ค าม ามารถในการแขงขันไป ู ังคมระดับชุมชน และระดับประเท  โดยมีกิจกรรมท่ีเปนเปา มายในการ

ดําเนินการในระดับ ังคมตางๆ ดังนี ้
(ก)  ระดับองคกร 

- พัฒนาทัก ะของพนักงานทุกระดับและ รางองคค ามรูภายในองคกร ูการบริ าร

ค าม ามารถ (  ) 

- งเ ริมพนักงานใ มี นร มในการแ ดงออกถึงค ามคิดเ ็นตอองคกร 

-  งเ ริมพนักงานใ มี นร มในการพัฒนาชุมชน 

(ข)  ระดับชุมชน 

-  อนุรัก ทรัพยากรและ ิ่งแ ดลอม 

-  งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชี ิต 

-  งเ ริมการ ึก าและพัฒนาการเรียนรูของเยา ชนในชุมชน 

-  งเ ริมการเรียนรูการใ ใจใน ัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนา

คุณภาพชี ิตของเยา ชน 

(ค)  ระดับประเท  

-  นับ นุนกิจกรรมดานการอนุรัก ิ่งแ ดลอม 

-  นับ นุนพัฒนาการเรียนรูและการ รางจิต ํานึกและค ามรับผิดชอบตอ ังคมของเยา ชน 

 นโยบายวาดวยการ อ านการทุจริ คอรรัปชัน  
บริ ัทฯ มีค ามมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริ ัทฯ จึงไดกํา นด

นโยบาย าด ยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือปลูกจิต ํานึกใ กรรมการ ผูบริ ารและพนักงานของบริ ัทฯ 

ทุกระดับตระ นักถึงพิ ภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น รางคานิยมท่ีถูกตอง และเพิ่มค ามเชื่อมั่นตอผูมี นไดเ ีย

ทุก าย เพื่อพัฒนาองคกรใ มีค ามยั่งยืนในระยะยา  
บริ ัทฯ มีขอ ามมิใ กรรมการ ผูบริ าร และพนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับ ดําเนินการ รือยอมรับ               

การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเท และตางประเท

และทุก น ยงานที่เก่ีย ของ โดยจัดใ มีการตร จ อบ รือ อบทานการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่นอยาง ม่ําเ มอ ตลอดจนทบท นแน ทางปฏิบัติและขอกํา นดในการดําเนินการตางๆ เพ่ือใ อดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของก มายตางๆที่เก่ีย ของโดยใ ปฏิบัตดิังตอไปนี ้ 
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(1) กรรมการ ผูบริ ารและพนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน

ทุจริตคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ย ของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นไม าโดยทางตรง รือ

ทางออม 

(2) พนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับไมพึงละเลย รือเพิกเ ยเมื่อพบเ ็นการกระทําที่เขาขายการ

ทุจริตคอรรัปชั่นที่เก่ีย ของกับบริ ัทฯ ตองแจงใ ผูบังคับบัญชา รือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใ ค ามร มมือ

ในการตร จ อบขอเท็จจริงตางๆ ากมีขอ ง ัยใ ปรึก า ารือผูบังคับบัญชา รือบุคคลที่บริ ัทฯ กํา นดใ ทํา

นาที่รับผิดชอบเกี่ย กับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ท่ีกํา นดไ  
(3) บริ ัทฯ จะใ ค ามเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกี่ย ของ

กับบริ ัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน รือผูที่ใ ค ามร มมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่นตามที่

บริ ัทฯ กํา นดไ ในขอกํา นดและแน ทางปฏิบัติในการแจงเบาะแ รือขอรองเรียนของผูมี นไดเ ีย 

(4) ผูที่กระทําทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการ

พิจารณาโท ทาง ินัยตามระเบียบที่บริ ัทฯ กํา นดไ  นอกจากนี้ อาจจะไดรับโท ตามก มาย ากการกระทํา

นั้นผิดก มาย 

(5) บริ ัทฯ ตระ นักถึงค าม ําคัญในการเผยแพรใ ค ามรู และทําค ามเขาใจกับบุคคลอื่นที่

ตองปฏิบัติ นาที่เก่ีย ของกับบริ ัทฯในเรื่องที่ตองปฏิบัติใ เปนไปตามนโยบาย าด ยการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

              แนวทางดําเนินการ อ านการทุจริ คอรรัปชัน 

     เพ่ือใ บริ ัทฯ ามารถดําเนินการตามนโยบาย าด ยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริ ัทฯไดมี

แน ทางดําเนินการตางๆ โดย รุปไดดังนี ้    
(1) กํา นดนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใ ครอบคลุมไปถึงกระบ นการบริ ารงานบุคคล

ตั้งแตการ รร า รือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแ นง การ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 

และการใ ผลตอบแทน โดยกํา นดใ ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ื่อ ารทําค ามเขาใจกับพนักงานเพ่ือใชในกิจกรรม

ทางธุรกิจที่อยูในค ามรับผิดชอบและค บคุมดูแลการปฏิบัติใ เปนไปอยางมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลด ย 

(2) การดําเนินการในเรื่องที่มีค ามเ ี่ยง ูงกับการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริ ารและ

พนักงานของบริ ัทฯ ทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติด ยค ามระมัดระ ังโดยเ พาะในเรื่องดังตอไปนี้ 
(2 1) ไมเ นอใ คาตอบแทน จาย ินบน เรียกรอง ตกลง รือรับ ินบนจากบุคคลอ่ืน รือ

น ยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม าจะเปนการดําเนินการโดยทางตรง รือทางออมเพ่ือใ มีการตอบแทนการปฏิบัติ

ที่เอ้ือประโยชนตอกัน รือ ังผลประโยชนเก่ีย กับงานของบริ ัทฯ 

(2 2) การรับ รือใ เงินบริจาค รือเงิน นับ นุนตองเปนไปอยางโปรงใ และถูกตองตาม

ก มาย โดยตองม่ันใจ าเงินบริจาค รือเงิน นับ นุนไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการติด ินบน 

(2 3) ามรับ รือใ ินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริ ัทฯ การติดตอ

งานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใ  ซื่อ ัตย ุจริต และตองดําเนินการใ เปนไปตามที่ก มายกํา นดโดย

เครงครัด 
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  นโยบายการลงทุน นบริ ัทยอยและบริ ัทรวม 

บริ ัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริ ัทยอย รือบริ ัทร มที่มี ัตถุประ งคในการประกอบกิจการที่มี

ลัก ณะเดีย กัน รือใกลเคียงกัน รือกิจการที่ นับ นุนกิจการของบริ ัทฯ อันจะทําใ บริ ัทฯ มีผลประกอบการ

รือผลกําไรเพิ่มมากข้ึน รือธุรกิจที่เอื้อประโยชน (S ) ใ กับบริ ัทฯ โดย ามารถ นับ นุนการดําเนินธุรกิจ

ลักของบริ ัทฯ ใ มีค ามครบ งจรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในบริ ัทยอยและบริ ัทร มจะอยูภายใตการ

ค บคุมและตร จ อบของคณะกรรมการตร จ อบ โดยบริ ัทฯ จะ งกรรมการของบริ ัทฯ รือคัดเลือกผูบริ ารที่

มีคุณ มบัติและประ บการณที่เ มาะ มกับการดําเนินธุรกิจเพ่ือเปนตั แทนในการบริ ารงานเพ่ือกํา นดนโยบาย

ที่ ําคัญและค บคมุการดําเนินธุรกิจของบริ ัทยอยและบริ ัทร มดังกลา  (ถามี) 
 เพ่ือเปนการปองกันค ามขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน (   I ) ในอนาคตในแง

ของการทําธุรกิจที่แขงขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ัท ลานนารีซอร เซ  จํากัด (ม าชน) ซึ่งเปนผูถือ ุน

ใ ญของบริ ัทฯไดมีมติอนุมัติใ การดําเนินธุรกิจใน นที่เก่ีย ของกับ   ทั้ง มดของกลุมในอนาคตจะตอง

ดําเนินการผานบริ ัทฯเทานั้น 

        1.   การเปลยนแปลงและพั นาการท ําคั  
    ประวั ิความเปนมา 

    เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงที่บริ ัทฯ ผลิตไดนั้น จะถูกนําไปผ มกับน้ํามันเบนซินเพื่อผลิตเปนน้ํามัน

เชื้อเพลิงทีเ่รียก า น้ํามันแก โซ อล โดยการผลิตน้ํามันแก โซ อลในประเท ไทยนั้นเกิดจากแน พระราชดําริใน

พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดชเมื่อป 252  โดยโครงการ นพระองคได ึก าการผลิตแก

โซ อลเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากออย ลังจากนั้นก็เกิดการตื่นตั ท้ังจากภาครัฐและเอกชน

เขามาร มพัฒนาและนําไปทด อบกับเครื่องยนต แตยังไมเกิดการใชกันอยางแพร ลาย จนกระทั่งราคาน้ํามันใน

ตลาดโลกเพ่ิม ูงข้ึนอยางมากในป 2546 รัฐบาลจึงได ันมาผลักดันการผลิตและการใชแก โซ อลอยางจริงจัง 

ร มถึง งเ ริมการผลิตเอทานอลเพ่ือนําไปผลิตน้ํามันแก โซ อล ทั้งนี้ กลุมผูถือ ุนเดิมของบริ ัทฯ ไดเล็งเ ็นถึง

โอกา ในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจํา นายเอทานอลท่ีใชเปนเชื้อเพลิง จึงไดจดทะเบียนกอตั้งบริ ัท ไทย      

อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด เมื่อ ันที่ 25 ตุลาคม 2544 ด ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจ

ผลิตและจํา นายเอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง โดยบริ ัทฯไดรับอนุญาตใ จัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปน

เชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแ งชาติผานมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแ งชาติครั้งท่ี 2/2545              

เมื่อ ันที่  กรก าคม 2545 ตอมาเมื่อ ันที่ 1  มิถุนายน 2546 บริ ัท ลานนา รีซอร เซ  จํากัด (ม าชน) 

(“ ”) ไดเขามาซื้อ ุน ามัญเพ่ิมทุนของบริ ัทฯ จนทําใ   เปนผูถือ ุนใ ญของบริ ัทฯ โดยถือ ุน

ใน ัด นรอยละ 5 ของจําน น ุนที่จํา นายไดแล ทั้ง มด บริ ัทฯจึงมี ถานะเปนบริ ัทยอยของ  โดย

บริ ัทฯ ไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ  2543       

เม่ือ ันที่ 29 เม ายน 254  ซี่งถือเปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่ไดรับใบอนุญาตดังกลา  และเม่ือ ันที่ 1  

ตุลาคม 2550 บริ ัทฯ ไดทําการแปร ภาพเปนบริ ัทม าชนจํากัด พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อบริ ัทฯ เปน บริ ัท ไทย 

อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ม าชน)  
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   พั นาการท ําคั องบริ ัท  มรายละเอยดดัง อ ปน 

ป 2546 

� บริ ัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจําน น 255 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ลานบาท เปน 265 ลานบาท 

โดยการออก ุน ามัญใ มจําน น 25 50 ลาน ุน มูลคาที่ตราไ ุนละ 10 บาท เ นอขายตอผูถือ ุนเดิม 

เพ่ือนําเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุน มุนเ ียนในการเพ่ิมทุนครั้งนี้  ไดเขามาลงทุนซื้อ

ุนเพ่ิมทุนดังกลา จําน น 19 5 000 ุน ทําใ   มี ัด นการถือ ุนในบริ ัทฯ คิดเปนรอยละ 

5 ของจําน น ุนที่จํา นายไดแล ทั้ง มด และทําใ บริ ัทฯ มี ถานะเปนบริ ัทยอยของ   

� บริ ัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจํา นายเอทานอล จากกรมโรงงานอุต า กรรม 

เมื่อ ันที่ 22 กันยายน 2546 

� บริ ัทฯ ไดรับบัตร งเ ริมการลงทุน ํา รับการผลิตเอทานอล ายการผลิตที่ 1 เลขที ่1 60(2)/2546               
ลง ันที่ 26 ธัน าคม 2546 จากคณะกรรมการ งเ ริมการลงทุน ( OI) (บัตร งเ ริมดังกลา มดอายุแล  

เมื่อ ันที่ 30 มกราคม 2556) 

ป 2547 

� การกอ รางโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล ( ายการผลิตท่ี 1) เ ร็จ มบูรณ  

ป 2548 

� บริ ัทฯ เริ่มผลิตและจํา นายเอทานอลจาก ายการผลิตที่ 1 เปนครั้งแรก เมื่อ ันที่ 31 มกราคม 254  

� บริ ัทฯ ไดรับอนุญาตเปนผูคาน้ํามัน ตามมาตรา 10 แ งพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเช้ือเพลิง                  
พ  2543 ในการจํา นายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน 

ป 2549 

�  ซื้อ ุน ามัญของบริ ัทฯ จากผูถือ ุนเดิมจําน น 200 000 ุน ทําใ จําน น ุนที่ถือในบริ ัทฯ 

เพ่ิมขึ้นจาก 19 5 000 ุน เปน 20 0 5 000 ุน คิดเปน ัด นรอยละ 5 5 ของจําน น ุนที ่
จํา นายไดแล ทั้ง มด 

� บริ ัทฯ เริ่มใชกาซชี ภาพจากบอผลิตท่ี 1 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ    ( )             
เมื่อเดือนมกราคม 2549 

� บริ ัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรม รรพ ามิตใ ผลิตและจํา นายเอทานอลที่มีค ามบริ ุทธิของแอลกอ อล 

ไมนอยก า 99 5  เพื่อจํา นายใ แกผูคาน้ํามันโดยตรงเทานั้น โดยมีขนาดกําลังการผลิต 150 000 ลิตร  

� ตอมาเมื่อ ันที่ 31 มีนาคม 2549 บริ ัทฯเพ่ิมทุนจดทะเบียนจําน น 106 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

265 ลานบาท เปน 3 1 ลานบาท โดยการออก ุน ามัญใ มจําน น 10 60 ลาน ุน มูลคาที่ตราไ ุนละ  

10 บาท เ นอขายใ แกผูถือ ุนเดิม เพ่ือนําเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุน มุนเ ียน 

 

 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
15



 

ป 2550 
� บริ ัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจําน น 9 50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3 1 ลานบาท เปน                  

450 50 ลานบาท โดยการออก ุน ามัญใ มจําน น 95 ลาน ุน มูลคาที่ตราไ ุนละ 10 บาท                
เ นอขายใ แกผูถือ ุนเดิม เพื่อนําเงนิไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุน มุนเ ียน 

� บริ ัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจําน น 149 50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450 50 ลานบาท เปน              
600 ลานบาท โดยการออก ุน ามัญใ มจําน น 14 95 ลาน ุน มูลคาที่ตราไ ุนละ 10 บาท เ นอขาย

ใ แกผูถือ ุนเดิม เพ่ือนําเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุน มุนเ ียน 

� เมื่อ ันที่ 1  ตุลาคม 2550 บริ ัทฯ ไดดําเนนิการแปร ภาพเปนบริ ัทม าชนจํากัดและเปลี่ยนชื่อเปน 

บริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ม าชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไ จากเดิม               
ุนละ 10 บาท เปน ุนละ 1 บาท 

� บริ ัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรม รรพ ามิตใ ามารถ งเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได                   

เมื่อ ันที ่25 ธัน าคม 2550 
ป 2551 
� บริ ัทฯ ไดรับบัตร งเ ริมการลงทุน ํา รับการผลิตเอทานอล ายการผลิตที่ 2 จากคณะกรรมการ 

งเ ริมการลงทุน ( OI) เม่ือ ันที่ 19 พ จิกายน 2551 

ป 2552 
� ันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริ ัทฯ ไดรับ ISO 9001 200  และ ISO 14001 2004 จาก ถาบัน                   

S ประเท อังก  และ  ประเท ไทย ซึ่งรับรองโดย S S (ประเท ไทย)  

ป 2553 
� บริ ัทฯ เริ่มดําเนินการกอ รางโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล รือมัน ําปะ ลัง ( ายการผลิตที่ 2) 

เพ่ือขยายกําลังการผลิตเพ่ิมเติมอีก 200 000 ลิตรตอ ัน รือ 66 00 ลานลิตรตอป (จําน น ันที่ใชในการ

ผลิตเทากับ 330 ันตอป)  

ป 2554 
� บริ ัทฯ เริ่มทด อบการเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลจากมัน ําปะ ลังของ ายการผลิตที่ 2 ในช งเดือน

มกราคม 2554 

� บริ ัทฯ เริ่มใชกาซชี ภาพจากบอผลิตท่ี 2 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ   S   

( S ) เมื่อเดือนพ ภาคม 2554 

� บริ ัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจําน น 200 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ลานบาท เปน                         
00 ลานบาท โดยการออก ุน ามัญเพ่ิมใ มจําน น 200 ลาน ุน มูลคาที่ตราไ ุนละ 1 บาท เ นอขาย

ใ แกผูถือ ุนเดิม เพ่ือนําเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุน มุนเ ียน 

� บริ ัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรม รรพ ามิตใ ขยายกําลังการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจาก 

150 000 ลิตรตอ ัน เปน 350 000 ลิตรตอ ัน เมื่อ ันที่ 22 กรก าคม 2554 

� บริ ัทฯ ดําเนินการปรับปรุง ายการผลิตที่ 2 ใ ามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลในไตรมา ที ่3    

รายงานประจาํปี 2562 
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ป 2555 
� บริ ัทฯ เริ่มใชกาซชี ภาพจากบอผลิตท่ี 3 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ    ( )                    

เมื่อเดือนมีนาคม 2555 

� บริ ัทฯ ามารถผลิตและจํา นายเอทานอลโดยใชกากน้ําตาลจาก ายการผลิตที่ 2 เปนครั้งแรกเมื่อ ันที่        

2 เม ายน 2555 
ป 2556 
� เดือนกันยายน 2556 บริ ัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจําน น 200 ลานบาท จากเดิม                  

00 ลานบาท เปน 1 000 ลานบาท มูลคาที่ตราไ ุนละ 1 บาท  

ป 2557 

� เดือนมิถุนายน 2557 บริ ัทฯจดทะเบียนเพ่ิมทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทร งพาณิชยจากทุนเดิม

จําน น 00 ลาน ุนมูลคา ุนละ 1 บาทเปนเงิน 00 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเปนทุนจดทะเบียนใ มจําน น 

1 000 ลาน ุน มูลคา ุนละ 1 บาท เปนเงิน 1 000 ลานบาท และดําเนินการซื้อขาย ุน ามัญครั้งแรกใน                  
ตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย เมื่อ ันที่ 5 มิถุนายน 255  

ป 2558  

� ในป 255  บริ ัทฯ ไดใชน้ําตาลทรายดิบเปน ัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของ ายการผลิตที่ 2 เพ่ือกระจาย

ค ามเ ี่ยงดานการจัด า ัตถุดิบโดยไดเริ่มโครงการในการใชน้ําตาลทรายดิบเปน ัตถุดิบในการผลิต                   
เอทานอลร มกับกากน้ําตาล ซึ่งไดรับผลลัพธท่ีดีทําใ บริ ัทฯ ามารถลดตนทุนการผลิตป 2558 ลงได  

� เดือนมิถุนายน 255  บริ ัทฯลงทุนติดตั้งอุปกรณ ํา รับกําจัดกาซไ โดรเจนซัลไ ด( 2S) ในกาซชี ภาพที่

ใชเปนเชื้อเพลิง ํา รับผลิตไอน้ําและไ าซึ่งในการนี้จะทําใ ปริมาณ SO  ใน   จากปลอง  

ลดลง ( -S )  อันเปนการปองกันมลภา ะในอากา ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนรอบบริเ ณโรงงานได  

ป 2559 

� เดือนพ จิกายน 2559 บริ ัทฯไดเริ่มโครงการระบบกําจัดกาซไ โดรเจนซัลไ ด( 2S) ในกาซชี ภาพ                 
( -S ) ระยะที่ 2 เพ่ือเพิ่มประ ิทธิภาพในการปองกันมลภา ะในอากา  

ป 2560 

� 9 มีนาคม 2560 มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแน ร ม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ไดมีมติใ การรับรอง “บริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

(ม าชน)” เปน มาชิกแน ร มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต  โดยใบรับรองดังกลา มีอายุ 3 ป 

นับจาก ันที่มีมติใ การรับรอง 
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ป 2561 

� ันท่ี 14 มีนาคม 2561 บริ ัทฯ เริ่มดําเนินโครงการกอ รางโรงงานระเ ยน้ํากาก าด ยระบบ Evaporator 
system for bio methanated spent wash 3,000 M3 Per day   เปนโครงการจัดการน้ําเ ยีจากกระบ นการ

ผลิตเอทานอล ามารถผลิตพลังงานไ า นเกินนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลและยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปน 
  ปละประมาณ 50 000 เมตริกตัน  

� ันที ่30 มิถุนายน 2561 บริ ทัฯ ไดรับการรับรองระบบบริ ารงานคุณภาพ ISO 9001 2015 และมาตรฐานการ

จัดการ ิ่งแ ดลอม ISO 14001  2015 จาก ถาบัน UKAS ประเท อังก  และ NAC ประเท ไทย ซ่ึงรับรองโดย 
บริ ัท เอ จีเอ (ประเท ไทย) จํากัด 

ป 2562 

� ไดรับการ งเ ริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประ ิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดผลกระทบตอ ิ่งแ ดลอม  

จากคณะกรรมการ งเ ริมการลงทุน ตามบัตร งเ ริมการลงทุนเลขที ่62-0394-1-04-1-0 เม่ือ ันที่        

1  มีนาคม 2562 

� มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแน ร มปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ไดมีมตใินการประชุมประจําไตรมา ที่ 4/2562 รับรองตออายุ มาชิก 

“บริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ม าชน)” เปน มาชิกแน ร มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานทุจริตอีก 3 ป จากป 2563 ถึงป 2566   

 

 

 . ลัก ณะการประกอบธุรกิจ 

 โครง รางราย ด 
 

ประเภท องราย ด 
ป  ป 1  ป  

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย       
- รายไดจากการขายเอทานอลแปลง ภาพ(1) 2,4 0.52 99.91 2,696.0  99.93 2 534 00 9 .32 
รวมราย ดจากการ าย .  . 1 .  .  2, .  98.  

รายไดอ่ืน(2) 2 24 0 09 1  0 0  43 22 1 6  
รวมราย ดทัง มด .  1 .  .  1 .  .  1 .  
 

มายเ ุ  (1) รายไดจากการขายเอทานอลแปลง ภาพ เปนรายไดที่เกิดจากการขายเอทานอลใน ัด น 99 5  ร มกับการขายน้ํามัน
แก โซ อลใน ัด น 0 5  ตามขอกํา นดของกรม รรพ ามิตในการจํา นายเอทานอล ํา รับใชเปนเชื้อเพลิง  

  (2) รายไดอ่ืน ประกอบด ย รายไดจากการขาย ูเซลออยล (Fusel Oil) รายไดจากการขาย ินทรัพย และดอกเบ้ียรับ เปนตน 
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   2.1 ลัก ณะผลิ ภัณ  
 (1) เอทานอล  

 ผลิตภัณฑ ลักของบริ ัทฯ คือ เอทานอล  รือเรียกอีกชื่อ นึ่ง า เอทิลแอลกอ อล คือ 

แอลกอ อลที่ไดจากการแปรรูปพืชผลทางเก ตรประเภทแปงและน้ําตาล เชน กากน้ําตาล  มัน ําปะ ลัง  ขา โพด 

เปนตน  โดยนํามาผานกระบ นการยอย ลายและ มักเพ่ือเปลี่ยนแปงเปนน้ําตาล และกลั่นเปนแอลกอ อลจนได

ค ามบริ ุทธิถึง 99 5  โดยปริมาตร ทั้งนี้ เอทานอลมี ูตรโมเลกุล 2H5O  มีจุดเดือดประมาณ  อง าเซลเซีย  

คุณ มบัติโดยทั่ ไปเปนของเ ล ใ  ไมมี ี ติดไ งาย เปนเชื้อเพลิงท่ีมีคาออกเทน ูง เน่ืองจากมีออกซิเจน ูงถึง 35  

ามารถนํามาใชทดแทน าร  (    ) ซึ่งเปน ารปรุงแตงเพ่ือเพ่ิมคาออกเทนในน้ํามัน

เบนซิน โดย าร  มีขอเ ียตรงท่ีกอใ เกิดคารบอนมอนนอกไซดในชั้นบรรยากา  อีกทั้งกอใ เกิด ารตกคาง

และปนเปอนกับน้ําใตดิน ดังนั้น ากนําเอทานอลไปผ มกับน้ํามันเบนซินในอัตรา นท่ีเ มาะ มทดแทนจะไดเปน

น้ํามันแก โซ อล ซึ่งเปนเชื้อเพลิง ะอาดที่เผาไ มได มบูรณข้ึน และช ยลดมลพิ ทางอากา  โดย ามารถลด

ปริมาณ ารประกอบไ โดรคารบอน คารบอนมอนนอกไซด ( O) และคารบอนไดออกไซด ( O2) ซึ่งเปนปจจัย ลักที่

กอใ เกิด ภา ะเรือนกระจกในชั้นบรรยากา  (   ) ร มทั้งลดค ันดํา ารอะโรเมติก  และ

ารประกอบเบนซิน ซึ่งจะ งผลดีตอ ิ่งแ ดลอม 
 

 
 
 
 
 
 

ตามขอกํา นดของกรม รรพ ามิต การจํา นายเอทานอลของบริ ัทฯนั้นจะตองอยูในรูปของเอทานอล

แปลง ภาพ (  ) ซึ่ง มายถึง เอทานอลที่ไดผ มกับน้ํามันเชื้อเพลิงตาม ูตรการแปลง ภาพที่

กรม รรพ ามิตกํา นด ํา รับใชผ มกับน้ํามันเบนซินพ้ืนฐานเพ่ือผลิตเปนน้ํามันแก โซ อล (นิยามตามประกา

กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กํา นดลัก ณะและคุณภาพของเอทานอลแปลง ภาพ พ  254 ) ทั้งนี้ น้ํามันเชื้อเพลิงที่

บริ ัทฯ ใชผ มกับเอทานอล คือ น้ํามันเบนซิน 91 แต ลังจากที่มีการยกเลิกการจํา นายน้ํามันเบนซิน 91 บริ ัทฯ 

ก็ ันมาใชน้ํามันแก โซ อล 91 แทน โดยในการผ มเอทานอลแปลง ภาพนั้น จะใชนํ้ามันแก โซ อล 91 ใน

ัด น 0 5  ผ มกับเอทานอลใน ัด น 99 5  เพื่อใ ไดเปนเอทานอลแปลง ภาพเพื่อจํา นายใ แกลูกคา 
 

 
 

 

 
 
ทั้งนี้ เอทานอลแปลง ภาพที่บริ ัทฯ ผลิตและจํา นายมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กํา นดโดยกรม

ธุรกิจพลังงาน โดยแผนกค บคุมคุณภาพของบริ ัทฯ จะทําการตร จ อบคุณภาพของเอทานอลท่ีผลิตไดเปน

ประจําทุก ัน 

นํ�ามนัเบนซนิ MTBE นํ�ามนัเบนซนิ 95 หรอื 91 

นํ�ามนัเบนซนิ เอทานอล นํ�ามนัแก๊สโซฮอล์ 

+ = 

+ = 

เอทานอล 

99.5% 
  นํามันแก โ อล 1 

0.5% 
 

เอทานอลแปลงสภาพ 

(Denatured Ethanol) + = 
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บริ ัทฯ ไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 แ งพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ  

2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทร งพลังงาน เมื่อ ันที่ 29 เม ายน 254  ซึ่งถือเปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่

ไดรับใบอนุญาตดังกลา  โดยผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาแตละชนิด รือ

ร มกันทุกชนิดปละไมถึง 100 000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ลานลิตร)  
 

รายการ ายการผลิ ท 1 ายการผลิ ท  

เลขที่บัตร งเ ริมการลงทุน  62-0394-1-04-1-0 20 (9)/2551 

ผลิตภณัฑท่ีไดรับการ งเ ริม แอลกอ อลบริ ุทธ ิ แอลกอ อลบริ ุทธ ิ
ปริมาณการผลติท่ีไดรับยกเ นภา ี 54 50 000 ลิตร               

(เ ลาทํางาน 24 ชม / ัน             
 365 ัน/ป) 

66 000 000 ลิตร 

(เ ลาทํางาน 24 ชม / ัน  

330 ัน/ป) 
ันเริ่มมรีายได 1  มีนาคม 2562 2 เม ายน 2555 

ัน มดอายุของ ิทธิประโยชนที่ไดรับ 1  มีนาคม 2565 1 เม ายน 2563 

ิทธิประโยชนท ดรับ 

1  ไดรับยกเ นภา เีงนิไดนติิบุคคล าํ รับกําไรท่ีไดจากการ

ประกอบกิจการทีไ่ดรับการ งเ รมิ และไดรับยกเ นไมตอง นํา

เงนิปนผลจากกิจการที่ไดรับการ งเ ริมซึ่งไดรับยกเ นภา ีเงิน

ไดนิติบคุคลไปร มคําน ณเพ่ือเ ยีภา ีเงินไดตลอดระยะเ ลาที่

ไดรับการยกเ นภา ีเงินไดนิติบุคคล 

 
3 ป รือรอยละ 50 ของ

มูลคาเงนิลงทุนแล แต    
อยางใดจะครบกอน 

 
 ป  

นับแต ันท่ีเริ่มมีรายไดจาก

กิจการท่ีไดรับการ งเ ริม 

2  ไดรับอนญุาตใ นําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระ างไดรบั

ยกเ นภา ีเงินไดไป ักจากกําไร ทุธทิี่เกิดขึ้นภาย ลัง

ระยะเ ลาไดรับยกเ นภา ีเงินไดนิติบุคคล 

 5 ป  

นับแต ันพนกํา นดเ ลาที่

ไดรับยกเ นภา  ี

5 ป  

นับแต ันพนกํา นดเ ลาที่

ไดรับยกเ นภา  ี
3  ไดรับยกเ นอากรขาเขา ํา รับ ัตถุดิบและ ั ดุจําเปนที่ตอง

นําเขามาจากตางประเท เพื่อใชในการผลิตเพื่อ งออก 

- 1 ป 
นับแต ันที่นําเขาครั้งแรก 

4  ไดรับยกเ นอากรขาเขา ํา รับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาอนมัุต ิ
9 9 

 

นอกจากนี้ บริ ัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริ ารงานคุณภาพ ISO 9001 2015 และมาตรฐานการ

จัดการ ิ่งแ ดลอม ISO 14001 2015 จาก ถาบัน S ประเท อังก  และ  ประเท ไทย ซึ่งรับรองโดย 

บริ ัท เอ จีเอ (ประเท ไทย) จํากัด ถือเปนเครื่องพิ ูจนได า บริ ัทฯ มีระบบการจัดการ ิ่งแ ดลอมที่ดี โดยมี

ระบบการค บคุมดูแลกระบ นการผลิตอยาง ม่ําเ มอ ร มทั้งมีแผนดําเนินการดานการจัดการ ิ่งแ ดลอมเพื่อลด

รือมิใ มีผลกระทบตอ ิ่งแ ดลอมอยางชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานที่กํา นด 
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( ) วั ุดิบและผลิ ภัณ พลอย ด 
นอกเ นือจากผลิตภัณฑ ลัก คือ เอทานอลตามท่ีกลา ขางตนแล  ในกระบ นการกลั่นเอทานอล 

( ) จะเกิดผลิตภัณฑพลอยได (  ) คือ ูเซลออยล(  O ) ซึ่งประกอบไปด ย
แอลกอ อล ลายชนิด การใช ูเซล ออยลจะตองมีการแยกแอลกอ อลด ย ิธีการกลั่น และผานกระบ นการทําใ
บริ ุทธิแล จึงนําแอลกอ อลที่ไดไปใชเปนตั ทําละลายในอุต า กรรมตางๆ เชน อุต ากรรมน้ํา อม 

อุต า กรรม เรซิ่นและพลา ติก อุต า กรรมแล็คเกอรและ มึกพิมพ เปนตน ทั้งนี้ ปริมาณ ูเซลออยลที่เกิดข้ึน
ในกระบ นการผลิตของบริ ัทฯ จะมีประมาณ ันละ 200 ลิตร 

  
   .  การ ลาดและภาวะการแ ง ัน 

    . .1  กลยุทธ นการแ ง ัน 

(1) คุณภาพ องผลิ ภัณ    
 บริ ัทฯ มีนโยบายที่จะมุงเนนผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพ ูงเพ่ือตอบ นองค ามตองการของ

ลูกคา โดยบริ ัทฯใ ค าม ําคัญในการตร จ อบคุณภาพของเอทานอลอยาง ม่ําเ มอ เริ่มตั้งแตการคัดเลือกและ

ตร จ อบคุณภาพของ ัตถุดิบร มไปถึงเทคโนโลยีที่บริ ัทฯ นํามาใชในการผลิตเอทานอลทั้ง 2 ายการผลิต     

เปนเทคโนโลยีของ I  I IS ประเท รั่งเ  ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทัน มัยและไดรับการยอมรับจาก

ผูผลิตเอทานอลทั่ โลก กระบ นการผลิตทุกขั้นตอนค บคุมด ยระบบ S (   S )             

ที่ทัน มัยและแมนยํา นอกจากนี้ บริ ัทฯ ยังมีการตร จ อบและค บคุมคุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการ

ผลิตจนถึงขั้นตอน ุดทายกอนท่ีจะ งมอบใ แกลูกคา การดําเนินการทั้ง มดขางตนมี ัตถุประ งคเพ่ือใ มั่นใจได

าเอทานอลที่ผลิตไดมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยปจจุบันบริ ัทฯ ามารถผลิตเอทานอลที่มีค ามบริ ุทธิ ูงถึง 

99  โดยปริมาตร  

( )  การบริ าร นทุนการผลิ อยางมประ ิทธิภาพ 

บริ ัทฯ ใ ค าม ําคัญในการบริ ารตนทุนการผลิตซึ่งถือเปนคาใชจาย ลักที่จะ งผลตอ

ค าม ามารถในการทํากําไรและค าม ามารถในการแขงขัน โดยปจจุบันบริ ัทฯ ใชกาซชี ภาพซึ่งไดจาก

กระบ นการบําบัดน้ําเ ียที่เกิดจากกระบ นการผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิง ลักในการผลิตไอน้ําเพ่ือใชใน

กระบ นการผลิตเอทานอล จากเดิมท่ีตองใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงซึ่งมีราคา ูงมาก ทําใ ามารถประ ยัดตนทุน

คาเชื้อเพลิงไดทั้ง มดตั้งแตป 2556 เปนตนมา และในป 255  บริ ัทฯไดกอ รางระบบผลิตไ าจากกาซชี ภาพ

ขนาดกําลังการผลิต 3 เมกะ ัตต เพ่ือนําไ าที่ไดมาใชภายในโรงงานและกระบ นการผลิต เปนการลดตนทุน

พลังงานไ า นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตที่บริ ัทฯ ใชในการผลิตเอทานอลเปนระบบอัตโนมัติท่ีค บคุมด ย

เครื่องคอมพิ เตอรทั้ง มด ทําใ จําน นพนักงานใน ายการผลิตมีจําน นไมมากซึ่งจะช ยลดตนทุนคาแรงลงได

อีก น นึ่งด ย ยิ่งไปก านั้น การท่ีบริ ัทฯออกแบบ ายการผลิตท่ี 2 ใ ามารถเลือกใชกากน้ําตาล รือมันเ น

เปน ัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเปนการเพ่ิมค ามยืด ยุนในการที่จะบริ ารตนทุนการผลิตใ มีประ ิทธิภาพ

มากท่ี ุด โดย ากราคาของ ัตถุดิบชนิดใดมีแน โนม ูงขึ้นก็จะ ามารถ ันมาใช ัตถุดิบอีกชนิด นึ่งในการผลิต              

เอทานอลแทน  
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( )  ความแนนอน นการ งมอบ ินคา  
 การ งมอบ ินคาใ ตรงตามกํา นดเ ลาเปนปจจัย ําคัญอีกปจจัย นึ่งที่ลูกคาใชพิจารณาในการ

เลือก ั่งซื้อเอทานอลแปลง ภาพจากผูผลิตแตละราย ซึ่งผูซื้อจะมีแผนการรับเอทานอลท่ีระบุปริมาณท่ี งมอบและ

กํา นดระยะเ ลาการ งมอบ ินคาที่ชัดเจน โดย ากบริ ัทฯ ไม ามารถ งมอบ ินคาไดในปริมาณและภายใน

กํา นดเ ลาดังกลา  จะ งผลกระทบตอค ามไ างใจของลูกคาและชื่อเ ียงของบริ ัทฯ ดังนั้นจึงถือเปนนโยบาย

ลักที่จะตอง งมอบ ินคาใ ตรงตามกํา นดเ ลา เพ่ือ รางค ามพึงพอใจและค ามไ างใจซึ่งจะ งผลทําใ

ลูกคากลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง 

( )  การรัก าความ ัมพันธทดกับลกคา 

บริ ัทฯ เปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 ของ

พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ  2543 จึงทําใ มีกลุมลูกคาที่มีการติดตอทําธุรกิจกันมาเปนเ ลานาน 

ประกอบกับการท่ีบริ ัทฯ มุงเนนการ รางค าม ัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อใ ลูกคาเกิดค ามเชื่อมั่น

และไ ใจในกระบ นการผลิตและการบริการที่มีประ ิทธิภาพ โดยบริ ัทฯ จะ างแผนการจัด งเอทานอลล ง นา

ร มกับลูกคาทั้งในดานปริมาณ ินคาและเ ลาในการจัด ง เพ่ือ รางค ามมั่นใจใ กับลูกคา า บริ ัทฯจะ ามารถ

ง ินคาใ ไดตรงตามค ามตองการ นอกจากนั้น บริ ัทฯ จะใชขอมูลดังกลา ในการ างแผนการผลิตและจัดซื้อ

ัตถุดิบใ มีประ ิทธิภาพ ูง ุด เพ่ือที่จะ ามารถจัด งเอทานอลใ ในปริมาณ คุณภาพ และเ ลาที่ลูกคาตองการ

อยาง ม่ําเ มอ  

    . .  ลัก ณะลกคา 

      บริ ัทฯ จํา นายเอทานอลแปลง ภาพ ํา รับใชเปนเชื้อเพลิง เพ่ือนําไปใชผ มกับน้ํามันเบนซินใน

ัด นตางๆเปนน้ํามันแก โซ อล โดยมีกลุมลูกคา ลัก คือ บริ ัทผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา  ของ

พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ  2543 ซึ่งเปนผูคาน้ํามันรายใ ญของประเท  โดยจะมีการทํา ัญญา  

ซื้อขายเอทานอล ซึ่งมีอายุ ัญญาประมาณ 3-12 เดือน ขึ้นอยูกับนโยบายของลูกคาแตละราย ใน ัญญาจะกํา นด

ปริมาณเอทานอลแปลง ภาพที่บริ ัทฯ ตองจัด งใ ลูกคาในกํา นดเ ลาที่แนนอน นราคาซื้อขายเอทานอล

แปลง ภาพที่จะซื้อขายกันนัน้จะกํา นดเปนรายไตรมา    
 

    . .  นโยบายราคา 

     คณะกรรมการบริ ารนโยบายพลังงาน(กบง ) เ ็นชอบใ ใชราคาเอทานอลอางอิงจากการเปรียบเทียบ

ราคาต่ํา ุด ระ างราคาเอทานอลที่ผูผลิตรายงานตอกรม รรพ ามิตกับราคาเอทานอลท่ีผูคามาตรา  รายงาน

ตอ ํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ( นพ ) ทั้งนี้ใ มีผลบังคบัใชต้ังแตเดือนธัน าคม 2558 เปนตนไป 
          โดยบริ ัทฯมีนโยบายในการกํา นดราคาขายจากตนทุนบ กอัตรากําไรขั้นตนที่เ มาะ ม (   

) โดยนอกเ นือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอางอิงท่ีประกา โดย นพ แล  บริ ัทฯยังพิจารณาปจจัย 
ตางๆ ประกอบในการกํา นดราคาขายเอทานอลแปลง ภาพเปน ําคัญ เชน ราคา ัตถุดิบที่ใชในการผลิต อุป งค

และอุปทานของตลาด ร มถึงภา ะการแขงขันโดยร มในขณะนั้นท้ังจากตลาดในประเท และตางประเท  เปนตน 
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 . .  การจํา นายและชองทางการจัดจํา นาย  

 กรม รรพ ามิตมีขอกํา นดตามที่ระบุไ ใน ัญญาอนุญาตใ ผลิตและจํา นายเอทานอลที่ใชเปน

เชื้อเพลิง า บริ ัทฯจะตองนําเอทานอลทั้ง มดที่ผลิตไดไปใชในการผ มกับน้ํามันเชื้อเพลิง รือจํา นายใ แกผูคา

น้ํามันโดยตรงเทานั้น และตองแปลง ภาพเอทานอลเปน “เอทานอลแปลง ภาพ” (  ) กอน

นําออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริ ัทฯ ตาม ูตรที่กรม รรพ ามิตกํา นด โดยผ มกับน้ํามันเบนซิน รือ

น้ํามันแก โซ อล ซึ่งเรียก า ารแปลง ภาพ ใน ัด น 0 5  ตอเอทานอล 99 5  โดยปริมาตร กอนการ

จํา นายใ กับผูคาน้ํามันตามมาตรา  แ งพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ  2543 โดยผูคาน้ํามันจะนํา

เอทานอลแปลง ภาพไปผ มกับน้ํามันเบนซินในอัตรา นผ มตางๆ เปนน้ํามันแก โซ อล 10  น้ํามันแก

โซ อล 20 และน้ํามันแก โซ อล 5 ตามลําดับ 

 ในการขายเอทานอลแปลง ภาพของบริ ัทฯ นใ ญลูกคาเปนผูรับผิดชอบการขน งเอทานอลท่ีซื้อ

เอง โดยลูกคาจะเปนผูนํารถขน งมารับ ินคา ณ โรงงานของบริ ัทฯ ในขณะที่ลูกคาบางราย บริ ัทฯเปน

ผูรับผิดชอบการขน ง โดยบริ ัทฯ จะ าจางบริ ัทขน งภายนอกในการจัด ง ินคาใ แกลูกคา ซึ่งในกรณีนี้

บริ ัทฯ ตองรับผิดชอบตอค ามเ ีย ายที่เกิดขึ้นระ างการขน งจนถึงคลังเก็บ ินคาของลูกคา ํา รับปริมาณ

การซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณท่ี ัดโดยมิเตอร ณ โรงงานของบริ ัทฯ เปน ลักซึ่งมิเตอรดังกลา

จะตองผานการ อบเทียบตามที่ก มายกํา นดเปนประจํา 

  2.3  ภาวะอุ า กรรม 
         . .1 ภาวะอุ า กรรมเอทานอล 

   ค ามตองการใชเอทานอลในป 2562 โดยเ ลี่ยอยูที่ 4 43 ลานลิตรตอ ัน ซึ่งต่ําก าเปา มายค าม

ตองการใชเอทานอลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกป 255 -25 9 ที่ประมาณการค าม

ตองการใชเอทานอลในป 2562 จําน น 5 09 ลานลิตรตอ ัน แตอยางไรก็ตามปริมาณค ามตองการใชเอทานอล

เ ลี่ยในป 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากป 2561 ประมาณรอยละ 5 4  โดยปจจัย ลักมาจากราคาน้ํามันดิบตลาดโลกที่

ยังคงอยูในระดับต่ําเ ลี่ย 63 เ รียญ รัฐตอบารเรล กอปรกับปริมาณรถยนตนั่ง นบุคคลที่จดทะเบียนใ มใน     

ป 2562 ที่เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ประมาณ 24 000 คัน รือคิดเปนรอยละ 3 51 และการ งเ ริมเชิงนโยบายในการ

กํา นดโครง รางราคาเชื้อเพลิงของภาครัฐผานกลไกกองทุนน้ํามัน 

 
ารางแ ดงปริมาณการ ชเอทานอล ํา รับ ชเปนเชอเพลิง นชวงป 2557-2562 

( นวย : ลานลิ ร) ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ปริมาณการใชเอทานอล 1 1 1  1 2 3 0  1 334 91 1 435 40 1 532 65 1 629 90 
ปริมาณการใชเอทานอลเ ลี่ยตอ ัน  3 24 3 49 3 66 4 00 4 20 4 43 
ที่มา  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก พลังงาน กระทร งพลังงาน  

   . .  ภาวะอุ า กรรมแก โ อล 
    เนื่องจากเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนําไปผ มร มกับน้ํามันเบนซินที่ ัด นตางๆ เปน

น้ํามันแก โซ อล 10  20 และ 5 ตามลําดับ ดังนั้นค ามตองการใชเอทานอล ํา รับใชเปนเชื้อเพลิงใน

ประเท  จะแปรผันตามปริมาณการใชน้ํามันแก โซ อลในประเท เปน ลัก โดยในช งท่ีผานมานั้น ปริมาณการใช
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ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

น้ํามันแก โซฮอลในประเทศเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจาก 21.94 ลานลิตรตอวัน ในป 2557 เปน 31.24 ลานลิตรตอวัน 

ในป 2562 รือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 7.32 ตอป เนื่องจากรถยนตรุนใ ม ามารถใชน้ํามัน

แก โซฮอลไดมากขึ้น ประกอบกับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงท่ียังคงอยูในระดับต่ํา 

 

ตารางแ ดงปริมาณการจํา นายน้ํามันแก โซฮอล ในชวงป 2557-2562 

( นวย : ลานลิตร) ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

การจํา นายน้ํามันแก โซฮอล 8,007.92 9,130.33 10,118.37 10,521.90 10,939.05 11,403.32 
การจํา นายน้ํามันแก โซฮอลเฉลี่ยตอวัน  21.94 25.01 27.65 28.80 29.97 31.24 

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

นอกจากปริมาณการจํา นายน้ํามันแก โซฮอลในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องแลว าก

พิจารณา ัด วนการจํา นายน้ํามันแก โซฮอล พบวาตั้งแตป 2557 ปริมาณการจํา นายน้ํามันแก โซฮอลที่มี

วนผ มของเอทานอล ูง ไดแก น้ํามันแก โซฮอล E20 และน้ํามันแก โซฮอล E85 มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนเชนกัน 

จากการ นับ นุนของภาครัฐผานการเพ่ิม วนตางราคาระ วางแก โซฮอล E10 และ E20 และเงินชดเชยจาก

กองทุนน้ํามัน  

 

            

 

ดานผูคาน้ํามันมีการขยาย ถานีบริการน้ํามันแก โซฮอล E20 และน้ํามันแก โซฮอล E85 

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดย ณ ิ้นป 2562 มี ถานีบริการน้ํามันแก โซฮอล E20 จํานวน 4,616 ถานีบริการ และมี

ถานีบริการน้ํามันแก โซฮอล E85 จํานวน 1,516 ถานีบริการ  
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กราฟแ ดง ัด วนการใชน้ํามันแก โซฮอลแตละประเภท ในชวงป 2557-2562 
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. .  ภาวะอุ า กรรมกากนํา าล 
  กากน้ําตาลเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการแปรรูปออยในโรงงานน้ําตาลซึ่งปริมาณออย 1 ตัน  

จะไดผลผลิตกากน้ําตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม รือปริมาณรอยละ 4 50-5 00 ของปริมาณออยที่เขา ีบ 

ํา รับประเท ไทยนั้น ดู ีบออยจะอยูในช งระ างเดือนพ จิกายนถึงพ ภาคมของปถัดไป โดยปริมาณออย

เขา ีบและปริมาณกากน้ําตาลท่ีผลิตได ในปการผลิต 255 /2558 ถึง 2561/2562 เปนดังนี ้

ดการผลิ  
ปริมาณพนทปลกออย 

(ลาน ร) 
ผลผลิ เ ลย 

( ัน ร) 
ปริมาณออยเ า บ 

(ลาน ัน) 

ปริมาณกากนํา าลทผลิ ด 
(ลาน ัน) 

255 /255  10 53 11 0  105 96 4 61 

255 /2559 11 01 9 15 94 05 4 23 

2559/2560 10 99 9 43 92 95 3 9 

2560/2561 11 54 12 06 135 00 5 49 

2561/2562 12 24 10 5 130 9  5  

ที่มา  ํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

ปการผลิตป 2561/2562 มีพื้นที่เพาะปลูกออยเพิ่มขึ้นทุกภาคทั่ ประเท  ืบเนื่องมาจากทาง

รัฐบาลไดมีนโยบายขยายพ้ืนที่ปลูกออยทดแทนในพ้ืนท่ีนาขา ที่ไมเ มาะ ม ประกอบกับมีโรงงานน้ําตาลตั้งใ ม

เกิดขึ้นทุกภาคจึงทําใ มีการ งเ ริมพ้ืนที่ปลูกออยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่พ้ืนที่เพาะปลูกออย นใ ญจะอยูนอกเขต

ชลประทาน ตองอา ัยปริมาณนํ้า น โดยช งป 2561 ประเท ไทยมีปริมาณ นลดลง งผลใ ออยเจริญเติบโตไม

เต็มที่จึงทําใ ผลผลิตออยตอไรลดลง โดยพบ าพื้นที่เพาะปลูกปการผลิต 2561/2562 เพิ่มข้ึนจากปการผลิต 

2560/2561 ประมาณ  แ นไร รือคิดเปนรอยละ 6 ในขณะที่ผลผลิตเ ลี่ยลดลง 1 31 ตันไร รือคิดเปน    

รอยละ 10  

 
 

 
 

( นวย : บาท ลิ ร) ประเภทนํามัน 

เบน ิน  แก โ อล  แก โ อล 1 แก โ อล E20 แก โ อล  
อัตราเงิน งเขากองทุน 0 00 1 1200 1 1200 - - 

อัตราเงินชดเชย - - - 1 00 3 00 

คาการตลาด 3 1054 2 04  2 1920 1 9544 3 24 

ราคาขายปลีก 33 2600 25 500 25 5 00 22 400 19 1900 

ที่มา  โครง รางราคาน้ํามนัเช้ือเพลิง ณ ันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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  . .  ภาวะการแ ง ัน 

    ในป 2562 ประเท ไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลท่ีเปดดําเนินการแล จําน น 26 โรงงาน                

คิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งร ม 5 90 000 ลิตรตอ ัน ซึ่ง ามารถแบงตามประเภท ัตถุดิบ ลักที่ใชในการผลิต  

เอทานอลไดดังนี้ 

โรงงานเอทานอลทเปดดําเนินการผลิ เอทานอลแลว 

โรงงานเอทานอล จัง วัด กําลังการผลิ  

(ลิ ร/วัน) 
วั ุดิบ ลัก 

 1.บริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ม าชน) เ  1 ุพรรณบุรี 150 000 กากน้ําตาล 
 2.บริ ัท เคเอ แอล กรีนอินโนเ ชั่น จํากัด* ขอนแกน 150 000 กากน้ําตาล 
 3.บริ ัท เคเอ แอล กรีนอินโนเ ชั่น จํากัด * กาญจนบุร ี 300 000 กากน้ําตาล 
 4.บริ ัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด* กาญจนบุร ี 100 000 กากน้ําตาล 
 5.บริ ัท เคไอ เอทานอล จํากัด* นครราช ีมา 200 000 กากน้ําตาล 
 6.บริ ัท มิตรผล ไบโอ ูเอล จาํกัด * กา ินธ ุ 230 000 กากน้ําตาล 
 7.บริ ัท มิตรผล ไบโอ ูเอล จาํกัด (กุ ินารายณ)* กา ินธ ุ 320 000 กากน้ําตาล 
 .บริ ัท มิตรผล ไบโอ ูเอล จาํกัด* ชัยภูม ิ 500 000 กากน้ําตาล 
 9.บริ ัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด* นคร รรค 230 000 กากน้ําตาล 
10.บริ ัท ไทยรุงเรอืงพลังงาน จํากัด* ระบุร ี 300 000 กากน้ําตาล 
11.บริ ัท มิตรผล ไบโอ ูเอล จํากัด* ุพรรณบุรี 200 000 กากน้ําตาล 
12.บริ ัท แม อดพลงังาน ะอาด จํากัด* ตาก 230 000 น้ําออย/กากน้ําตาล 
13.บริ ัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด* ราชบุร ี 150 000 มันเ น/กากน้ําตาล 
14.บริ ัท อี เอ  เพาเ อร จํากัด* ระแก  150 000 มันเ น/กากน้ําตาล 
15.บริ ัท ไทยแอลกอ อล จํากัด (ม าชน)* นครปฐม 200 000 มันเ น/กากน้ําตาล 
16.บริ ัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(ม าชน) เ  2 ุพรรณบุรี 200 000 มันเ น/กากน้ําตาล 
1 .บริ ัท ทรัพยทพิย จํากัด ลพบุร ี 200 000 มันเ น 
1 .บริ ัท ไทผิงเอทานอล ระแก  150 000 มัน ด 
19.บริ ัท พี เอ  ซี ตารซ โปรดัก ชั่น ชลบุร ี 150 000 มัน ด/มันเ น 
20.บริ ัท ไทยเอทานอล พา เ อร จํากัด(ม าชน) ขอนแกน 130 000 มัน ด 
21.บริ ัท อี 5 จํากัด ปราจีนบุร ี 500 000 มัน ด/น้ําแปง 
22.บริ ัท อุบล ไบโอ เอทธานอล จํากัด อุบลราชธาน ี 400 000 มัน ด/มันเ น 
23.บริ ัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด ะเชิงเทรา 150 000 มัน ด/มันเ น 
24.บริ ัท ทีพีเค เอทานอล จํากัด (เ 1) นครราช ีมา 340 000 มันเ น 
25.บริ ัท อิมเพร  เอทานอล จํากัด ะเชิงเทรา 200 000 มัน ด/มันเ น/กากน้ําตาล 
26.บริ ัท าข ัญทิพย จํากัด ปราจีนบุร ี 60 000 มัน ด 
 รวมกําลังการผลิ ทัง มด นปจจุบัน  5,890,000  
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั พลังงาน 
มายเ ตุ : *เปนโรงงานผลิตเอทานอลที่เปนบริ ัทในกลุมของผูประกอบการโรงงานน้ําตาล 
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ในป 2562 บริ ัทฯ มี นแบงการตลาดรอยละ 1  ลดลงจากป 2561 คิดเปนรอยละ 5 

 
ป 

ปริมาณการ ชเอทานอลรวม
ภาย นประเทศ  

(ลานลิ ร) 

ปริมาณการ ายเอทานอลแปลง
ภาพ องบริ ัท   

(ลานลิ ร) 

วนแบงการ ลาด 
องบริ ัท   
(รอยละ) 

2559 1 334 91 105 920 93 

2560 1 435 1  9 092 6 3 

2561 1 532 65 115 33 56 

2562 1 629 90 11 021 1  

  ที่มา  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก พลังงาน กระทร งพลังงาน 

     2.3.5 การกํากับดแล องภาครั นอุ า กรรมเอทานอล 
   ธุรกิจผลิตและจํา นายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงเปนธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับดูแลโดย

น ยงานตางๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกํา นดนโยบายที่เก่ีย ของ ซึ่ง ามารถ รุปไดดังนี ้

  (1) การผลิ และจํา นายเอทานอล 
  เพื่อใ การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเปนไปในทางเดีย กัน ภาย ลังจากท่ี

คณะรัฐมนตรีเม่ือ ันที่ 12 ธัน าคม 2549 เ ็นชอบนโยบายการเปดเ รีการผลิต ุรากลั่นชนิด ามทับ (เอทานอล)  

ที่นําไปใชผ มกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง กระทร งการคลังจึงไดออกประกา กระทร งการคลัง เรื่อง 

ิธีการบริ ารงาน ุรากลั่นชนิด ุรา ามทับ(เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พ  2550 เมื่อ ันที่ 24 กันยายน 2550 

ซึ่งประกา ดังกลา ไดกํา นดขั้นตอนและ ิธีดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล การขออนุญาตผลิต

และจํา นายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจํา นาย เอทานอลของเอทานอลซึ่งถูกกํากับดูแลโดยกรม

รรพ ามิต นอกจากนี้ กระทร งพลังงานไดออกประกา เมื่อ ันท่ี 21 มกราคม 254  กํา นดใ เอทานอลที่ใชเปน

เชื้อเพลิง ํา รับเครื่องยนต โดยจะใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง รือใชผ มกับน้ํามันเชื้อเพลิงก็ได เปนน้ํามันเชื้อเพลิง

ตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ  2543 ดังนั้น ในการจํา นายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงนั้น ผูผลิต

และจํา นายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงจะตองขอจดทะเบียนเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา  รือมาตรา 10 แล แต

กรณี ตอกรมธุรกิจพลังงาน 

 - ผูคาน้ํามันตามมาตรา  มายถึง ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาแตละชนิด รือร มกันทุกชนิด 

ปละตั้งแต 100 000 เมตริกตัน ขึ้นไป  

 - ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 มายถึง ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาแตละชนิด รือร มกันทุกชนิด

ปละไมถึง 100 000 เมตริกตัน แตเปนผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาแตละชนิด รือร มกันทุกชนิดเกิน 30 000 

เมตริกตัน (ประมาณ 36 ลานลิตร) รือเปนผูคาน้ํามันที่มีขนาดของถังท่ี ามารถเก็บน้ํามันแตละชนิด รือร มกัน

ทุกชนิดไดเกิน 200 000 ลิตร   

 ( ) การกํา นดลัก ณะและคุณภาพ องเอทานอล 

   เพ่ือเปนการ งเ ริมใ มีการนําเอทานอลมาใชในเชิงพาณิชย และ รางค ามเชื่อม่ันใ แก

ผูบริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงไดกํา นดลัก ณะและคุณภาพเอทานอลแปลง ภาพ ํา รับใชผ มกับน้ํามันเบนซิน

พ้ืนฐานเพื่อผลิตเปนน้ํามันแก โซ อลล ผานประกา กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกํา นดลัก ณะและคุณภาพ

ของเอทานอลแปลง ภาพ พ  254  เมื่อ ันที่ 11 กรก าคม 254  
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  (3) การยกเวนภาษีสรรพสามิต 

  เพื่อเปนการสนับสนุนการผลิตและการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิตจึง

ไดออกประกาศเรื่อง วิธีการยกเวนภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นําไปใชเปนวัตถุดิบหรือสวนประกอบ

เพ่ือใชผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยผูขอยกเวนภาษีดังกลาวจะตองทํา

การติดตั้งระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดทํารายงานตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

  2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ 

    2.4.1 การผลิต 

    โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยูเลขที่ 9 หมู 10 ถนนดานชาง-สามชุก ตําบลหนอง

มะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กวา 1,800 ไร ทั้งนี้ บริษัทฯมีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย 

ซึ่งใชเทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS(“MAGUIN”) ประเทศฝรั่งเศส ที่เปนเทคโนโลยีท่ีไดรับการยอมรับจาก

ผูผลิตเอทานอลทั่วโลก โดยลักษณะเดนของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใชกระบวนการหมักแบบหลายถังตอเนื่อง 

(Cascade Continuous) และกระบวนการกลั่นแบบ 2 คอลัมน นอกจากนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไดรับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 

จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จํากัด 

รายละเอียด สายการผลิตท่ี 1 สายการผลิตท่ี 2 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล กากน้ําตาล สามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลาย 

กําลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรตอวัน 200,000 ลิตรตอวัน 

วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

          ปจจุบันสายการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิตของบริษัทฯ สามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดเปน

ที่เรียบรอยแลว โดยสายการผลิตที่ 1 ซึ่งใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบไดเพียงชนิดเดียว ไดเริ่มดําเนินการผลิต          

เชิงพาณชิยมาแลวต้ังแตวันท่ี 31 มกราคม 2548 สําหรับสายการผลิตท่ี 2 ซ่ึงสามารถเลือกใชวัตถุดิบไดหลากหลาย

ชนิด เชน กากน้ําตาล มันสําปะหลัง น้ําตาลทรายดิบ เปนตน ไดเริ่มดําเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชยเม่ือวันที่    

2 เมษายน 2555 อยางไรก็ตาม ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น 

จะข้ึนอยูกับตนทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เปนหลัก  

  2.4.2 กําลังการผลิต 

 ป 2561 ป 2562 

รายละเอียด สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

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

ปริมาณการผลิตจริง 45,655,182 70,136,418 49,589,672 68,382,590 

% ของกําลังการผลิตติดตั้ง 83.39 106.27 90.57 103.61 

รวมกําลังการผลิตติดตั้ง  120,750,000 120,750,000 

รวมปริมาณผลติจริง 115,791,600 117,972,262 

% ของกําลังการผลิตตดิตั้งรวม 95.89 97.70 
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         2.4.3 การผลิต ละกระ วนการผลิต 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

กระ วนการผลิตเอทานอล อง ริษัท  สามาร งเปน 4 ันตอนหลัก ดังนี 

(1) การเตรียมวัต ดิ  (   ) 

กากน้ําตาลที่ถูกสงโดยทอจากถังเก็บกากน้ําตาลจะถูกนํามาเตรียมกอนการนําไปหมักดวยการนํา

กากน้ําตาลมาเจือจางดวยน้ําเพ่ือใหไดความเขมขนที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเปนสารเคมีประเภทลดแรงตึงผิว

เพ่ือใหสิ่งเจือปนประเภท O anic Sa t ตกตะกอนออกจากกากน้ําตาล  

(2) การหมัก (  ) 

กากน้ําตาลที่ถูกเจือจางสวนหนึ่งจะถูกสงเขาสูกระบวนการเตรียมยีสตเพ่ือเตรียมเชื้อยีสตสําหรับใช

ในกระบวนการหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจําเปนตอการเจริ เติบโตของยีสต จากนั้นยีสตที่

ผานการเลี้ยงจนไดสภาวะที่เหมาะสมใน e e ente s จะถูกสงเขาถังหมัก ( e ente s) พรอมกับ

กากน้ําตาลท่ีถูกเจือจางอีกสวนหนึ่ง กระบวนการหมักของบริษัทฯ จะเปนกระบวนการแบบตอเนื่อง (Cascade 

อลก อลท่ีมี วาม

ริสท ิ . %          

ดยปริมาตร 

การดดนําออก 

( ) 

การกลั่น 

( ) 

การหมัก 

( ) 

การเตรียมวัต ดิ  

(  ) 
ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 

ใชเวลาประมาณ 36 ช่ัวโมง 

ใชเวลาประมาณ 30 นาท ี
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Continuous) โดยผานถัง มักท้ัง มด 6 ใบ ซึ่งในแตละถังจะมีปม ูบ นและระบบน้ํา ลอเย็นเพ่ือค บคุม

อุณ ภูมิถัง มักใ คงที่ โดยจะใชเ ลาในการ มักทั้ง ิ้นประมาณ 36 ชั่ โมง เพ่ือใ ยี ตเปลี่ยนน้ําตาลใ เปน

แอลกอ อล ลังจากนั้นน้ํา มักจะถูก งไปยังถังพัก (  ) เพื่อรอทําการกลั่นตอไป ในกระบ นการนี้จะได

แอลกอ อลที่มีระดับค ามบริ ุทธปิระมาณ 9-10  โดยปริมาตร  

( ) การกลัน ( istillation rocess) 

 แอลกอ อลที่ไดจากการ มักที่ถูกเก็บไ ในถังพัก จะถูก ูบไปยัง อกลั่นที่ 1 ซึ่งทํา นาที่แยก

แอลกอ อลออกจากน้ํา มัก โดยการกลั่นที่ค ามดันระดับต่ําก าบรรยากา   เม่ือไอของแอลกอ อลเคลื่อนตั

ออกจากยอด อกลั่นที่ 1 ก็จะไ ลผานชุด ลอเย็น ไอแอลกอ อล นที่บริ ุทธิจะค บแนนเปนแอลกอ อลเ ล

ที่มีค ามบริ ุทธิประมาณ 50  โดยปริมาตร และถูก ูบ งไปตอยัง อกลั่นที่ 2 ซึ่งมี นาที่ทําใ แอลกอ อลมี

ค ามบริ ุทธิเพิ่มขึ้น โดยการกลั่นที่ค ามดัน ูงก าบรรยากา  เพ่ือใ ไดแอลกอ อลที่มีค ามบริ ุทธิประมาณ 

92  โดยปริมาตร ไอแอลกอ อลจาก อกลั่นที่ 2 จะถูก งผานเขาไป ูกระบ นการแยกน้ําออก ( )  

 ในกระบ นการกลั่นนี้จะเกิด ูเซลออยล (  O ) ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยได ามารถนําไปใชใน

อุต า กรรมตางๆ เชน อุต ากรรมน้ํา อม อุต า กรรมเรซิ่นและพลา ติก อุต า กรรมแล็คเกอรและ มึกพิมพ 

นอกจากนี้ จะเกิดน้ํากาก า (S  ) ซึ่งจะถูก งไปบําบัดที่ระบบผลิตกาซชี ภาพของบริ ัทฯ ตอไป 

( ) การดดนําออก ( e y ration rocess) 

 เปนการแยกน้ําที่เ ลือออกเพ่ือทําใ แอลกอ อลมีค ามบริ ุทธิในระดับ 99  โดยปริมาตร โดยไอ

ระเ ยของแอลกอ อลจะผาน อ ํา รับดูดซับน้ํา (  ) จําน น 2 ถัง ซึ่งจะมี  บรรจุไ

ภายในเพ่ือทํา นาที่ดูดซับน้ําออกจากไอแอลกอ อล โดยแอลกอ อลที่แ งแล จะถูกค บกลั่นแล ทําใ เย็นลง

กอนจะถูก งไปยังถังเก็บ (S  ) เพ่ือรอจํา นายตอไป ทั้งนี้ บริ ัทฯ มีถังเก็บเอทานอลจําน น 4 ใบ 

ค ามจุร มท้ัง ิ้น 4 500 000 ลิตร โดยในถังเก็บแตละใบจะมีการปลอยไนโตรเจนทดแทนอากา ภายใน รือที่

เรียก า “  ” เพ่ือรัก าคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจํา นายใ แกลูกคา 

 . .  การจัด าวั ุดิบ 

     (1) กากนํา าล ( olasses) 

        ัตถุดิบ ลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริ ัทฯ คือ กากน้ําตาล ซึ่งคิดเปน ัด นก ารอยละ 

0 ของตนทุนการผลิตเอทานอล บริ ัทฯ ั่งซื้อกากน้ําตาลจากผูผลิตและ/ รือผูจัดจํา นายในประเท ทั้ง มดโดย

บริ ัทฯ จะเริ่มเจรจาซ้ือกากนํ้าตาลล ง นากับผูผลิตและ/ รือผูจัดจํา นายกากน้ําตาลตั้งแตช งกอน ดูกาลเปด ีบ

ออย เนื่องจากกากน้ําตาลเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ําตาล ดังนั้นปริมาณกากน้ําตาลจะมาก รือนอยจึง

ขึ้นอยูกับปริมาณออยเขา ีบในแตละ ดูกาลเปน ําคัญ เพ่ือเปนการลดค ามเ ี่ยงจากการที่บริ ัทฯ อาจมีปริมาณ

กากน้ําตาลซึ่งเปน ัตถุดิบ ลักไมเพียงพอตอการผลิตเอทานอลตามแผนที่ างไ  บริ ัทฯ จึงมีการจัดทํา ัญญาซื้อ

กากน้ําตาลล ง นากับผูผลิตและ/ รือผูจํา นายกากน้ําตาล โดยจะกํา นดปริมาณการซื้อกากน้ําตาลและกํา นด ง

มอบท่ีแนนอนไ  นอกจากนั้นการจัดซื้อกากน้ําตาลจากโรงงานน้ําตาลในบริเ ณใกลเคียงกับโรงงานของบริ ัทฯ                

จะเปนการช ยประ ยัดตนทุนกากน้ําตาล (ร มคาขน ง) ลงได น นึ่ง      

   

รายงานประจาํปี 2562 
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    ทั้งนี้ ในการซื้อกากน้ําตาล นใ ญของบริ ัทฯ นั้น ผูขายมี นาที่ งมอบกากน้ําตาลถึงโรงงานของ

บริ ัทฯ อยางไรก็ตาม มีผูขายบางรายท่ีบริ ัทฯ จะตองจัดรถขน งไปรับมอบกากน้ําตาลจากโรงงานของผูขายซ่ึงใน

กรณีนี้ บริ ัทฯจะ าจางบริ ัทขน งภายนอกในการขน งกากน้ําตาลจากโรงงานของผูขายมา งมอบที่โรงงานของ

บริ ัทฯ โดยใน ัญญาจางขน งระ างบริ ัทฯและบริ ัทขน งจะระบุชัดเจน าผูขน งตองรับผิดชอบในค าม

เ ีย ายทั้ง ลายท่ีเกิดจากการปลอมปน การเ ื่อมคุณภาพ รือการ ูญ ายของ ินคาในระ างการขน งและค าม

เ ีย ายเนื่องจากอุบัติเ ตุ ไม าการปลอมปน การเ ื่อม ภาพ รือการ ูญ ายนั้นจะเกิดเนื่องจาก าเ ตุใดก็ตาม 

บริ ัทขน งตองชดใชค ามเ ีย ายใ แกบริ ัทฯ     
 

( ) ารเคม 
  นอกเ นือจากกากน้ําตาลที่เปน ัตถุดิบ ลักแล  บริ ัทฯยังใช ารเคมีในกระบ นการผลิต   

เอทานอลโดยในป 2560-2562 ตนทุน ารเคมีคิดเปน ัด นรอยละ 1 2 รอยละ 1  และรอยละ 2 16 
ของตนทุนการผลิตเอทานอล ทั้งนี้ ารเคมีที่ ําคัญที่บริ ัทฯ ใชในกระบ นการผลิต เชน ยี ต  ยูเรีย ไดแอมโม

เนี่ยม อ เ ต    และกรดซัล ูริก เปนตน โดยเปนการ ั่งซื้อจากผูผลิต และ/ รือผูจัดจํา นายในประเท
ทั้ง มด และจากการที่บริ ัทฯ ใ ค าม ําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ บริ ัทฯจึงเนนการ ั่งซื้อ ัตถุดิบที่มี
คุณภาพจากผูผลิตและ/ รือผูจัดจํา นายท่ีมี ักยภาพและค าม ามารถที่จะจัด ง ัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่

กํา นดไดอยางครบถ นและตรงตามกํา นดเ ลาที่ตองการ โดยบริ ัทฯ จะมีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูผลิตและ/
รือผูจัดจํา นาย (   ) เพ่ือใชในการกลั่นกรองผูผลิต และ/ รือผูจัดจํา นายที่มีคุณภาพ ซึ่ง

บริ ัทฯ จะทําการทบท นผลการประเมินปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากคุณภาพและประ ัติการ งมอบ ัตถุดิบเปน

ลัก  
 ทั้งนี้ ในการ ั่งซื้อ ารเคมีนั้นบริ ัทฯจะพิจารณาจากปริมาณการ ั่งซื้อขั้นต่ํา (  S ) 

ที่กํา นดไ  โดย ากปริมาณลดลงจนถึงปริมาณขั้นต่ําที่ตองมีไ  ระบบ  ก็จะแจงใ ผูท่ีเก่ีย ของดําเนินการ

ั่งซื้อ ารเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบดังกลา จะช ยใ บริ ัทฯ ามารถบริ าร ัตถุดิบไดอยางมีประ ิทธิภาพและมีปริมาณ

ที่เ มาะ ม 

(3) มันเ น 
 ปจจัยในการพิจารณาเลือกใช ัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของ ายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยูกับ

ตนทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริ ัทฯ เปน ลักซึ่งการที่บริ ัทฯ มีทางเลือกในการเลือกใช ัตถุดิบจะทําใ

บริ ัทฯ บริ ารตนทุนการผลิตไดอยางมีประ ิทธิภาพ อีกท้ังช ยลดค ามเ ี่ยงจากการพ่ึงพิงกากน้ําตาลเปน ัตถุดิบ

ลักเพียงอยางเดีย  โดยบริ ัทฯ ามารถเลอืกใช ัตถุดิบท่ีมีตนทุนท่ีต่ําก าในการผลิตเอทานอลได  
 ทั้งนี ้บริ ัทฯ ไดมีการเตรียมค ามพรอม ํา รับการผลิตเอทานอลจากมันเ น โดยมีนโยบายใน

การจัด ามันเ นจากบริเ ณจัง ัดใกลเคียง เชน จัง ัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นคร รรคและกําแพงเพชร ซึ่งเปน

พ้ืนที่ท่ีมีการปลูกมัน ําปะ ลังเปนจําน นมาก โดยการซื้อมันเ นนั้น บริ ัทฯ จะทําการ ําร จลานมันเพ่ือใ

มั่นใจ า ลานมันดังกลา มี ักยภาพในการผลิตมันเ นตรงตามคุณภาพที่บริ ัทฯ ตองการ และบริ ัทฯ จะทําการ

ุมตั อยาง เพื่อตร จ อบคุณภาพของมันเ นทุกครั้ง กอนตัด ินใจทําการซื้อขาย นอกจากนี้ในขั้นตอนการรับ

มอบมันเ นในแตละครั้ง บริ ัทฯ ก็จะทําตร จ อบมันเ นในแตละคันรถ ามีคุณภาพตามที่กํา นด รือไม กอนที่

จะรับมอบ โดย ากมีคุณภาพไมเปนไปตามที่บริ ัทฯ กํา นด ก็จะป ิเ ธการรับมอบในครั้งดังกลา  เพ่ือใ มั่นใจ
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ามันเ นที่บริ ัทฯ จัด ามานั้นเปนมันเ นท่ีมีคุณภาพตรงตามที่กํา นดและเ มาะ ม ํา รับใชในกระบ นการ

ผลิตเอทานอลของบริ ัทฯ  

(4) นํา าลทรายดิบ 
ืบเนื่องจากกระบ นการผลิตเอทานอลของ ายการผลิตที่ 2 ามารถรองรับ ัตถุดิบน้ําตาลทราย

ดิบได จึงนับเปนการเพ่ิมค ามยืด ยุนในการเลือกใช ัตถุดิบของบริ ัทฯ อีกทาง นึ่ง งผลใ บริ ัทฯ ามารถ

บริ ารตนทุนการผลิตไดอยางมีประ ิทธิภาพมากข้ึน 
ทั้งนี้ในแตละปที่ประชุมคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน ) จะพิจารณานโยบาย

เพ่ิมเติมปริมาณการจํา นายน้ําตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรใ แกกิจการอุต า กรรมผลิตเอทานอล โดยจะ

พิจารณาจากปริมาณผลผลิตในแตละ ดูการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ําตาลทรายที่จะ งออก ูตลาดโลก และเพ่ือเปน

การ งเ ริมและขยายตลาดการใชน้ําตาลทรายเปน ัตถุดิบในประเท ใ เพ่ิม ูงข้ึน  

  . ปจจัยความเ ยง 

    บริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ม าชน) ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพ่ือใชผ มกับน้ํามัน

เบนซินในอัตรา นตางๆ เปนน้ํามันแก โซ อล 10  20 และ 5 เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง ํา รับรถยนตโดยท่ั ไป  

โดยบริ ัทฯ เปนผูประกอบอุต า กรรมกลางน้ําที่ไมไดประกอบอุต า กรรมตนน้ําและปลายน้ําจึงตองใ

ค าม ําคัญกับการบริ ารค ามเ ี่ยงดานการจัด า ัตถุดิบซึ่งเปนอุต า กรรมตนน้ําอันไดแก กากน้ําตาล เปนตน 

ร มถึงการใชกาซชี ภาพซึ่งเปนเชื้อเพลิง ลัก โดยทั้ง องเรื่องดังกลา เปนตนทุน นใ ญในการผลิต   เอทานอล

เพ่ือใ ามารถทํากําไรที่ดี โดยมีการบริ ารค ามเ ี่ยงที่ ําคัญในรอบป 2562 ดังนี้ 
3.1 ความเ ยงดานการจัด าวั ุดิบ ลัก  

                   บริ ัทฯ ใชกากน้ําตาลซึ่งเปนผลผลิตทางการเก ตรเปน ัตถุดิบ ลักในการผลิตเอทานอลคิดเปน

ัด นมากก ารอยละ 0 ของตนทุนโดยร ม จึงมีปจจัยที่จะ งผลกระทบ ลายดาน อันไดแก ภาพภูมิอากา  

โรคระบาด  ปริมาณน้ํา นและน้ําชลประทานในแตละป โดยเ พาะพ้ืนที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตาม

ผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับพืชไรชนิดอื่น ทั้งนี้ในปการผลิต 2562/2563 มีการคาดการณ าปริมาณออยเขา

ีบจะมีปริมาณลดลงจากปกอน เนื่องจากประ บ ภา ะภัยแลงรุนแรง จาก ภาพภูมิอากา ที่แปรปร น ประกอบ

กับราคาออยท่ีผานมาตกต่ําตอเนื่อง งผลใ เก ตรกรบาง น ันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน อยางไรก็ตาม บริ ัทฯ 

ไดจัด ากากน้ําตาลโดยทํา ัญญาซื้อขายระยะยา กับผูผลิตและ รือ ผูจัดจํา นายกากน้ําตาลในประเท เพ่ือตก

ลงปริมาณและกํา นดเ ลา งมอบกากน้ําตาลท่ีแนนอนไ ล ง นา พรอมทั้งจัด า ัตถุดิบทางเลือกอ่ืน ไดแก

น้ําตาลทรายดิบและมัน ําปะ ลัง เพ่ือใชผ มเปน ัตถุดิบในป 2563 เพื่อเปนการลดค ามเ ี่ยงในการพ่ึงพิง

ัตถุดิบกากน้ําตาลเพียงอยางเดีย  และลดผลกระทบจากปญ าขาดแคลน ัตถุดิบใ มากที่ ุด 
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3.2 ความเ ยงจากความผันผวน องราคาวั ุดิบ ลัก  

         การเปลี่ยนแปลงราคา ัตถุดิบ ลักทั้งกากน้ําตาลและน้ําตาลทรายดิบ งผลโดยตรงตอตนทุนการ

ผลิตเอทานอล เนื่องจากเปนตนทุน นใ ญในการผลิตเอทานอล ทั้งนี้ราคากากน้ําตาลและน้ําตาลทรายดิบจะแปร

ผันไปตามอุป งคอุปทานในทิ ทางเดีย กับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ําตาลตามซึ่งเปนไปตาม ดูกาลและกลไกตลาด 

ากราคา ัตถุดิบ ลักปรับตั เพ่ิม ูงข้ึนอยางร ดเร็ อาจ งผลกระทบตอตนทุนขายและอัตรากําไรของบริ ัทฯ ซึ่ง

บริ ัทฯ มีนโยบายกํา นดราคาขายเอทานอลจากตนทุนบ กกําไรขั้นตนในอัตราที่เ มาะ ม อีกทั้งมีการติดตาม

ถานการณตลาดและค ามเคลื่อนไ ของราคา ัตถุดิบ ลัก ไดแก กากน้ําตาล น้ําตาลทรายดิบ ร มถึงมันเ น

อยางใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือใ ามารถจัดซื้อ ัตถุดิบไดในราคาที่เ มาะ ม รือ ามารถแขงขันไดโดยมีอัตรากําไร 

( OSS O I  I ) ท่ีด ี

3.3 ความเ ยงจากการพงพิงลกคาราย   

  บริ ัทฯ จํา นายเอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงใ กับผูคาน้ํามันมาตรา  แ งพระราชบัญญัติ

การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ. . 2543 เพ่ือนําไปผ มเปนน้ํามันแก โซ อล ซึ่งถือ าเปนตลาดท่ีมีลูกคานอยราย ดังนั้น

ลูกคารายใ ญท่ีมีค ามตองการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอํานาจตอรองท้ังราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย 
นอกจากนั้นในกรณีที่ลูกคารายใ ญมีค ามร มมือทางธุรกิจกับผูผลิตเอทานอล ทั้งในรูปแบบการถือ ุน และการ

ร มทุน จะยิ่ง งผลใ อํานาจตอรอง ูงข้ึน บริ ัทฯ ไดตระ นักถึงค ามเ ี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใ ญและ

ผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริ ัทฯ จึงไดพยายามลดการพ่ึงพิงลูกคารายใดราย นึ่งเปน ลัก และขยาย

ฐานลูกคาใ เพ่ิมขึ้นเพ่ือใ ามารถจํา นายเอทานอลไดตามแผนงานและเปา มายในราคาและเงื่อนไขที่ดีท่ี ุด 

แตอยางไรก็ตามลูกคารายใ ญเองยังคงตองจัด าเอทานอลจากผูขาย ลายรายเพื่อเปนการกระจายค ามเ ี่ยงอีก

ทาง นึ่ง 

3.4 ความเ ยงจากนโยบาย องภาครั   

  เนื่องจากนโยบาย งเ ริมการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ                 
เอทานอล โดยเ พาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก พลังงาน ( ) ที่กํา นดเปา มายค ามตองการใช

เอทานอลของประเท  ในขณะที่การประกา ใ แก โซ อล 20 เปนน้ํามันเบนซินฐานของประเท  เพ่ือ ราง

มดุลใ กับพืชเก ตร เชนมัน ําปะ ลังและออยที่เปน ัตถุดิบ ลักในการผลิตเอทานอล พรอมการประกา

ยกเลิกน้ํามันเบนซินแก โซ อล 91 ใน ถานีบริการน้ํามันทั่ ประเท  ในช งไตรมา  3 ป 2563 จะ งผลใ

ปริมาณค ามตองการใชเอทานอลเพ่ิม ูงขึ้นจาก ัด นผ มเอทานอลที่เพ่ิมข้ึน แตอยางไรก็ตามนโยบายภาครัฐ

ยังคงมีค ามไมแนนอน ซึ่งบริ ัทฯ จะตองบริ ารการผลิตและการจํา นายเอทานอลใ เกิดประ ิทธิภาพ

ประ ิทธิผล ูง ุด โดยมุงเนนการบริ ารตนทุน การรัก าคุณภาพผลิตภัณฑ และการ รางค าม ัมพันธอันดีกับ

ลูกคา ร มถึงการขยายตลาด งออก รือการ รางมูลคาเพ่ิมใ กับผลิตภัณฑเพ่ือใ มั่นใจได าจะไดรับผลกระทบ

จากนโยบายของภาครัฐนอยที่ ุด 
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3.5 ความเ ยงจากแนวโนมการ ชร ยน าและร ยน บริดเพิม น  
   ตามที่ภาครัฐมีนโยบายในการ นับ นุนอุต า กรรมรถยนตไ า ( I  I S 

รือ “ ”) ตามนโยบาย  4 0 ที่จะปรับเปลี่ยนการพ่ึงพา อ ซิลไป ูพลังงาน ีเขีย เพ่ิมมากขึ้น กอปร

กับการใชรถยนตไ บริดท่ีใชท้ังพลังงานไ าและน้ํามันเชื้อเพลิงมีแน โนมเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน แมจะมีขอจํากัด

ดานราคาและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ ระยะเ ลาการชารจแบตเตอรี่ และจําน น ถานีใ บริการที่จะตอง

พัฒนาตอไปในอนาคตก็ตาม จะเ ็นได าการใชพลังงานไ าในรถยนตจะ งผลกระทบตอค ามตองการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงและเอทานอลในอนาคต โดยบริ ัทฯอยูระ างการ ึก าค ามเปนไปไดในการผลิตผลิตภัณฑอ่ืน รือ

อนุพันธของเอทานอล เพ่ือลดผลกระทบจากค ามตองการใชเอทานอลที่อาจจะลดลงในอนาคต 

3.6 ความเ ยงจากการ ชกา ชวภาพเปนเชอเพลิง ลัก ํา รับผลิ อนําและกระแ าเพอ

ช นกระบวนการผลิ เอทานอล  

    ใชกาซชี ภาพเปนเชื้อเพลิง ลัก ํา รับการผลิตไอน้ําและกระแ ไ าเพ่ือใชในกระบ นการผลิตเอ

ทานอล ซึ่งเปน นึ่งในนโยบายลดตนทุนและเพ่ิมประ ิทธิภาพประ ิทธิผลในการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ใชน้ํามัน

เตาและพลังงานชี ม ลเปนเชื้อเพลิง ลักเทานั้น ทําใ ามารถลดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดมาก ปจจุบันบริ ัทฯ

ามารถผลิตกาซชี ภาพไดเพียงพอ ํา รับการผลิตไอน้ํา และกระแ ไ าที่ใชในการผลิตเอทานอลทั้ง อง

ายการผลิต อยางไรก็ตามบริ ัทฯอาจมีค ามเ ี่ยง ากเกิดภัยธรรมชาติซึ่งค บคุมไมได ทําใ บอผลิตกาซชี ภาพ

ไดรับค ามเ ีย ายและทําใ กระบ นการผลิตกาซชี ภาพตอง ยุดชะงักลง โดยจะตอง ันไปใชเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน

ทดแทน เชน น้ํามันเตาและกะลาปาลม เปนตน ก็จะทําใ ตนทุนการผลิตเอทานอลเพ่ิม ูงข้ึน ซึ่งบริ ัทฯก็ตระ นัก

ถึงค ามเ ี่ยงดังกลา  จึงไดปรับปรุงโครง รางบอผลิตกาซชี ภาพใ มีค ามมั่นคงแข็งแรงและจัดใ มี น ยงานคอย

เ าระ ังและดูแลระบบการผลิตกาซชี ภาพทุกระบบอยางใกลชิด โดยมีการซอมแซมบํารุงรัก าเคร่ืองจักรอุปกรณ

ตางๆ อยาง ม่ําเ มออยูตลอดเ ลา เพ่ือใ ามารถผลิตกาซชี ภาพไดอยางตอเนื่องและมีประ ิทธิภาพประ ิทธผล

ูง ุด นอกจากนี้ ยังไดจัดทํากรมธรรมประกันค ามเ ี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดจากภัยธรรมชาติเพ่ือรองรับค ามเ ี่ยงไ

อีกทาง นึ่งด ย 

3.7 ความเ ยงจากผลกระทบ ิงแวดลอม  

                บริ ัทฯใ ค าม ําคัญและตระ นักถึงผลกระทบดาน ุขภาพและอนามัยของชุมชนโดยรอบ

โรงงาน จึงมีค ามมุงม่ันและเอาใจใ ตอ ภาพแ ดลอม และมลภา ะที่อาจจะเกิดข้ึนท้ัง 2 ดานดังนี้ 
          (1) ความเ ยงจากผลกระทบ ิงแวดลอมดานมลพิ ทางอากาศ  

             ไดติดตั้งอุปกรณ BIO S UBB  ํา รับกําจัดกาซไ โดรเจนซัลไ ด ( 2S) ในกาซชี ภาพ

ที่ใชเปนเชื้อเพลิง ํา รับการผลิตไอน้ําและกระแ ไ าเพ่ือทําใ กาซชี ภาพมีค าม ะอาดและมีคุณภาพที่ดี 

นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเ าระ ังและซอมบํารุงผาใบคลุมบอกาซชี ภาพใ อยูใน ภาพที่ดีและมีค ามม่ันคง

แข็งแรง ากมีการชํารุดเ ีย ายก็จะมีทีมงานเขาไปซอมแซมแกไขทันทีเพ่ือปองกัน รือลดผลกระทบมลพิ ทาง

อากา ที่อาจจะเกิดขึ้นตอชุมชนใ มากที่ ุด 
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       ( ) ความเ ยงจากผลกระทบ ิงแวดลอมดานทรัพยากรนําและการบําบัดนําเ ย  

               ไดดําเนินการตามเงื่อนไขขอกํา นดของกรมโรงงาน กระทร งอุต า กรรมใน “เรื่องการ

จัดการน้ําเ ียของโรงงานอุต า กรรม” โดยมีการกอ รางบอกักเก็บน้ํากาก าที่ผานกระบ นการผลิตกาซชี ภาพ

อยางเ มาะ มเพียงพอ มีการตร จ อบและซอมแซมคันบอใ มั่นคงแข็งแรงตาม ลัก ิ กรรม และกักเก็บน้ําใน

ระดับที่ต่ําก าคันบอ(  O ) อยางเพียงพอเพื่อลดโอกา ของการเกิดน้ําลนจากบอเมื่อ นตก นัก 

นอกจากนี้ บริ ัทฯยังไดกอ รางโรงงานระเ ยน้ํากาก าเพื่อลดปริมาณน้ํากาก าที่ตองกักเก็บและลดค ามเ ี่ยง

จากการท่ีน้ํากาก าจะรั่ ไ ล ากเกิดอุทกภัยข้ึน ทั้งนี้เพ่ือค ามปลอดภัยและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับ

ชุมชนโดยรอบโรงงาน 

3.8 ความเ ยงจากการป ิบั ิ ามเงอน ทกํา นด ว น ั ากยมเงินจาก าบันการเงิน  

   ธนาคารผูใ กูไดกํา นดเงื่อนไขเก่ีย กับการดํารง ัด นการถือ ุนของ บริ ัท ลานนารีซอร เซ  

จํากัด (ม าชน) (“ ”) ซึ่งเปนบริ ัทแมไมใ ต่ําก ารอยละ 50 ของจําน น ุนทั้ง มดตลอดอายุ ัญญากูยืม

เงินจึงมีค ามเ ี่ยงที่อาจจะปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาม ัญญากูยืมเงินและทําใ ธนาคารผูใ กู ามารถเรียกใ บริ ัทฯ

ชําระคืนเงินตนของเงินกูยืมทั้ง มดทันทีซึ่งอาจจะ งผลกระทบตอ ภาพคลองของบริ ัทฯ ในที่ ุด าก  

จํา นาย ุนที่ถืออยูในบริ ัทฯ และทําใ ัด นการถือ ุนลดลงต่ําก ารอยละ 50 ของจําน น ุนทั้ง มด              

ซึ่งบริ ัทฯตระ นักถึงค ามเ ี่ยงดังกลา โดยไดรายงานใ คณะกรรมการ  ทราบถึงเงื่อนไขที่ตองดํารง

ัด นการถือ ุนในบริ ัทฯ ดังกลา  าก  มีแผนที่จะลด ัด นการถือ ุนในบริ ัทฯ ในอนาคตก็จะแจง

ใ  บริ ัทฯทราบล ง นากอน เพ่ือใ บริ ัทฯ ามารถเจรจากับธนาคารผูใ กูกอนเพ่ือใ บริ ัทฯ ามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขท่ีกํา นดไ ใน ัญญากูยืมเงนิไดโดยไมผิด ัญญาแตอยางใด            

   . ทรัพย ินท ช นการประกอบธุรกิจ 
          รายละเอียดของทรัพย ินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 บริ ัทฯ มีทรัพย ินท่ี

ใชในการประกอบธุรกิจดังตอไปนี้ 
 

ประเภท ลัก ณะทรัพย ิน 

 
ลัก ณะกรรม ิทธ ิ

ภาระผกพัน 

ณ วันท 1 ธันวาคม  
มลคา ามบั ช ุทธิ 

ณ วันท 1 ธันวาคม   
(ลานบาท) 

ที่ดิน ํา รับแปลงเก ตรและบอผึง่ 
ตําบล นองมะคาโมง อําเภอดานชาง             
จัง ัด ุพรรณบุรี ร มพ้ืนท่ี 1,220-1-24.9 ไร 

เปนเจาของ จดจํานองที่ดิน 

ไ กับธนาคารพาณิชย  
65 14 

- 104. 0 
ที่ดิน ํา รับบอผลิตกาซชี ภาพบอท่ี 3  
ตําบล นองมะคาโมง อําเภอดานชาง             
จัง ัด ุพรรณบุรี ร มพ้ืนท่ี 23-2-32 ไร 

เปนเจาของ - 5 21 

ที่ดิน ํา รับบอเก็บน้ํากาก า 

ตําบล นองมะคาโมง อําเภอดานชาง           

จัง ัด ุพรรณบุรี ร มพ้ืนท่ี 128-3-63 ไร 
 

เปนเจาของ จดจํานองที่ดิน 

ไ กับธนาคารพาณิชย 
 

13 05 
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ประเภท ลัก ณะทรัพย ิน 

 
ลัก ณะกรรม ิทธ ิ

ภาระผกพัน 

ณ วันท 1 ธันวาคม  
มลคา ามบั ช ุทธิ 

ณ วันท 1 ธันวาคม   
(ลานบาท) 

ที่ดิน ํา รับบอเก็บน้ําดบิ 

ตําบล นองมะคาโมง อําเภอดานชาง             
จัง ัด ุพรรณบุรี ร มพ้ืนท่ี 42-3-72 ไร 

เปนเจาของ จดจํานองที่ดิน 

ไ กับธนาคารพาณิชย 
4 42 

ที่ดิน ํา รับลานจอดรถบรรทุก 

ตําบล นองมะคาโมง อําเภอดานชาง            

จัง ัด ุพรรณบุรี ร มพ้ืนท่ี 246-2-19.5 ไร 

เปนเจาของ จดจํานองที่ดิน 

ไ กับธนาคารพาณิชย 
24 2 

- 3.19 
ที่ดิน ํา รับ ายการผลิตท่ี2 และบอผลิต            
กาซชี ภาพบอที่ 4 ตําบล นองมะคาโมง 

อําเภอดานชาง จัง ัด ุพรรณบุร ี               
ร มพ้ืนที่ 3-1-16 ไร 

เปนเจาของ จดจํานองที่ดิน 

ไ กับธนาคารพาณิชย  

22 

ที่ดิน ํา รับ ายการผลิตที่ 1 ตําบล               
นองมะคาโมง อําเภอดานชาง                   

จัง ัด ุพรรณบุรี ร มพ้ืนท่ี 103-1-17 ไร 

เปนเจาของ จดจํานองที่ดิน 

ไ กับธนาคารพาณิชย 
10 63 

นปรับปรุงท่ีดิน เปนเจาของ    - 6 6  

เครื่องจักรและอุปกรณ 
 
 

เปนเจาของ จดจํานองเครื่องจักร 

ไ กับธนาคารพาณิชย  
1 25 16 

- 3 9 1 
อาคารและ ิ่งปลูก ราง เปนเจาของ จดจํานองอาคาร 

ไ กับธนาคารพาณิชย 
130.30 

- 306 45 
เครื่องใช ํานักงาน เปนเจาของ - 4 42 
ยานพา นะ เปนเจาของ - 15 56 

ินทรัพยระ างกอ รางและติดตั้ง เปนเจาของ - 425.27 
รวม .  

  . อพิพาททางก มาย 

       รุปคดความ : ในเดือนกันยายน 2554 บริ ัทแ ง นึ่งกลา า าบริ ัทฯไมปฏิบัติตาม ัญญาซื้อขาย

มันเ น โดยขอเรียกคาเ ีย ายจําน น 1 6 9 ลานบาท บริ ัทฯไดยื่นคําใ การและ องแยงโดยเรียกคาเ ีย าย

จําน น 2 4 ลานบาท คูค ามทั้ง อง ายไดตอ ูคดีใน 3 ชั้น าล คดีได ิ้น ุดเมื่อ ันที่ 1  เม ายน 2562 โดย

าล ีกาไดมีคําพิพาก ายืนตาม าลชั้นตนและ าลอุทธรณใ บริ ัทดังกลา ชําระเงินคาซื้อมันเ นที่บริ ัทฯ             

จายล ง นาจําน น 6 9 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 ตอป นับจาก ันที่  พ จิกายน 2554 

( ันที่ องแยง) จนก าจะชําระเ ร็จ ิ้น ปจจุบันอยูระ างการบังคับคดีตามคําพิพาก า 
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       ทั้งนี้ เมื่อ ันที่ 18 พฤ ภาคม 2561 บริ ัทฯยื่นฟองบริ ัทดังกลา ตอ าลลมละลาย ซึ่ง าลลมละลาย

ไดอานคําพิพาก าเมื่อ ันที่ 29 พฤ ภาคม 2562 ยกฟอง เนื่องจากบริ ัทฯดังกลา ยังมี ิทธิเรียกรองอยูกับลูก นี้

ราย นึ่งซึ่งเปน น ยงานของรัฐ บริ ัทฯจึงไดทําการอายัด ิทธิเรียกรองดังกลา ไ   อยางไรก็ตามบริ ัทฯได

บันทึกคาเผ่ือการดอยคา ํา รับเงินคาซื้อมันเ นจายล ง นาที่จายใ กับบริ ัทดังกลา ไ เต็มจําน นแล  
  
    6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

ชื่อบริ ัท : บริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(ม าชน) 

เลขทะเบียนบริ ัท : 0107550000157 

ลัก ณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจํา นายเอทานอลท่ีใชเปนเชื้อเพลิง 

ที่ตั้ง ํานักงานใ ญ : 888/114 อาคารม าทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แข งลุมพินี                   

เขตปทุม ันกรุงเทพฯ 10330 โทร ัพท 02-627-3890-4 

                                            โทร าร 02-627-3889 

ที่ตั้งโรงงาน : 9 มูที่ 10 ถนนดานชาง- ามชุก ตําบล นองมะคาโมง อําเภอดานชาง   

  จัง ัด ุพรรณบุรี  

เ ็บไซต : WWW.THAIAGROENERGY.COM 

นายทะเบียน ลักทรัพย : บริ ัท ูนยรับฝาก ลักทรัพย (ประเท ไทย) จํากัด 

  เลขที่ 62 อาคารตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย ถนนรัชดาภิเ ก  

  เขตคลองเตย กรุงเทพม านคร 10110 โทร.02-2292000 

ผู อบบัญชี  คนใดคน นึ่งจากรายนามดังตอไปนี้ 

  1.นาง า กมลทิพย เลิ ิทย รเทพ ผู อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377,  

   2.นาง า าธิดา รัตนานุรัก  ผู อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753,  

  3.นาง า ิริ รรณ นิตยดํารง  ผู อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5906  

  แ ง บริ ัท ํานักงาน อี าย จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 193/136-137  

  อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเ ก คลองเตย กรุงเทพม านคร 10110 

  โทร.02-264-0777 โทร าร. 02-264-0789 
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ขอมูลของกรรมการ 

1. ชื่อและชื่อ กุล : นาย ุโรจน  ุภ ั ดิ์กุล 

ตําแ นงในปจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริ ทัฯ                     

ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 77 ป 

ุฒิการ ึก า :    
- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France 
- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

x Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005 

ระยะเ ลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแ นงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต ันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  ร มระยะเ ลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัร ม 13 ป 

การเขาร มประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขาร มประชุมคณะกรรมการจําน น 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่  1 มกราคม 2562 : ไมมี  

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมมี  

ุนท่ีคู มร  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมมี  

นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี
ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซื้อขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี

ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x 17 พฤ ภาคม 2561 ถึง ปจจุบัน ดํารงตาํแ นงประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

x พ. . 2550 ถึง 16 พฤ ภาคม 2561 ดํารงตําแ นงรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  

จําน นกิจการที่ดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

2 1 -ไมม-ี 
รายละเอียดการดํารงตําแ นงเปนกรรมการ/ผูบริ ารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริ ทั ประเภทกรรมการ ตําแ นง บริ ัท 

1 บริ ัทจดทะเบียน กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ กรรมการ บมจ. ลานนารีซอร เซ (บริ ัทแม) 

2 บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
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ขอมูลของกรรมการ 

2 ชื่อและชื่อ กุล :   นายไกร ี  ิรรัิง ี                

ตําแ นงในปจจุบัน  : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการ รร า 

     และกํา นดคาตอบแทน และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริ ัทฯ 

ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 69 ป 

ุฒิการ ึก า :    
- ปริ าตรี ิ กรรม า ตรบัณ ิต าขาเ มองแร จุ าลงกรณม า ิทยาลัย 
- ปริ าบตัร ลัก ูตรปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 4212 จาก ิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ( ปอ.) เม่อป 2542 
- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

x Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005  

ระยะเ ลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแ นงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต ันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  ร มระยะเ ลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันร ม 13 ป 

การเขาร มประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขาร มประชุมคณะกรรมการจําน น 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่  1 มกราคม  2562 : ุน ามั จําน น 1,200,000 ุน  

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ุน ามั จําน น 1,200,000 ุน, คู มร  ,100,000 ุน 

ร มเปนจําน นทัง้ ิน้ 45,300,000 ุน คิดเปนรอยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาํระแล  

นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี
ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซ้ือขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี

ประ บการณการทํางานที่เกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันท่ี 31 ธัน าคม 2562) 
x พ. . 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

x พ. . 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงประธานกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่ 

จําน นกิจการท่ีดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

2 5 -ไมม-ี 
รายละเอียดการดํารงตําแ นงเปนกรรมการ/ผูบริ ารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริ ทั ประเภทกรรมการ ตําแ นง บริ ัท 

1. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ กรรมการ,ท่ีปรึก าดาน

การบริ าร 

บมจ. ลานนารีซอร เซ  (บริ ัทแม) 

2. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ P . Singlurus Pratama 

3. บริ ัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการ P . Lanna ining Ser ices 

. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ P . Lanna arita Indonesia 

5. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 

6. บริ ัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ.ลานนาพา เ อรเจ็นเนอรเรชั่น 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลของกรรมการ 
ชื่อและชื่อ กลุ : นายอนันต เลา เรณู  

ตําแ นงในปจจุบัน : กรรมการ, กรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน,
กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง, ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล    
กิจการ, กรรมการผูมีอํานาจลงลายมอช่อผูกพันบริ ัทฯ  

ัญชาติ  :  ไทย 
อายุ  : 66 ป 
ุฒิการ ึก า : 
- ปริ าตรี บั ชีบัณ ิต ม า ิทยาลัยธรรม า ตร 
- ปริ าตรี นิติ า ตรบัณ ิต ม า ิทยาลัยธรรม า ตร 
- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

x Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 1/2003 
x Director Certification Program (DCP) รุนที่ 29/2003 
x Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 2/200  
x DCP efresh Course ( E.DCP) รุนที่ 2/2006 
x Impro ing the ualit  of Financial eporting ( F ) รุนที่ 2/2006 
x onitoring the Internal Audit Function ( IA) รุนที่ 1/2007 
x onitoring the S stem of Internal Control and isk anagement ( I ) รุนที่ 1/2007 
x ole of compensation Committee Program ( CC) รุนที่ 7/2008 
x Corporate Go ernance orkshop Board Performance E aluation ป 2550  
x ACF Audit Committee Forum ( ACF 1/2016) 

- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย 
x CG Forum /2557 : เ นาเร่องการประเมินผลการป ิบัติ นาที่ของคณะกรรมการบริ ัทกับการกํานด

คาตอบแทนกรรมการ 
x CG Forum 1/2558 : CG in Su stance ัฒนธรรมองคกรกับ ลักบรร ัทภิบาล 
x CG Forum 3/2558 : isk O ersight : igh Priorit  oles of the Board 
x CFO in the ne  financial orld ํานักงานคณะกรรมการกํากับ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพยป 2558  
x ค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ัทกับ ายจัดการในการค บคุมภายในป 2558 
x A บทบาทของกรรมการ ป 2558 

ระยะเ ลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแ นงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต ันที่ 18 ตุลาคม 2550 

                                  ร มระยะเ ลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัร ม 13 ป 

การเขาร มประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขาร มประชุมคณะกรรมการจําน น 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่   1 มกราคม 2562 :  ุน ามั จําน น ,771,895  ุน 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 :  ุน ามั จําน น ,771,895  ุน, ภรรยา 2,622 ุน ร มเปน

จําน นทั้ง ิ้น ,775,517 ุน คิดเปนรอยละ 0. 8 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรยีกชําระแล  

นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี
ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมม ี
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรพัย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซ้ือขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี

ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x พ. . 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  
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จําน นกิจการท่ีดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปท่ีผานมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 
4 4 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดํารงตําแ นงเปนกรรมการ/ผูบริ ารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริ ทั ประเภทกรรมการ ตําแ นง บริ ัท 

1. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริ ัทฯ,ประธาน
กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง, 
กรรมการ รร าและกํา นด
คาตอบแทน และทีป่รึก าดาน
การเงิน 

บมจ. ลานนารีซอร เซ  (บริ ัทแม) 

2. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการอิ ระ กรรมการตร จ อบและ
กรรมการ รร าและพิจารณา
ผลตอบแทน 

บมจ. ผลิตภัณ ตราเพชร  

3. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการอิ ระ ประธานกรรมการตร จ อบ บมจ.ทีซีเอ็ม คอรปอเรชั่น 

. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการบริ าร P . Singlurus Pratama 

5. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ P . Lanna ining Ser ices 

6. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการบริ าร P . Lanna arita Indonesia 

7. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ.ลานนาพา เ อรเจ็นเนอรเรชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลของกรรมการ 
ชื่อและชื่อ กุล :  นาย ี ักดิ์ อารีราชการัณย  

ตําแ นงในปจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริ ัทฯและ 

        กรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน 

ัญชาต ิ : ไทย  

อายุ : 60 ป 

ุฒิการ ึก า :  

- Ph.D In Petroleum Engineering Uni ersit  of ulsa, Oklahoma USA 

- Sc. In Petroleum Engineering Uni ersit  of ulsa, Oklahoma USA 

- BSc. In Petroleum Engineering ( ith onor) Uni ersit  of ulsa, Oklahoma USA 
- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

x    Director Accreditation Program  Class 107/201   (DAP 107/201 ) (ป 2557) 

x    Director Certification Program  Class 198/201  (DCP 198/201 ) (ป 2557) 

x    o  o De elop a isk anagement Plan Class 6/201  ( P 6/201 ) (ป 2557) 

x    Anti-Corruption Seminar 1/2015 “ผนึกเ ียง 00 บริ ัทเพ่อ ูป าคอรรัปชั่นเชิงระบบ”(ป 2558) 

x    he Po er of Culture : From Performance Culture to inning Culture  (ป 2559) 

x Boards that ake a Difference (B D) (ป 2560) 

x Strategic Board master Class (SB /2018) (ป 2561) 

x Corporate Go ernance for E ecution (CGE 1 /2019) (ป 2562) 

x Corporate Go ernance for E ecuti e (CGE 15/2019) ( ake up class) (ป 2562) 

x Chairman Forum 2019 : Successful Corporate Culture Change from Polic  to Practices   

(ป 2562) 

x Director Briefing : Boardroom ransformation (ป 2562) 

x IOD ational Director Conference 2019 : Board of the Future (ป2562) 

   การอบรม ลัก ูตรอ่น  

x Operating ransparenc  Business in Asia ของ Collecti e Action Coalition, CAC (ป 2559) 

x เยี่ยมชมโครงการโรงไ าถาน ิน ง า ของ ถาบันพลังงานเพ่ออุต า กรรม ประเท ลา  (ป 2559) 

x CEO and I  alk ของ มาคมบริ ัทจดทะเบียนไทย (ป 2561) 

x ลัก ูตรผูบริ ารระดับ ูง รุนที่ 26 ของ ถาบัน ิทยากรตลาดทุน (ป 2561) 

x ranslating Strateg  into E ecution ของ hai Bankers Association ( มาคมธนาคารไทย) (ป 2562) 

x E ponential anufacturing Singularit  Uni ersit  hailand Summit 2019 ของ มาคม

อุต า กรรมแ งประเท ไทย (ป2562) 

x ระบบผลิตไ าจากพลงังานแ งอาทิตยบน ลังคาและลอยน้ํา ของ Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) (ป 2562) 

x IIP Open ouse “ งครามการคาระ างอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบอยางไรกับประเท ไทย”        
ของ มาคม งเ รมิผูลงทุนไทย (ป 2562) 

x CEO Clu  2019 Business Agilit  and Intrapreneurship  ของตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย      

(ป 2562) 

รายงานประจาํปี 2562 
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x CEO Clu  2019 Glo al isks  hat are the Implications for our Business  ของตลาด

ลักทรัพยแ งประเท ไทย (ป 2562) 

x CEO Insights A Pro en Process for Getting eal eam and Organi ation esults  ของ  

Pacrim Group (ป 2562) 

x ranslating Strateg  into E ecution  ของ  Pacrim Group (ป 2562) 

x hailand Import E port Data and Economic Outlooks ของ ถาบัน ทิยาการตลาดทุน (ป 2562) 

ระยะเ ลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแ นงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต ันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  ร มระยะเ ลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัร ม 13 ป 

การเขาร มประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขาร มประชุมคณะกรรมการจําน น 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 1 มกราคม 2562:   ุน ามั จําน น 5,9 0 ุน  

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562: ุน ามั จําน น 5,9 0 ุน รอคิดเปนรอยละ 0.00 6 ของ 

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล  

ุนท่ีคู มร  บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมม ี

นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เนื่องจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซ้ือขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี

ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x พ. . 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  

x พ. . 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จําน นกิจการที่ดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปท่ีผานมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

2 5 -ไมม-ี 
 

รายละเอียดการดํารงตําแ นงเปนกรรมการ/ผูบริ ารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริ ทั ประเภทกรรมการ ตําแ นง บริ ัท 

1. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการ,ผูบริ าร กรรมการและ 
ประธานเจา นาท่ีบริ าร 

บมจ.ลานนารีซอร เซ (บริ ัทแม) 

2. บริ ัทจํากัด กรรมการ,ผูบริ าร ประธานกรรมการบริ าร P . Singlurus Pratama 

3. บริ ัทจํากัด กรรมการ,ผูบริ าร ประธานกรรมการบริ าร P . Lanna ining Ser ices 

. บริ ัทจํากัด กรรมการ,ผูบริ าร ประธานกรรมการบริ าร P . Lanna arita Indonesia 

5. บริ ัทจํากัด กรรมการ,ผูบริ าร กรรมการและรัก าการ

กรรมการผูจัดการบริ ัท 

บริ ัท ลานนาพา เ อรเจ็นเนอรเรชั่น จํากัด 

6. บริ ัทจํากัด กรรมการ,ผูบริ าร กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. 

 

 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลของกรรมการ 
5.ชื่อและชื่อ กุล : นาย มจิตต ลิ้ม ฒันะกูร 
ตําแ นงในปจจุบัน : กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริ ัทฯ 

ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 81 ป 
ุฒิการ ึก า :    

- ปริญญาตร ี ิ กรรม า ตร าขาชางกล ม า ิทยาลัยเทคนิค ประเท เยอรมน ี
- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

x Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 107/2014 

ระยะเ ลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแ นงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต ันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  ร มระยะเ ลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัร ม 13 ป 
การเขาร มประชุมในรอบปทีผ่านมา :   เขาร มประชุมคณะกรรมการจําน น 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่  1  มกราคม 2562:  ุน ามัญจําน น 28,322,657 ุน  

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562:  ุน ามัญจําน น 27,500,000 ุน รือคิดเปนรอยละ 2.75 ของ 

                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล  

ุนท่ีคู มร  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมมี   

นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี
ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เนื่องจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซ้ือขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 

x พ. . 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  

จําน นกิจการท่ีดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปท่ีผานมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 
รายละเอียดการดํารงตําแ นงเปนกรรมการ/ผูบริ ารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริ ทั ประเภทกรรมการ ตําแ นง บริ ัท 

1. บริ ัทจํากัด กรรมการ ท่ีปรึก าฝายตางประเท  ย.ูที. อินเตอรเนชั่นแนล 
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ขอมูลของกรรมการ 

6.ชื่อและชื่อ กุล : นาย มชาย  โล ิ ทุธิ ์

ตําแ นงในปจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการผูมี ํานาจลงนามผูกพันบริ ัทฯ,  
        กรรมการ รร าและกํา นดคาต บแทน                    

ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 71 ป 
ุฒิการ ึก า : 

- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 

- ปริญญาตรี ิ กรรม า ตรบณัฑิต าขาเครื่ งกล จุ าลงกรณม า ิทยาลัย 

- ลัก ูตรพัฒนากรรมการข ง มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

x Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 80/2009 

x Director Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2014 

ระยะเ ลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแ นงกรรมการ บมจ.ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ มาตั้งแต ันที่ 18 ตุลาคม 2550 

                                  ร มระยะเ ลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันร ม 13 ป 
การเขาร มประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขาร มประชุมคณะกรรมการจําน น 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 1 มกราคม 2562 : ุน ามัญจําน น 2,036,400 ุน 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ุน ามัญจําน น 2,036,400 ุน คิดเปนร ยละ 0.20 ข ง 

                                                                ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาํระแล  
ุนที่คู มร  บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมมี 
นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซื้อขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2561) 

x พ. . 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงกรรมการ บมจ. ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่  
x พ. . 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงกรรมการ รร าและกํา นดคาต บแทน บมจ. ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ 
x พ. . 2559 ถึง 2561 ดํารงตําแ นงกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง บมจ. ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ 

x พ. . 2559 ถึง 2561 ดํารงตําแ นงประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.ไทย ะโกร เ ็นเน รยี ่
x พ. . 2550 ถึง 2561 ดํารงตําแ นงประธานเจา นาท่ีบริ าร บมจ. ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ 

จําน นกิจการที่ดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

1 -ไมม-ี -ไมม-ี 
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ขอมูลของกรรมการ 
ชื่อและชื่อ กุล :    นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม  

ตําแ นงในปจจุบัน  : กรรมการอิ ระและประธานกรรมการตร จ อบ 

ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 75 ป 

ุฒิการ ึก า : 

- ปริ าโท ิ กรรม า ตร เคร่องกล Georgia Institute of echnolog  U.S.A 

- ิ กรรม า ตรบัณ ิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) าขาเคร่องกล จุ าลงกรณม า ิทยาลัย 

- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

x ลัก ูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 22/2002 

x ลัก ูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 2/2013 

x ลัก ูตร onitoring the ualit  of Financial eporting ( F ) รุนที่ 17/2013 

x ลัก ูตร onitoring the S stem of Internal Control and isk anagement ( I ) รนุท่ี 1 /2013 

x ลัก ูตร onitoring Fraud isk anagement ( F ) รนุ ที่ 10/2013 

x ลัก ูตร onitoring the Internal Audit Function ( IA) รุน ที่ 15/2013 

ระยะเ ลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแ นงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต ันที่ 18 ตุลาคม 2550     

       ร มระยะเ ลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันร ม 13 ป 

การเขาร มประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขาร มประชุมคณะกรรมการจําน น 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 1  มกราคม  2562: ไมม ี

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมม ี

ุนท่ีคู มร  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภา ะ รือบุคคลอื่นถอืไ แทน ไมมี  

นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 

ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรพัย พ. . 2535 รือ

พระราชบัญญตัิ ัญญาซ้ือขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี

ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x พ. . 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงประธานกรรมการตร จ อบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จําน นกิจการที่ดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

2 -ไมม-ี -ไมม-ี 
 รายละเอียดการดํารงตําแ นงเปนกรรมการ/ผูบริ ารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

ลําดับ ประเภทบริ ทั ประเภทกรรมการ ตําแ นง บริ ัท 

1. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการอิ ระ ประธานกรรมการตร จ อบ บมจ. เอ็มบีเค รี อรท 
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รายงานประจําป 2562 

ขอมูลของกรรมการตร จ อบ 

ชื่อและชื่อ กุล : นาย ิรชั อภิเมธีธํารง  
ตําแ นงในปจจุบัน  : กรรมการอิ ระและกรรมการตร จ อบ 
ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 75 ป 
ุฒิการ ึก า : 
- ปริ าเอก Ph.D  (Finance) Uni ersit  of lllinois U.S.A 
- ปริ าโท .A.S. Uni ersit  of Illinois U.S.A 
- ปริ าโท .B.A. Uni ersit  of Gothen urg ีเดน 
- บั ชบีัณ ิต (เกียรตินิยมอันดับ อง) จุ าลงกรณม า ิทยาลัย 
- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

x Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 2/2003 
x ลัก ูตร ัมนา -DLB : Director Luncheon Briefing  รุนที ่1/2009 
x ลัก ูตร ัมนา AG  : Annual General eeting  รุนที่ 1/2009 
x ลัก ูตร ัมนา SS : Special Seminar รุนที่ 1/2010 
x Anti Corruption for E ecuti e Program (ACEP) รุนที่ /2012 
x ลัก ูตร ัมมนา CF : Chairman Forum  Chairman ole in Building Independence across 

the Board  รุนที่ 1/201  และรุนที่ 1/2015 
x CGI : Corporate Go ernance for Capital arket Intermediaries รุนที่ 5/2015 

ระยะเ ลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแ นงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต ันที่ 1 ิง าคม 2556     
       ร มระยะเ ลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันร ม 7 ป 
การเขาร มประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขาร มประชุมคณะกรรมการจําน น 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่  1 มกราคม 2562 : ไมม ี
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมม ี
ุนท่ีคู มร  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมมี 
นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เนื่องจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรพัย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซ้ือขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 

x พ. . 2556 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงกรรมการตร จ อบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จําน นกิจการท่ีดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

6  -ไมม-ี 
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 รายละเอียดการดํารงตําแ นงเปนกรรมการ/ผูบริ ารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 
ลําดับ ประเภทบริ ทั ประเภทกรรมการ ตําแ นง บริ ัท 

1. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการอิ ระ ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โ ลดิ้ง  

2. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการอิ ระ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลั  กรุป โ ลดิ้ง  

3. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการอิ ระ กรรมการ บมจ. บางกอก เชน อ ปทอล 

. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการอิ ระ กรรมการ บมจ. ุภาลัย 

5. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการอิ ระ กรรมการ บมจ. เมโทรซิ เต็ม คอรปอเรชั่น 

6. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ทริ  คอรปอเรชั่น 

7. บริ ัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ. ํานักงาน อบบั ชี ดร. ิรชั แอนด 

แอ โซซิเอท  

8. ภาม า ิทยาลัย กรรมการ กรรมการ ภา ถาบันเทคโนโลยีไทย ี่ปุน 

9. ภาม า ิทยาลัย กรรมการ กรรมการ ภาม า ิทยาลัย อการคาไทย 
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ขอมูลกรรมการตร จ อบ 

ชื่อและชื่อ กุล: นาย าธิต ชา เชา นกุล 

ตําแ นงในปจจุบัน : กรรมการอิ ระ, กรรมการตร จ อบ, ประธานกรรมการ 

                            บริ ารค ามเ ี่ยง และกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน 

ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 71 ป 

ุฒิการ ึก า : 

- ปริ าโท บริ ารธุรกิจ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร 

- ปริ าโท e tile echnolog , Uni ersit  of Leeds, U. . 

- อุต า กรรมโรงงาน จุ าลงกรณม า ิทยาลัย 

- ลัก ูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครั ร มกับเอกชน ( ปรอ.)รุนที่ 14 ิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- ลัก ูตรผูบริ ารระดับ ูง ถาบัน ิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5 

- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

x Board omination and Compensation Program (B CP) รุนที่ 7/2019 

x Corporate Go ernance for Capital arket Intermediaries (CGI) รุนที่ 7/2015 

x Director Certification Program (DCP) รุนที่ 83/2007 

x Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005 

ระยะเ ลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแ นงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแต ันที่ 1 ิง าคม 2556     
       ร มระยะเ ลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันร ม 7 ป 
การเขาร มประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขาร มประชุมคณะกรรมการจําน น 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่   1 มกราคม 2562 : ไมม ี
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมม ี
ุนท่ีคู มร  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมมี 
นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซ้ือขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 

x พ. . 2556 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงกรรมการตร จ อบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

x พ. . 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

x พ. . 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงประธานกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี 
จําน นกิจการท่ีดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

5 2 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดํารงตําแ นงเปนกรรมการ/ผูบริ ารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริ ทั ประเภทกรรมการ ตําแ นง บริ ัท 

1. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการอิ ระ ประธานกรรมการ บมจ. เอ  เอ็น ซี อรเมอร 

2. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. าจีบ 

3. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอรตี้ 

. บริ ัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลั  กรุป โ ลดิ้ง  

5. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. เอ พีซี โ มไอเดีย 

6. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ลักทรัพย เอเชีย พลั  
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ขอมูลผูบริ าร 
1.ชื่อและชื่อ กุล :  นาง มฤดี ุ รรณรูป 

ตําแ นงในปจจุบัน  : ประธานเจา นาทีบ่ริ าร ายบริ ารและการผลิต, 
                            ผูบริ าร ูง ุดทางดานการเงิน 
ัญชาต ิ: ไทย 

อายุ      : 51 ป 
ุฒิการ ึก า : 

- ปริญญาตรี การบัญชี ม า ิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
- ลัก ูตรการเขียนรายงานการประชุมอยางมีประ ทิธิผล, ภา อการคาแ งประเท ไทย 2009 
- ลัก ูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, OMEGAWORLDCLASS 

- ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย 

x Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 54/2013 

x Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุนที่ 20/2015   

- ลัก ูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุนที่ 1/2558 

ระยะเ ลาที่ดํารงตําแ นง : 1 มกราคม 2563  

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่   1 มกราคม 2562: ุน ามัญจําน น 100,000 ุน 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562: ุน ามัญจําน น 100,000 ุน คิดเปนรอยละ 0.01 ของ                       

                                                              ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาํระแล  
ุนที่คู มร  บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมมี 
นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรัพย พ. . 2535 รือ

พระราชบัญญัติ ัญญาซื้อขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x พ. . 2561 ถึง 2562 ดํารงตําแ นงประธานเจา นาที่ดานการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
x พ. . 2557 ถึง 2561 ดํารงตําแ นงผูอําน ยการดานบริ ารบริ ัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
x พ. . 2559 ถึง ปจจุบัน ดํารงตําแ นงเลขานุการคณะกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

x พ. . 2559 ถึง ปจจุบัน ดํารงตําแ นงกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

x พ. . 2559 ถึง ปจจุบัน ดํารงตําแ นงกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

x พ. . 2557 ถึง 2562 ดํารงตําแ นงเลขานุการบริ ัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จําน นกิจการที่ดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 
1 1 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดํารงตําแ นงเปนกรรมการ/ผูบริ ารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริ ัท ประเภทกรรมการ ตําแ นง บริ ัท 

1. บริ ัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บริ ัท ณิชาเ ลล จํากัด 
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ขอมูลผูบริ าร 
2.ชื่อและชื่อ กุล :  นาง าวกัญญพัชร จินนัทเดช 
ตําแ นงในปจจบุัน  : ประธานเจา นาทีบ่ริ าร ายพาณิชยกิจ                          
ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 54 ป  
ุฒิการ ึก า : 
 ปริญญาโท Master of Business Administration University of Technology, Sydney, Australia  

  (John Crawford Scholarship) 
 ปริญญาตรี วิทยาศา ตรบัณฑติ าขาเคมีวิศวกรรม จุ าลงกรณม าวิทยาลัย (เกียรตินิยม ันดับ 2) 
ระยะเ ลาที่ดํารงตําแ นง : ดํารงตําแ นงตัง้แต 1 มกราคม 2563 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่   1 มกราคม 2562 : ุน ามัญจํานวน 30,000 ุน 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ุน ามัญจํานวน 30,000 ุน คิดเปนร ยละ 0.003 ข ง                       
                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 
ุนที่คู มร  บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภา ะ รือบุคคลอ่ืนถือไ แทน : ไมมี 
นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ัทฯ เปนคู ัญญา : ไมมี 

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซื้อขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานที่เกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดํารงตําแ นงประธานเจา นาที่ดานพาณิชยกิจ บมจ.ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ 
x พ.ศ. 2552 ถึง 2561 ดํารงตําแ นงผู ํานวยการดานการตลาดและจัด าวัตถุดบิ บมจ.ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ 
x พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดํารงตําแ นงกรรมการบริ ารความเ ี่ยง บมจ.ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ 
x พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดํารงตําแ นงกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ 

จําน นกิจการที่ดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ย เน่ืองกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

1 ไมมี  ไมมี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานประจาํปี 2562 

52



 

ขอมูลผูบริ าร 
3. ชื่อและชื่อ กุล : นาย มถ ลิ  บุญบานเยน็ 
ตําแ นงในปจจุบัน : ประธานเจา นาท่ีดานการผลิต 
ัญชาติ :   ไทย 

อายุ      :  61 ป 

ุฒิการ ึก า : 

- ปริญญาโท ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขาการพัฒนาผลิตภัณฑ ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร 
- ปริญญาตรี ิทยา า ตรบัณฑิต ม า ิทยาลัย ิลปากร 
-  ลัก ูตรพัฒนากรรมการของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการไทย 

x Director Accreditation Program รุนที่ 92/2011 

ระยะเ ลาที่ดํารงตําแ นง : ดาํรงตําแ นงต้ังแต ันที ่1 มิถุนายน 2560 – ปจจุบัน ร ม 2 ป 6 เดือน 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 1 มกราคม 2562: ไมม ี
การถือ ุนในบริ ัท ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมม ี
ุนที่คู มร  บุตรท่ียังไมบรรลนิุติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมม ี
นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆที่บริ ัทฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมม ี
ประ ัติการถูกลงโท เนือ่งจากการกระทําค ามผิดตาม พรบ. ลกัทรัพยและตลาด ลักทรัพย พ. .2535 รือ

พระราชบัญญตักิารทํางานที่เกีย่ ของกับธุรกจิของบริ ัทฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานที่เกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ัทฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 

x พ. . 2561 ถึง 2562 ดํารงตําแ นงประธานเจา นาที่ดานโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
x พ. . 2560 ถึง 2561 ดํารงตําแ นงผูช ยประธานเจา นาทีบ่ริ าร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จําน นกิจการท่ีดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ย เนือ่งกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

1 -ไมมี- -ไมมี- 
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ขอมูลผูบริ าร 
4.ชื่อและชื่อ กุล   :  นายอนันต รายะรุจ ิ
ตําแ นงในปจจบุัน  : ผูชวยประธานเจา นาที่ดานการผลิต (1) 
ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 46 ป 
ุฒิการ ึก า : 
 ปริญญาโท บริ ารธุรกิจม าบณัฑิต ม าวิทยาลัยรามคําแ ง 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศา ตรบณัฑิต าขาเคมี ม าวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระยะเ ลาที่ดํารงตําแ นง : ดํารงตําแ นงตัง้แตป 2554 ถึง ปจจุบนั รวม 8 ป 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่   1 มกราคม 2562 : ไมมี 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมม ี
ุนที่คู มร  บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภา ะ รือบุคคลอ่ืนถือไ แทน : ไมมี 
นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ัทฯ เปนคู ัญญา : ไมมี 

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซื้อขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานที่เกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x ปจจุบนั ดํารงตาํแ นงผูชวยประธานเจา นาที่ดานการผลติ (1) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
x พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดํารงตําแ นงผูชวยประธานเจา นาที่ดานโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
x พ.ศ. 2554 ถึง 2561 ดํารงตําแ นงผูชวยผูอํานวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จําน นกิจการที่ดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ย เน่ืองกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

1 ไมมี  ไมมี  
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ขอมูลผูบริ าร 
5.ชื่อและชื่อ กุล   :  นายกร  ตั้งวิรุฬห  

ตําแ นงในปจจบุัน  : ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานการผลิต (2)   
ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 59 ป 
ุฒิการ ึก า : 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
ระยะเ ลาที่ดํารงตําแ นง : ดํารงตําแหนงตัง้แต 15 พฤศจิกายน 2559 ปจจุบัน รวม 3 ป 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่   1 มกราคม 2562 : ไมมี 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมม ี
ุนที่คู มร  บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภา ะ รือบุคคลอ่ืนถือไ แทน  : ไมมี 
นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ัทฯ เปนคู ัญญา : ไมมี 

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซื้อขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานที่เกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x ปจจุบนั ดํารงตาํแหนงผูชวยประธานเจาหนาที่ดานการผลติ (2) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
x พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดํารงตําแหนงผูชวยประธานเจาหนาที่ดานโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
x พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงผูชวยผูชวยผูอํานวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จําน นกิจการที่ดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ย เน่ืองกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

1 ไมมี  ไมมี  
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รายงานประจําป 2562 

ขอมูลผูบริ าร 
6.ชื่อและชื่อ กุล    :  น. .ธีรนันท  คุณะเก ม 

ตําแ นงในปจจบุัน  : ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

ัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 41 ป 

ุฒิการ ึก า : 

- ปริญญาโท  บริ ารธุรกิจม าบณัฑิต  าขาการบัญชี  ม า ิทยาลัยรามคาํแ ง 

- ปริญญาตร ี บริ ารธุรกิจบัณฑิต  าขาการบัญช ี ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ระยะเ ลาที่ดํารงตําแ นง : ดํารงตําแ นงตัง้แตป 2558 ถึงปจจุบัน ร ม 4 ป  

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่   1 มกราคม 2562 : ไมม ี

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมม ี
ุนที่คู มร  บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมม ี 

นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 

ประ ัติการถูกลงโท เนื่องจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรพัย พ. . 2535 รือ

พระราชบัญญตัิ ัญญาซ้ือขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x พ. . 2558 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงผูจัดการฝายบัญชีการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จําน นกิจการท่ีดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 
1 -ไมม-ี -ไมม-ี 
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รายงานประจําป 2562 

ขอมูลผูบริ าร 
ชื่อและชื่อ กุล     :  นาย ุ ชัย แก เ อง 

ตําแ นงในปจจุบัน  : ผูจัดการฝายตร จ อบ 

ัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 45 ป 

ุฒิการ ึก า : 

- ปริญญาตรี ม า ิทยาลัย ถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีB.B.A. (Accounting)    
ระยะเ ลาที่ดํารงตําแ นง : ดํารงตําแ นงต้ังแตป 2550 ถึงปจจุบัน ร ม 12 ป 

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่   1 มกราคม 2562 : ไมม ี

การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมม ี
ุนท่ีคู มร  บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภา ะ รือบุคคลอื่นถือไ แทน : ไมม ี

นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริ ทัฯ เปนคู ัญญา : ไมม ี

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 

ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย พ. . 2535 รือ

พระราชบัญญตัิ ัญญาซ้ือขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานท่ีเกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x พ. . 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแ นงผูจัดการฝายตร จ อบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จําน นกิจการท่ีดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปท่ีผานมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ย เนื่องกับธุรกิจของบริ ัทฯ 
1 -ไมม-ี -ไมม-ี 
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ขอมูลเลขานุการบริ ัท 
8.ชื่อและชื่อ กุล      :  นางประภั ร กันทะ ง  
ตําแ นงในปจจบุัน   :  ผูจัดการฝายกฎ มายและเลขานุการบริ ัท 
ัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 41 ป 
ุฒิการ ึก า :  
 ปริญญาตรี นิติ า ตรบัณฑิต ม า ิทยาลยัธรรม า ตร 
 ปริญญาโท นิติ า ตรม าบณัฑิต ม า ิทยาลัยรามคําแ ง 
 ปริญญาโท บริ ารธุรกิจม าบัณฑิต  าขากฎ มายธุรกิจ ม า ิทยาลยัรามคําแ ง 
 ลัก ูตรพัฒนากรรมการข ง มาคม งเ ริม ถาบนักรรมการไทย 
x ลัก ูตร Company Secretary Program (CSP) มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD) รุนที่ 6 ป 2547 
x ลัก ูตร Effective Minute Taking (EMT)  มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย (IOD) รุนที่ 4 ป 2549 
x ลัก ูตร Finance for Non Financial Directors (FND) มาคม งเ ริม ถาบนักรรมการบริ ัทไทย (IOD) ป 2549 

 ลัก ูตร บรม ื่นๆ 
x ลัก ูตร Corporate Secretary Development Program รุนที่ 12 ป 2548 คณะพาณิชย า ตรและการบัญชี        

จุ าลงกรณม า ทิยาลัย 
x ลัก ูตร ค ามรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กรม รรพากร 
x ลัก ูตร ระบบและการปฏิบัติงานในตลาด ลักทรัพย  ถาบนัพัฒนาบุคลากรธุรกิจ ลักทรัพย ตลาด ลักทรัพย (TSI) 
x ลัก ูตรค ามรูพื้นฐานเก่ีย กับตลาดเงินและตลาดทนุ ถาบนัพัฒนาบุคลากรธุรกิจ ลักทรัพย ตลาด ลักทรัพย (TSI) 
x ลัก ูตรประกา นียบัตรกฎ มายทรัพย นิทางปญญา  ถาบนัพัฒนาขาราชการฝายตลุาการ าลยุติธรรม 
x ลัก ูตร ิชาชีพ าค าม ภาทนายค าม  
x ลัก ูตร ิชาชีพทนายค ามชัน้ ูง “ ิชาภา ี ากร” 

ระยะเ ลาที่ดํารงตําแ นง : ดํารงตําแ นงเลขานุการบริ ัทตั้งแต ันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงปจจุบัน ร ม 6 เดื น 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่   1 มกราคม 2562 : ไมมี 
การถือ ุนในบริ ัทฯ ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562 : ไมม ี
ุนที่คู มร  บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภา ะ รือบุคคลอ่ืนถือไ แทน : ไมมี 
นไดเ ียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริ ัทฯ เปนคู ัญญา : ไมมี 

ค าม ัมพันธทางครอบครั ระ างกรรมการและผูบริ าร : ไมมี 
ประ ัติการถูกลงโท เน่ืองจากการกระทําค ามผิดตาม พ.ร.บ. ลักทรัพยและตลาด ลกัทรัพย พ. . 2535 รือ
พระราชบัญญตัิ ัญญาซื้อขายล ง นา พ. . 2546 ในช ง 5 ปยอน ลัง : ไมม ี
ประ บการณการทํางานที่เกี่ย ของกับธุรกิจของบริ ทัฯในระยะ 5 ป ยอน ลัง (ขอมูล ณ ันที่ 31 ธัน าคม 2562) 
x พ. . 2562 ถึง ปจจบุัน ดาํรงตาํแ นงผูจัดการฝายกฎ มายและเลขานุการบริ ัท บมจ.ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ 
x พ. . 2558 ถึง  2562  ดํารงตาํแ นงผูจัดการฝายกฎ มายและผูช ยเลขานุการบริ ัท บมจ. ไทย ะโกร เ ็นเน รยี่ 

จําน นกิจการที่ดํารงตําแ นงกรรมการ/ผูบริ าร ในปทีผ่านมา 

บริ ัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริ ัทจดทะเบียน การดํารงตําแ นงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ย เน่ืองกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

1 ไมมี  ไมมี  

 

�
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

   โครงสร้างการจัดการ

      การกํากับดูแลกิจการ

          ความรับผิดชอบต่อสังคม

             การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง

                 รายการระหว่างกัน



รายงานคณะกรรมการตรวจ อบ 
คณะกรรมการบริ ัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ อบ ซ่ึงมีความเปนอิ ระไมเก่ียวของกับผูบริ าร

เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีเปน าระ ําคัญ ท้ังยังไดรวมประชุมกับผู อบบัญชี ผูตรวจ อบภายใน และรวมท้ังเชิญ
ผูบริ ารท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมดวย เพ่ือใ ขอมูลและชี้แจงเพ่ิมเติมตามควรโดยใ ความ ําคัญกับนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีระบบการตรวจ อบภายในท่ีมีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล 

ในรอบป 2562 คณะกรรมการตรวจ อบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซ่ึงมีขอมูลการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจ อบแตละทาน ดังนี้ 

รายนาม ตําแ นง จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม/  
จํานวนครั้งท่ีประชุม 

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจ อบ 7/7 
นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการตรวจ อบ 7/7 
นาย าธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจ อบ 7/7 
 

คณะกรรมการตรวจ อบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเ นอตอคณะกรรมการบริ ัทฯ เปนประจํา                
ทุกไตรมา  โดยมีผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจ อบท่ีเปน าระ ําคัญ ดังนี้ 

(1) ได อบทานงบการเงินของบริ ัทฯ เปนรายไตรมา และงวดประจําป 2562 ซ่ึงเ ็นวามีความถูกตอง
เชื่อถือได และเปนงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอและเ มาะ มแลว 

(2) ไดพิจารณาผลการ อบทานระบบควบคุมภายใน ํา รับป 2562 ใ ครอบคลุมถึงความเ ี่ยงท่ี ําคัญ
ตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ัทฯ 
โดยไดแนะนําใ ฝายบริ ารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใ มีความรัดกุมและเ มาะ มมาก
ยิ่งข้ึน 

(3) ได อบทานและใ ความ ําคัญกับการบริ ารงานตาม ลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใ เปนไปตาม
กฎ มายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริ ัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป 
2562 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีเปดเผยตอผูมี วนไดเ ียทุกฝายอยางเปนธรรมและเทาเทียม
กัน ามารถอางอิงและตรวจ อบไดอยางโปรงใ    

(4) ได อบทานการทํารายการไดมาและจํา นายไปซ่ึง ินทรัพย รวมท้ังรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในป 2562 แลวเ ็นวาเปนรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไข
ทางการคาตามปกติธุรกิจโดยท่ัวไป  

(5) ได อบทานระบบการบริ ารความเ ี่ยงและแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป 
2562 โดยไดแนะนําใ ฝายบริ ารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใ มีความรัดกุมและ
เ มาะ มมากยิ่งข้ึน 

(6) ได อบทานการกระบวนบริ ารงานของฝายบริ ารเก่ียวกับการแจงเบาะแ  ซ่ึงในป 2562 ไมมี              
ผูรองเรียนผานชองทางการแจงเบาะแ ท่ีกํา นดไว 
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(7) ไดกํา นด ลักเกณฑและจัดใ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองท้ังแบบรายคณะและ

รายบุคคลในรอบป 2562 โดยใ ผูทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่ตองปรับปรุงแกไขไ ด ย โดย

คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไดร มกันพิจารณาผลประเมินและกํา นดแน ทางปรับปรุงแกไขการทํางาน

ใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลยิ่งข้ึนในปตอไป 

(8) ไดพิจารณาคัดเลือกผู อบบัญชีและกํา นดจําน นเงินคา อบบัญชีประจําป 2563 โดยไดนําเ นอ

คณะกรรมการบริ ัทฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใ ญ ามัญผูถือ ุนประจําป 2563 โดยเ นอใ

แตงตั้ง นาง า กมลทิพย  เลิ ิทย รเทพ ผู อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/ รือ นาง า าธิดา         

รัตนานุรัก  ผู อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/ รือ นาง า พัชร รรณ คูณะรัง ี ผู อบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 6650  แ งบริ ัท ํานักงาน อี าย จํากัด ซึ่งมีคุณ มบัติเปนผู อบบัญชีบริ ัทจดทะเบียนตาม

ขอกํา นดของ ํานักงานคณะกรรมการกํากับ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย ใ เปนผู อบบัญชีของบริ ัทฯ 

โดยกํา นดจําน นเงินคา อบบัญชีประจําป 2563 จําน น 1,130,000 บาท และคา อบบัญชี ํา รับงบ

การเงินที่นําเ นอตอ ํานักงาน งเ ริมการลงทุน 100,000 บาท  

(9) ไดทบท นและพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตร จ อบ เพ่ือใ อดคลองกับ

ลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยไดเ นอกฎบัตรคณะกรรมการตร จ อบฉบับปรับปรุงเพื่อขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริ ัทฯ แล  

(10)ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตร จ อบภายในประจําป 2563 ตลอดจนอัตรากําลังคนและ

การพัฒนาคุณภาพพนักงานของ น ยงานตร จ อบภายในเพ่ือใ มีค ามเพียงพอ เ มาะ ม อดคลองและ

ามารถรองรับปริมาณงานตาม นาที่และค ามรับผิดชอบไดอยางมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลที่ดี 
 
ในรอบป 2562 คณะกรรมการตร จ อบมีค ามเปนอิ ระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ

มอบ มาย โดยคณะกรรมการและผูบริ ารของบริ ัทไดใ ค าม ําคัญกับการบริ ารงานตาม ลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ใ ค าม ําคัญกับปจจัยค ามเ ี่ยงที่อาจ งผลกระทบตอบริ ัท

มีการปฏิบัติตามขอกฎ มายที่เก่ีย ของ มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ั ไป มีการเปดเผยขอมูลและการดําเนินงานอยางโปรงใ  มีระบบการค บคุม

ภายในที่เ มาะ มเพียงพอ และไมพบขอบกพรองที่เปน าระ ําคัญแตอยางใด 
 
 
 

ันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 

ในนามคณะกรรมการตร จ อบ 

 
(นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม) 

ประธานคณะกรรมการตร จ อบ 
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รายงานคณะกรรมการ รร าและก า นดค่าตอบแทน 
 

 คณะกรรมการ รร าและก า นดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก. .ต. ) ได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริ ัทฯ โดยใ ้มีอ านาจ น้าที่และค ามรับผิดชอบเกี่ย กับการ รร ากรรมการและผู้บริ ารร มทั้ง

พิจารณาก า นดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริ าร และพนักงานของบริ ัทฯ ตลอดจนปฏิบัติ น้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ

มอบ มายจากคณะกรรมการบริ ัทฯ เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี  ไปแล้ นั้น คณะกรรมการ ก. .ต. ขอรายงานผล

ปฏิบัติงานในรอบปี 2562 โดยมีการประชุมร มทั้ง ิ้น  ครั้ง ซึ่งมี าระ  าคัญ รุปได้ดังนี้ 
(1) การ รร ากรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตาม าระในการประชุมใ ญ่ ามัญผู้ถือ ุ้น

ประจ าป ี2563 โดยคณะกรรมการ ก. .ต. ได้ก า นด ิธีการและขั้นตอนในการ รร าเพื่อเ นอแต่งตั้งดังนี้ 
 ( . )  คณะกรรมการ ก. .ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออก าระและรายชื่อบุคคลที่ได้รับ

การเ นอชื่อใ ้เข้าคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแ น่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตาม าระดังกล่า  
    ( .2)  คณะกรรมการ ก. .ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เ มาะ มใ ้ด ารงต าแ น่งกรรมการ

จากรายชื่อที่ได้รับการเ นอโดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกและเ นอแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องมีคุณ มบัติและ

เป็นผู้ที่มีค ามรู้ ค าม ามารถ ประ บการณ์ ทัก ะและค ามเชี่ย ชาญที่ ลาก ลาย ิชา ชีพอันเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริ ัทฯ และมีคุณ มบัติเ มาะ มที่จะด ารงต าแ น่งกรรมการบริ ัทจดทะเบียนได้ตาม

ข้อบังคับของบริ ัทฯและตามที่กฏ มายก า นดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริ ัท

ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้ ย (ถ้ามี) 
    ( .3) คณะกรรมการ ก. .ต. ได้คัดเลือกและเ นอรายชื่อผู ้ที ่มีค ามเ มาะ มเพื่อเ นอ

แต่งตั้งใ ้ด ารงต าแ น่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตาม าระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ัทฯ 

เพ่ือพิจารณาน าเ นอที่ประชุมใ ญ่ ามัญผู้ถือ ุ้นประจ าปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้งในล าดับต่อไป  
(2) คณะกรรมการ ก. .ต. ได้พิจารณา อบทาน ลักเกณฑ์การเปดโอกา ใ ้ผู้ถือ ุ้นเ นอ าระการ

ประชุมผู้ถือ ุ้นและเ นอแต่งตั้งกรรมการรายใ ม่ตาม ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยใ ้เ นอเรื่องเป็นลาย

ลัก ณ์อัก ร ่งทางไปร ณีย์ รือทางโทร าร (FAX) มายังเลขานุการบริ ัทฯ ตั้งแต่ ันที่  ตุลาคม 2562 ถึง

ันที่ 3  ธัน าคม 2562 ปรากฏ ่าไม่มีผู้ถือ ุ้นเ นอ าระการประชุมผู้ถือ ุ้นและเ นอแต่งตั้งกรรมการราย

ใ ม่  า รับการประชุมใ ญ่ ามัญผู้ถือ ุ้นประจ าปี 2563 แต่อย่างใด 
(3) คณะกรรมการ ก. .ต. ได้ก า นด ลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 
     (3. ) ผลตอบแทนต้องเ มาะ ม อดคล้องกับบทบาท น้าที่และค ามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
     (3.2) ผลตอบแทนต้องอยู ่ในระดับ เดีย กับบริ ัทอื ่นในอุต า กรรมเดีย กันในตลาด

ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย ที่มีผลการด าเนินงานใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรัก ากรรมการ

ที่มีคุณภาพไ ้ได้ 
     (3.3)  ผลตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานโดยร มของบริ ัทฯ คณะกรรมการ ก. .ต. 

ได้มีมติเ ็นชอบใ ้น าเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯ พิจารณาขออนุมัติจากท่ีประชุมใ ญ่ ามัญผู้ถือ ุ้น ประจ าปี 
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  (4) คณะกรรมการ ก. .ต. ได้พิจารณา ลักเกณฑ์การ ัดผลการด าเนินการของบริ ัทฯ รือ KPI (Key 
Performance Indicators) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินราง ัล รือโบนั ประจ าปีใ ้

พนักงานของบริ ัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณและเป้า มายการด าเนินงานโดยร มของบริ ัทฯ ตลอดจน

ถานการณ์ตลาดและ ภา ะเ ร ฐกิจในแต่ละปี 
  (5) คณะกรรมการ ก. .ต. ได้ก า นด ลักเกณฑ์การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานประจ าปี 2563 

และการจ่ายเงินราง ัลพนักงานประจ าปี 2562 ร มทั้งประธานเจ้า น้าที่บริ ารและผู้บริ ารระดับ ูง โดย

พิจารณาจากผลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏ ่าเป็นไปตาม ลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริ ัทฯอนุมัติไ ้อย่างถูกต้องเ มาะ มแล้  โดยมีเปรียบเทียบข้อมูลกับบริ ัทใน

อุต า กรรมระดับเดีย กัน ที่มีองค์กรอิ ระท าการ  าร จไ ้ เพ่ือเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯพิจารณาอนุมัติ รือ

ใ ้ค ามเ ็นชอบก่อนด าเนินการ 
  (6) คณะกรรมการ ก. .ต. ได้พิจารณาโครง ร้างการจัดการองค์กร บัญชีอัตราพนักงานและงบค่าจ้างของ

บริ ัทฯ ประจ าปี 2563 แล้ เ ็น ่ามีค ามเ มาะ มและ อดคล้องกับการด าเนินงานของบริ ัทฯ ร มทั้งมีการ

จัด รรการใช้ทรัพยากรของบริ ัทฯ ใ ้มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล ูง ุด เพ่ือเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯ พิจารณา

อนุมัติ รือใ ้ค ามเ ็นชอบก่อนจะน าไปใช้ในการบริ ารงานต่อไป 
  (7) คณะกรรมการ ก. .ต. ได้พิจารณา ลักเกณฑ์ในการ รร าประธานเจ้า น้าที่บริ าร และเ นอ

แต่งตั้งทดแทนต าแ น่งประธานเจ้า น้าที่บริ ารที่ ่าง 
  (8) คณะกรรมการ ก. .ต. ได้พิจารณาทบท นกฎบัตรคณะกรรมการ รร าและก า นดค่าตอบแทน 

เพ่ือใ ้ อดคล้องกับ ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  (9) คณะกรรมการ ก. .ต. ได้ อบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและ

รายบุคคลในรอบปี 2562 ตาม ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเ ็น ่าคณะกรรมการ ก. .ต. มีการปฏิบัติ น้าที่

อย่างมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล เป็นไปตามบทบาท ขอบเขตอ านาจ น้าที่และค ามรับผิดชอบที่ก า นดไ ้แล้  
 
 

ันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  
ในนามคณะกรรมการ ก. .ต. 

 
 
 

(นายไกร ี ์ ิริรัง ี) 
ประธานกรรมการ ก. .ต. 
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รายงานคณะกรรมการบริ ารความเ ี่ยง 

 คณะกรรมการบริ ัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง รือเรียกชื่อยอ า “ก.บ. .” ซึ่ง

ประกอบด ยกรรมการและผูบริ ารระดับ ูงจากทุก น ยงานอยางนอย น ยงานละ นึ่งคน โดยใ มีอํานาจ

นาที่และค ามรับผิดชอบในการพิจารณาประเมินปจจัยเ ี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับการดําเนินงานของบริ ัทฯ 

โดยกํา นดมาตรการปองกันค ามเ ี่ยงและใ ค าม ําคัญกับการบริ ารค ามเ ี่ยงที่มีประ ิทธิภาพ

ประ ิทธิผลในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานตาม ลักการกํากับดูแลกิจการที ่ดี (Good Corporate 

Governance Principles) เพ่ือลดผลกระทบ รือโอกา ของการเกิดค ามเ ี่ยงใ ต่ําที่ ุด โดยใชทรัพยากร

อยางมีประ ิทธิภาพในการประเมินและบริ ารค ามเ ี่ยงในภาพร มใ เ มาะ ม อดคลองกับ ถานการณที่

เกิดขึ้นในปจจุบันและคาด าจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไดจัดใ มีการประชุมในรอบป 2562 ร มทั้ง ิ้น 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณา

ประเมินค ามเ ี่ยงและติดตามการบริ ารค ามเ ี่ยงของทุก น ยงานที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

ของบริ ัทฯ อยางมีนัย ําคัญเพ่ือกํา นดมาตรการปองกันและลดผลกระทบ รือโอกา ของการเกิดค ามเ ี่ยง

ในเรื่องตางๆใ เ มาะ ม อดคลองกับ ภาพเ ร ฐกิจและ ภาพแ ดลอมในการดําเนินธุรกิจของบริ ัทฯที่

เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยขอรายงานโดย รุปดังนี ้
 (1) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไดพิจารณากระบ นการและแผนงานการบริ ารค ามเ ี่ยงใ

เปนไปตามนโยบายและเปา มายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ัทฯ เพ่ือใ มั่นใจ าการบริ ารค าม

เ ี่ยงมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลเพียงพออยูในระดับที่ยอมรับไดและ อดคลองกับการดําเนินงานตาม ลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเ มาะ มและรัดกุม 

 (2) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไดพิจารณาประเมินปจจัยเ ี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริ าร

ค ามเ ี่ยงของบริ ัทโดยจัดใ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงเปนระยะๆ เพื่อ นับ นุน

กระบ นการบริ ารค ามเ ี่ยงใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนไดใ ขอเ นอแนะที่เปน

ประโยชนตอการบริ ารค ามเ ี่ยงทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 (3) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไดพิจารณาทบท นค ามเ ี่ยงทุกระดับโดยการประเมินและ

ิเคราะ ปจจัยเ ี่ยงใ ครอบคลุมและ อดคลองกับแผนธุรกิจทั้งดานการผลิต การตลาด การพัฒนาบุคลากร

ตลอดจนขอกฎ มายและเรื่องอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริ ัทซึ่งไดจัดระดับค าม

เ ี่ยงที่ตองไดรับการแกไขเรงด น(Red Risk) และระดับค ามเ ี่ยงท่ีตองเฝาระ ัง (Orange Risk) ซึ่งอาจจะ

เปนปจจัยเ ี่ยงในอนาคต 

 (4) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงร มกับฝายบริ ารกํา นดใ มีการทบท นและทําการประเมิน

ตนเองเกี่ย กับค ามเ ี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นของทุก น ยงานเพ่ือนําผลการประเมินค ามเ ี่ยงที่ไดรับไป

ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและคํา ั่งตางๆ ที่เก่ีย กับการปฏิบัติงานประจํา ันใ ครอบคลุมค ามเ ี่ยงนั้นๆ 

อยางเ มาะ มและรัดกุม 
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 (5) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงได รุปผลการปฏิบัติงานใ คณะกรรมการบริ ัทฯ และ

คณะกรรมการตร จ อบรับทราบเปนระยะ เพ่ือนําค ามเ นและ รือขอเ นอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขการ

บริ ารค ามเ ี่ยงใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 (6) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไดกํา นด ลักเกณ และจัดใ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบป 2562 โดยใ ผูทําการประเมินระบุจุดแขง จุดออนและเรื่องที่

ตองปรับปรุงแกไขไ ด ย โดยคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไดร มกันพิจารณาผลประเมินและกํา นด

แน ทางปรับปรุงแกไขการทํางานใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลยิ่งข้ึนในปตอไป 

( ) ไดทบท นและพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง เพ่ือใ อดคลอง

กับ ลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยไดเ นอกฎบัตรคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง บับปรับปรุงเพื่อขอ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริ ัทฯ แล  

 ( ) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไดเปดเผยรายละเอียดการบริ ารค ามเ ี่ยงที่ ําคัญของบริ ัทฯ 

ไ ในแบบแ ดงรายการขอมูลประจําป 2562 (แบบ 56 1 ) และรายงานงานจําป 2562 (แบบ 56 2 ) ด ยแล  

 การดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงในรอบป 2562 ที่ผานมา ามารถกํากับดูแลการ

บริ ารค ามเ ี่ยงในเรื่องตางๆ ใ อยูในระดับที่ไมกอใ เกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของบริ ัทฯ อยางมี

นัย ําคัญ โดยปฏิบัติ นาที่ที่ไดรับมอบ มายด ยค ามรับผิดชอบและระมัดระ ังเพื่อประโยชน ูง ุดของ

บริ ัทฯ และผูมี นได นเ ียทุกฝายที่เก่ีย ของ 

 
ันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 

ในนามคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 

 
(นาย าธิต  ชาญเชา นกุล) 

ประธานคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 
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รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ม าชน) (“คณะกรรมการ             

ก.ก.ก.”) ประกอบด ยกรรมการซึ่งเปนผูบริ ารระดับ ูงโดยตําแ นงจําน น 3 คน และเลขานุการจําน น 1 คน         

มีอํานาจ นาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อดคลองกับบทบัญญัติของกฎ มายที่เกี่ย ของ ตามกฎ

บัตรที่คณะกรรมการบริ ัทฯกํา นด โดยมีการประชุมในป 2562 ร มทั้ง ิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมี าระ ําคัญ รุปไดดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดปรับปรุงแกไขคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance 

Handbook) ใ เปนไปตาม ลักการกํากับดูแลกิจการและแน ปฏิบัติที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ    

โดยไดเผยแพรไ บนเ ็บไซดและอินทราเน็ตของบริ ัทฯแล  

   (2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดติดตามและค บคุมดูแลใ มีการปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพ่ือพัฒนาใ เปน ัฒนธรรมขององคกร โดยบรรจุไ เปน น นึ่งของการปฐมนิเท

พนักงานใ มและการอบรมพัฒนาพนักงานโดยไดจัดทําคมืูอใ พนักงานทุกคนยึดถือเปนแน ทางในการปฏิบัติงานด ย 
   (3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบท นและปรับปรุงแกไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการบริ ัทฯและคณะกรรมการชุดยอยใ มีค ามเ มาะ ม ทั้งนี้ไดกํา นดใ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตนเองของคณะกรรมการบริ ัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยท้ังแบบรายคณะและรายบุคคลในป 2562 อยางนอยปละ 

1 ครั้ง โดยมี ัตถุประ งคดงันี้ 
       (3.1) เพื่อใ ทราบปญ า ขอขัดของ และอุป รรคที่เปนเ ตุใ การปฏิบัตงิานไมบรรลุ ัตถุประ งคใน

รอบปที่ผานมา ซึ่งจะช ยใ มีการพิจารณาทบท นและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในปตอไป 

       (3.2) เพื่อใ การทํางานของคณะกรรมการบริ ัทฯและคณะกรรมการชุดยอยมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดทราบถึงบทบาท นาที่และค ามรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน 

       (3.3) เพ่ือช ยปรับปรุงค าม ัมพันธระ างคณะกรรมการบริ ัทฯกับฝายจัดการใ ามารถทํางาน

ร มกันไดอยางเ มาะ มและประ านร มมือกันไดเปนอยางดี  

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริ ัทฯและคณะกรรมการชุดยอยทั้งแบบ     

รายคณะและรายบุคคลประจําป 2562 มีรายละเอียดโดย รุปดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ 
คะแนนประเมินแบบ 

รายคณะ (%) 
คะแนนประเมินแบบ

รายบุคคล (%) 

(1) คณะกรรมการบริ ัทฯ  98.52 99.00 
(2) คณะกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน 96.42 96.59 
(3) คณะกรรมการตร จ อบ  98.52 99.00 
(4) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง  94.79 94.79 
(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 97.20 97.20 
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  ทั้งนี้คณะกรรมการแตละคณะไดใ ขอเ นอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานใ มี

ประ ิทธิภาพประ ิทธิผลและเกิดประโยชน ูง ุดกับบริ ัทฯเปน ําคัญ 

   (4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบท นและปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและคํา ั่งตางๆท่ีเก่ีย ของกับการ

ปฏิบัติงานประจํา ันของทุก น ยงานใ ปรา จากการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเ มาะ มและมีระบบค บคุมภายในที่

รัดกุมเพียงพอ โดยบริ ัทฯรับการพิจารณาใ ตออายุ มาชิกโครงการแน ร มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริต (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION รือ 

“CAC”) ออกไปอีก 3 ป จนถึงป 2566 

  (5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบท นกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใ อดคลองกับ ลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อกํา นดบทบาท ขอบเขต อํานาจ นาท่ี และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพ่ือนําเ นอ

คณะกรรมการบริ ัทฯพิจารณาอนุมัติ รอืใ ค ามเ ็นชอบและยึดถือเปนแน ทางในการปฏิบัติงาน 

  (6) กรรมการ ผูบริ ารและพนักงานบริ ัทฯไดเขารับการอบรม ัมมนา ลัก ูตรตางๆที่เก่ีย ของกับการ

บริ ารงานในรอบป 2562 ดังนี้ 
      (6.1) ลัก ูตร “คณะกรรมการกํากับดูแลเก่ีย กับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและค ามรับผิดชอบ

ตอ ังคม” 

      (6.2) ลัก ูตร “นโยบายการกํากับดฎแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น” 

   (7) บริ ัทฯไดรับราง ัลแ งค ามภาคภมูิใจในรอบป 2562 ดังนี ้
 (7.1) การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริ ัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2562 ที่ดําเนินการ

โดย มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทยปรากฏ าบริ ัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก รือราง ัล   

4 ดา  (                      ) โดยไดรับคะแนน 85% ซึ่ง ูงก าคะแนนเฉลี่ยโดยร มของบริ ัทจดทะเบียนในป 2562 

ที่ไดรับคะแนน 82%  

      (7.2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือ ุน ามัญของบริ ัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) 

ประจําป 2562 ที่ดําเนินการโดย มาคม งเ ริมผูลงทุนไทยปรากฏ าบริ ัทฯ ไดรับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

อยูในเกณฑที่ดีเยี่ยม ซึ่ง ูงก าคะแนนเฉลี่ยโดยร มของบริ ัทจดทะเบียนในป 2562 ที่ไดรับ 93.70 คะแนน 

        คณะกรรมการ ก.ก.ก. ใ ค าม ําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใ บริ ัทฯมีพัฒนาการบริ าร

จัดการที่มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลและ รางค ามมั่นใจใ เปนที่ยอมรับและเชื่อถือของผูมี นไดเ ียทุกฝาย   

 

ันที่ 5 มีนาคม 2563 

ในนามคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 
 
 

 
(นาง มฤดี ุ รรณรูป) 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
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วนท่ี 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

  7.  ขอมูล ลักทรัพยและผูถือ ุน 
  7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว บริ ัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท                
เรียกชําระเต็มมูลคาแล  โดยแบงเปน ุน ามัญ 1,000,000,000 ุน มูลคา ุนละ 1.  บาท 

   7.2 ผูถือ ุน รายชื่อผูถือ ุน 10 รายใ ญ ของบริ ัทฯ ณ ันท่ี 29 ิง าคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้(1) 

รายชื่อผูถือ ุน จํานวน ุน รอยละ 

(1) บริ ัท ลานนารีซอร เซ  จํากัด (ม าชน)(2) 510,000,000 51.00 
(2)  บริ ัท ปูนซีเมนตนคร ล ง จํากัด (ม าชน)  47,234,796 4.72 
(3)  กลุม ิริรัง ี   
     (3.1) นายไกร ี   ิริรัง ี 41,200,000 4.12 
     (3.2) นาง า นา  ิริรัง ี 4,100,000 0.41 
     (3.3) ร มจําน น ุนท่ีถือโดยกลุม ิริรัง ี 45,300,000 4.53 
(4) นาย มจิตต ล้ิม ัฒนะกูร 27,500,000 2.75 
(5) กลุมจตุรพฤก    
 (5.1) นางฮัง จตุรพฤก   16,113,213 1.61 
 (5.2) นายบุญ ิน จตุรพฤก  3,700,000 0.37 
 (5.3) นายมนุญ ม จตุรพฤก  18,733 0.001 
 (5.4) ร มจําน น ุนท่ีถือโดยกลุมจตุรพฤก  19,831,946 1.99 
(6) กลุมธีระ ุต 
     (6.1) นายฉัตรชัย  ธีระ ตุ 
     (6.2) นางกาญจนา ธีระ ุต 
     (6.3) นาง า ริ รา ธีระ ุต 
     (6.4) นายพยนต  ธีระ ุต 

 
15,420,000 
2,300,000 

115,000 
30,000 

 
1.54 
0.23 
0.01 

0.003 
     (6.5) ร มจําน น ุนท่ีถือโดยกลุมธรีะ ุต 17,865,000 1.79 
(7) กลุมตันติ ุนทร 
     (7.1)  นาย ิ ิฐ ตันติ ุนทร 
     (7.2)  นายท ี  ตันติ ุนทร 
     (7.3)  นาง า นิดา  ตันติ ุนทร 

 
16,396,400 

53,415 
31,500 

 
1.64 

0.005 
0.003 

     (7.4) ร มจําน น ุนท่ีถือโดยกลุมตันติ ุนทร 16,481,315 1.65 
(8) กลุมชัยกิตติรัตนา 
     (8.1) นาย ุทธิชยั ชัยกิตติรัตนา 
     (8.2) นางทั นีย  ชัยกิตติรัตนา 
     (8.3) นาง า นภา รี ชยักิตติรัตนา 

 
9,956,200 
4,722,800 
1,479,000 

 
0.99 
0.47 
0.15 

     (8.4) ร มจาํน น ุนท่ีถือโดยกลุมชยักิตติรัตนา 16,158,000 1.61 
(9) นาง า พรรณี รี ั ด์ิ 8,100,000 0.81 
(10)  กลุมคุณจักร   
     (10.1) นายพิภพ คุณจักร 6,500,000 0.65 
     (102)  นาย ม ักด์ิ คุณจักร 50,000 0.005 
     (10.3) ร มจําน น ุนท่ีถือโดยกลุมคุณจักร 6,550,000 0.65 
(11) ผูถือ ุนอื่น 284,978,943 28.50 
รวมทั้ง ิ้น 1,000,000,000 100.00 
มายเ ตุ  (1) ที่มา บัญชรีายชื่อผูถือ ุน ณ ันที่ 29 ิง าคม 2562  โดย  บริ ัท นูยรับฝาก ลักทรัพย(ประเท ไทย) จํากัด  (TSD) 

              (2) รายชื่อผูถือ ุน 10 รายแรกของบริ ัท ลานนารีซอร  จาํกัด (ม าชน) ณ ันที่ 4 พฤ จิกายน 2562 
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รายชื่อผูถือ ุน จํานวน ุน รอยละ 

 กลุมบริ ัท ปูนซีเมนตนคร ลวง จํากัด ม าชน และผูบริ าร            5  

   กลุมจุ างกูร   

   กลุม ิริรัง ี    

   กลุมตันติ ุนทร 5   

5    กลุมลิมทรง 55  5 
   บริ ัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 5 4   

   กลุมเลิ พาณิชยกุล 5 5   
      5  5  

          5   
 นายวิเลิ   วง อภิ ัมโพธ ิ   

 ผูถือ ุนอื่น 5            

รวมทัง ิน 524,999,679          1 .  

หมายเหต กลุมบริ ัท ปูนซีเมนตนคร ลวง จํากัด ม าชน  และผูบริ ารเปนผูถือ ุนรายใ ญท่ี ดุประกอบดวย

บริ ัท ปูนซีเมนตนคร ลวง จํากัด ม าชน  และนายวันชัย  โต มบญุ ถือ ุนรวมทั้ง ิ้น  ุน คิดเปน

รอยละ 45  ของทุนท่ีชําระแลวและเปน ุนท่ีมี ิทธิออกเ ยีงท้ัง มดโดยมีตัวแทนเปนกรรมการ  คน คือ                

นายพอล ไ นซ ูเกน โทเบลอร  นาย ิวะ ม า ันทนะ และ นายวนัชัย โต มบญุ เปนกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริ าร

และไมมีอํานาจลงนามผูกพันบริ ทัฯ แตอยางใด 

 

  .  น ยบายการจายเงินปนผล 

  บริ ัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ  ของกําไร ุทธิจากงบการเงินของบริ ัทฯ

ในแตละป ลังจาก ักขาดทุน ะ มยกมา ถามี  และการจัด รรทุน ํารองตามกฎ มายแลว อยางไรก็ตาม 

บริ ัทฯ อาจจะจายเงินปนผลในอัตราท่ีนอยกวาที่กํา นดขางตนไดท้ังนี้ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน        

านะการเงนิ ภาพคลอง และความจําเปนในการใชเงินทุน มุนเวียนในการบริ ารกิจการ การชําระคืนเงินกู

และ รือ นี้ ินท่ีคงคาง และการขยายลงทุนเพ่ิมเติม รือการขยายงานของบริ ัทฯในอนาคต   
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    โครง รางการจัดการของบริ ัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริ ัทฯ และคณะกรรมการ

ชุดยอยอีก  ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจ อบ คณะกรรมการบริ ารความเ ี่ยง คณะกรรมการ รร

าและกํา นดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ รวมท้ังคณะผูบริ าร โดยกรรมการและ

ผูบริ ารของบริ ัทฯ มีคุณ มบัติครบถวนตามมาตรา  แ งพระราชบัญญัติบริ ัทม าชนจํากัด พ  5 5 

และตามประกา คณะกรรมการตลาดทุนที่เก่ียวของ ทั้งนี้ รายละเอียดโครง รางการจัดการของบริ ัทฯ มีดังนี ้
   .1 คณะกรรมการบริ ัท 

  ครง รางกรรมการบริ ัท  ปจจุบันคณะกรรมการบริ ัทฯประกอบดวยกรรมการจํานวน

ทั้ง ิ้น   คน โดยมี นางประภั ร กันทะวง  เปนเลขานุการบริ ัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางขางลางนี้ 

ราย ่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนครังที่

เขารวมประ ม

นป 2561 

จํานวนครังที่

เขารวมประ ม

นป 2562 
 นาย ุโรจน ุภ วั ดิกุล 

ประธานกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 12/12 12/12 
 นายไกร ี  ิริรัง ี รองประธานกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

 นายอนันต เลา เรณ ู กรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

รัก าการประธานเจา นาที่บริ าร(1) 
12/12 12/12 

 นาย ี ักดิ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

5  นาย มจิตต ลิ้มวัฒนะกูร  กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

 นาย มชาย โล วิ ุทธ ิ กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

 นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการและประธานกรรมการตรวจ อบ   

( ) นายวริัช อภิเมธีธํารง กรรมการและกรรมการตรวจ อบ /12 11/12 
 นาย าธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการและกรรมการตรวจ อบ   

มายเ ตุ   นายอนันต  เลา เรณู เขาดํารงตําแ นงรัก าการประธานเจา นาที่บริ ารแทน นาย มชาย โล วิ ุทธิ  
                    ตั้งแตวันที่  มกราคม 5  ถึง  ธันวาคม 5   
    (2) กรรมการลาํดับที่ 1-  เปนกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริ ัท ลานนา รีซอร เซ  จํากัด (ม าชน) 

        
  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริ ัทฯ 

นายไกร ี  ิริรัง ี  นาย ุโรจน ุภ วั ดิกุล  นาย มจิตต ลิ้มวัฒนะกูร  นายอนันต เลา เรณู  

นาย ี ักดิ อารีราชการัณย  นาย มชาย โล วิ ุทธิ จํานวน องใน กคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตรา

ําคัญของบริ ัทฯ  

   องคประกอบและคุณ มบัติของคณะกรรมการบริ ัท 
(1) คณะกรรมการ    ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา าคนซึ่ง

ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือ ุน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่ง นึ่งของจํานวนกรรมการทั้ง มดตองมีถ่ินที่

อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิ ระจํานวนไมต่ํากวา นึ่งใน ามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 
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(2) องคประกอบของกรรมการตองมีความ ลาก ลายมีทัก ะดานอุต า กรรมและธุรกิจ    

กลยุทธ การบริ ารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎ มายและการกํากับดูแลกิจการ

และมีคุณ มบัติที่เ มาะ มที่จะดํารงตําแ นงกรรมการบริ ัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริ ัทฯและ

ตามที่กฎ มายกํา นด 

 การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กํา นดโดยมีความโปรงใ  ชัดเจนและตองมี

ประวัติและขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับบุคคลที่จะแตงตั้งอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัด ินใจของที่

ประชุมผูถือ ุน 

 กรรมการจะตองผานการ รร าตาม ลักเกณ และวิธีการที่คณะกรรมการกํา นดอยาง

ชัดเจนและโปรงใ  

(5) การดํารงตําแ นงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามที่กํา นดในกฎ มายวาดวยบริ ัท

ม าชนจํากัดซึ่งในการประชุมผูถือ ุน ามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระจํานวน นึ่งใน าม 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแ นงในปแรกและปที่ องภาย ลังจดทะเบียนบริ ัทฯ นั้น ากกรรมการมิได 
ตกลงกันเองเปนวิธีอ่ืน ใ ใชวิธีจับ ลากกันวาผูใดจะออก วนป ลังๆ ตอไปใ กรรมการคนที่อยูในตําแ นง

นานที่ ุดนั้นเปนผูออกจากตําแ นง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแ นงใ มก็ได 
โดยบริ ัทฯ ไมไดกํา นดจํานวนวาระที่กรรมการจะดํารงตําแ นงติดตอกันไดนานที่ ุด 

(6) นอกจากการพนตําแ นงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแ นง เม่ือ 

x ตาย 

x ลาออก 

x ขาดคุณ มบัติ รือมีลัก ณะตอง ามตามกฎ มายวาดวยบริ ัทม าชนจํากัด  

x ที่ประชุมผูถือ ุนลงมติใ ออกตามกฎ มายวาดวยบริ ัทม าชนจํากัด  

x าลมีคาํ ั่งใ ออก 
(7) ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริ ัทฯทุกคนในรายงานประจําปทุกป เพ่ือใ       

ผูถือ ุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการที่เปนผูบริ าร รือกรรมการที่ไมเปน

ผูบริ าร รือกรรมการอิ ระ 

(8) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริ ัทฯเพื่อใ มี นาท่ีในการจัดเตรียมการประชุม

คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใ มีการปฏิบัติอยางถูกตองและ ม่ําเ มอรวมถึง

รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย ําคัญใ กรรมการรับทราบ 

(9) มีการแบงแยกอํานาจ นาที่ของประธานกรรมการและประธานเจา นาที่บริ ารออกจาก

กันโดยชัดเจนเพื่อแบงแยก นาที่การกํา นดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริ ารกิจการประจํา 

(10) เพ่ือใ กรรมการ ามารถอุทิ เวลาและความพยายามในการปฏิบัติ นาที่ คณะกรรมการ

บริ ัทฯไดกํา นดจํานวนบริ ัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแ นงในบริ ัทจดทะเบียนไมเกินจํานวน

ดังตอไปนี้ 
ก  กรรมการที่เปนผูบริ าร   รือ    ใ

ดํารงตําแ นงไดไมเกิน  บริ ัท 
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ข   กรรมการที่ไมเปนผูบริ าร   รือกรรมการมืออาชีพ 

  ใ ดํารงตําแ นงไดไมเกิน  บริ ัท และ 

x ในกรณีที่กรรมการรายใดราย นึ่งของบริ ัทฯ จําเปนตองดํารงตําแ นงกรรมการ

บริ ัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริ ัท ก็ใ ชี้แจงผูถือ ุนและผูเก่ียวของทราบถึงเ ตุผลและผลตอการปฏิบัติ

นาที่กรรมการดังกลาวไวในแบบแ ดงขอมูลประจําป แบบ 5  และรายงานประจําป แบบ 5  ดวย 

x ในการเ นอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแ นงกรรมการของบริ ัทฯ นั้นไดเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอเรื่องการดํารงตําแ นงที่บริ ัทอ่ืนของผูที่ไดรับการเ นอชื่อใ ดํารงตําแ นงกรรมการแตละคน

ใ ผูถือ ุนพิจารณากอนลงคะแนนแตงตั้งดวย 

x ผูบริ ารระดับ ูงที่จะดํารงตําแ นงกรรมการในบริ ัทยอยและบริ ัทในเครือ

จะตองไดรับความเ ็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

ภาวะผูนําและความเปนอิ ระของกรรมการ 
 คณะกรรมการมีบทบาทในการกํา นดนโยบาย วิ ัยทั น และกํากับดูแลใ ฝายจัดการ

ดําเนินการตามนโยบาย และมีความเปนอิ ระในการตัด ินใจ เพ่ือประโยชนแกการดําเนินงานของบริ ัทฯ 

และผูมี วนไดเ ียทุกฝาย 

(2) คณะกรรมการภายใตการนําของประธานกรรมการ ามารถควบคุมการดําเนินงานของ

ผูบริ ารไดอยางมีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาท นาที่ระ วางประธานกรรมการ 

และประธานเจา นาที่บริ าร รือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน 

 คณะกรรมการตองประกอบดวย กรรมการอิ ระจากภายนอกซึ่ ง เปนผูมีความรู

ความ ามารถ โดยกรรมการอิ ระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะ ามารถ

แ ดงความเ ็นไดอยางเปนอิ ระ รัก าประโยชนของผูที่เก่ียวของและเขาประชุมโดย ม่ําเ มอ พรอมทั้ง

จัดทํารายงานรับรองความเปนอิ ระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง เพ่ือเปดเผยในรายงานประจําป แบบ 5  

(4) ประธานกรรมการมีความอิ ระไมมีความ ัมพันธใดๆ กับฝายบริ ารและไมเปนประธาน

รือ มาชิกในคณะกรรมการชุดยอย รือคณะอนุกรรมการ 

(5) กรรมการอิ ระตองมีคุณ มบัติความเปนอิ ระตามประกา ของ ก ล ต  และ ต ล ท รวมทั้ง

มีคุณ มบัตอ่ืินๆ ตามที่บริ ัทฯ กํา นด เพ่ือ ามารถดูแลผลประโยชนของผูถือ ุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกัน

และดูแลไมใ เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระ วางบริ ัทฯ กับผูบริ าร รือผูถือ ุนรายใ ญ รือบริ ัท

อ่ืนซึ่งมีผูบริ าร ผูถือ ุนรายใ ญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังตอง ามารถใ ความคิดเ ็นในการประชุมไดอยาง

เปนอิ ระ 

  ขอบเขตอํานาจ นาที่ของคณะกรรมการบริ ัทฯ 
  คณะกรรมการบริ ัทฯ มีอํานาจ นาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ัทฯ ใ เปนไปตาม

กฎ มาย วัตถุประ งคและขอบังคับของบริ ัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือ ุนที่ชอบดวยกฎ มายดวย

ความซื่อ ัตย ุจริต ระมัดระวังและรัก าผลประโยชนของบริ ัทฯ โดย รุปมีอํานาจ นาที่และความรับผิดชอบ

ที่ ําคัญดังนี ้ 

รายงานประจาํปี 2562 
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  กํา นดนโยบาย ทิ ทาง เปา มาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริ ัทฯ ตลอดจน

กํากับดูแลใ ฝายจัดการดําเนินการใ เปนไปตามที่กํา นดอยางมีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลเพ่ือเพิ่มมูลคา

ทางเ ร กิจ ูง ุดใ แกบริ ัทฯ และความมั่นคง ูง ุดใ แกผูถือ ุน โดยมีเรื่องท่ี ําคัญดังตอไปนี้ 
ก  กํา นดโครง รางการจัดองคกรของบริ ัทฯใ มีระบบการบริ ารงานและการดําเนิน 

        งานที่มีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล ูง ุด 

ข  อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปภายใน  วันกอนวัน ิ้นปทุกปเพื่อใ ฝาย

จัดการใชในการบริ ารงานใ เปนไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการ

บริ ัทฯ อนุมัติเปนรายป 
ค  อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและ รือการลดขนาดของกิจการท่ี

เ ็นวาจะเปนประโยชน ูง ุดตอการดําเนินงานของบริ ัทฯ ทั้งในระยะ ั้นและระยะ

ยาว ทั้งนี้ไมรวมรายการที่ตองขอความเ ็นชอบจากผูถือ ุนตามขอกํา นดของ

ํานักงานคณะกรรมการกํากับ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย และตลาด ลักทรัพย

แ งประเท ไทย  

ง  อนุมัติแผนการเงินของบริ ัทฯ ตลอดจนแผนการจัด าเงินกูและ ินเชื่อทางธุรกิจ                     

ทีเ่พียงพอและเ มาะ มตอการดําเนินงานของบริ ัทฯ เปนระยะๆ 

จ  จัดใ มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ัทฯ ณ วัน ิ้น ุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริ ัทฯ เพื่อใ ผู อบบัญชีที่ผูถือ ุนแตงตั้งทําการตรวจ อบและรับรองความ

ถูกตองกอนนําเ นอที่ประชุมผูถือ ุนพิจารณาอนุมัติเปนแตละปๆ ไป 

 พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเ นอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือ ุนเปนกรณีๆ ไป เชน 

การจายเงินปนผล  การเพ่ิมทุน  การลดทุน  การออก ุนกู  การขาย รือการโอน

กิจการ  การซื้อ รือรับโอนกิจการ  การควบรวมกิจการ เปนตน 

ช  พิจารณากํา นดนโยบาย ทิ ทาง เปา มาย วิ ัยทั น (VISION) พันธกิจ (MISSION) 
คานิยม  และเรื่องอื่นๆ ที่ ําคัญ และอาจจะมีผลกระทบตอ านะการเงิน

และผลการดําเนินงานของบริ ัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

  พิจารณากํา นดและแยกบทบาท นาที่ และความรับผิดชอบระ วางคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้ง ื่อ ารบทบาท นาที่และความรับผิดชอบดังกลาวตอ

กรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริ ัทฯ อยาง ม่ําเ มอ  

 ( ) จัดใ บริ ัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจ อบภายใน และจัดใ มีระบบการบริ าร

ความเ ี่ยงท่ีเ มาะ ม รัดกุม และมีประ ิทธิผลอยางเพียงพอ  รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินงานในเรื่องตางๆ 

อยาง มํ่าเ มอในการประชุมคณะกรรมการบริ ัทฯ เปนระยะๆ  

  จัดใ มีการประชุมผูถือ ุน ามัญประจําปภายใน  เดือน นับแตวัน ิ้น ุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริ ัทฯ และจัดประชุมวิ ามัญผูถือ ุนเปนคร้ังคราวตามความจําเปนในการดําเนินกิจการ 
 5  ตองตระ นักถึงความ ําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี    

โดยยึด ลักความยุติธรรมและซื่อ ัตย ุจริต    มีความรับผิดชอบตอผลงาน
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 งเ ริมใ มีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเ มอภาค และเปนที่เชื่อถือของผูมี วนไดเ ียทุกฝาย

ที่เกี่ยวของ  มุงมั่นที่จะ รางคุณคาใ แกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมในระยะยาวเพ่ือใ

บริ ัทฯ มีการเติบโตท่ีม่ันคงและย่ังยืนในอนาคต 
   นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอํานาจ นาที่ในการกํากับดูแลบริ ัทฯ ใ ปฏิบัติตาม

กฎ มายวาดวย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพยตลอดจนประกา และ รือขอบังคับของคณะกรรมการกํากับ

ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย และ รือตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย เชน การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  

รายการไดมา รือจํา นายไปซึ่ง ินทรัพยที่ ําคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ มายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของ

บริ ัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ 

 คณะกรรมการอาจจะมอบ มายใ คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคน นึ่ง รือ ลายคน 

รือบุคคลอ่ืนใดกระทําการอยางใดอยาง นึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของ

คณะกรรมการตลอดจนกํา นดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอํานาจไดตามที่เ ็น มควรและเ มาะ มตาม

ความจําเปนในการดําเนินธุรกิจของบริ ัทฯ และมีอํานาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง รือแกไขการมอบ

อํานาจไดทุกเรื่องทุกประการเม่ือเ ็น มควร 

   การมอบอํานาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลัก ณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใ ผูรับมอบ

อํานาจ ามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีมี วนไดเ ีย รือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริ ัทฯ 

รือบริ ัทในเครือ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ ลักเกณ ที่คณะกรรมการได

พิจารณาและอนุมัติไวแลว 

 ตองจัดใ มีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย ามเดือนตอครั้ง และกํา นดใ มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจําทุกป 
 งเ ริมใ พนักงานทุกระดับมีจิต ํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทําจรรยาบรรณ

ธุรกิจเปนลายลัก ณอัก ร เพ่ือใ พนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตร านดานจริยธรรมที่บริ ัทฯ ใชในการดําเนิน

ธุรกิจ และตระ นักถึงความ ําคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริ ารความเ ี่ยง เพื่อลดความเ ี่ยง

การทุจริตและการใชอํานาจที่ไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎ มายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

 คณะกรรมการเปดโอกา ใ ิทธิแกกรรมการทุกคนในการเ นอวาระการประชุมเปน     

การลวง นาอยางนอย  วันทําการกอนการประชุม โดยวิธี งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริ ัทฯ ทาง        
    รือโทร าร   เพ่ือเลขานุการบริ ัทฯ 

จะไดบรรจุเปนวาระการประชุมตอไป 

 คณะกรรมการเปนผูแตงตั ้งเลขานุการบริ ัทและกํา นดขอบเขตอํานาจ นาที ่และ     

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ัทฯ ใ ปฏิบัติ นาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อ ัตย ุจริต 

ดังตอไปนี้ 

ก  จัดประชุมผูถือ ุน และจัดประชุมคณะกรรมการใ เปนไปตามที่กฎ มาย และขอบังคับ

ของบริ ัทฯ กํา นด  
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ข  บันทึกรายงานการประชุมผูถือ ุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตาม

ใ มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือ ุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการอยางครบถวน

และถูกตอง 

ค  ดูแลใ การเปดเผยขอมูลและรายงาน าร นเท ใน วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและ

ขอกํา นดของ ก ล ต  และ ต ล ท  

ง  จัดทําและเก็บรัก าเอก าร ไดแก ทะเบียนกรรมการ นัง ือนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ นัง ือนัดประชุมผูถือ ุน รายงานการประชุมผูถือ ุน 

รายงานประจําปของบริ ัทฯ และเอก ารอ่ืนตามท่ีกฎ มายกํา นด ถามี) 
จ  เก็บรัก ารายงานการมี วนไดเ ียที่กรรมการและผูบริ ารรายงานตอบริ ัทฯ  

 ใ คําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกํา นด กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ของบริ ัทฯ และติดตามใ มีการปฏิบัติอยางถูกตองและ ม่ําเ มอ รวมถึงรายงาน           

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัย ําคัญแกกรรมการ  

ช  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎ มายกํา นด รือ

ตามที่ไดรับมอบ มายจากคณะกรรมการ 

 นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้ 
ก  ตองไมมีประกอบกิจการอันมี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริ ัทฯ รือเขาเปน ุน วนใน าง ุน วน ามัญ รือ ุน วนไมจํากัดความรับผิดใน าง ุน วนจํากัด รือเปน

กรรมการของบริ ัทเอกชน รือบริ ัทนิติบุคคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมี ภาพอยางเดียวกันและเปน                

การแขงขันกับกิจการของบริ ัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเอง รือผูอื่น เวนแตจะไดแจงใ ที่ประชุม             

ผูถือ ุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

ข  ตองแจงใ บริ ัทฯ ทราบโดยไมชักชา ากมี วนไดเ ียไมวาโดยตรง รือโดยออมใน

ัญญาที่บริ ัทฯ รือบริ ัทในเครือทําขึ้น รือถือ ุน รือ ลักทรัพยอื่นในบริ ัทฯ รือบริ ัทในเครือเพิ่มขึ้น

รือลดลง 

.2 ผูบริหาร   บริ ัทฯ มีผูบริ ารจํานวนทั้ง ิ้น  คน ประกอบดวย 

่อ นาม กล ตําแหนง 

 นาง มฤดี ุวรรณรูป ประธานเจา นาที่บริ าร ายบริ ารและการผลิต 

  นาง าวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจา นาที่บริ าร ายพาณิชยกิจ 

 นาย มถวิล  บุญบานเย็น ประธานเจา นาที่ดานการผลิต 

  นายอนันต รายะรุจิ ผูชวยประธานเจา นาที่ดานการผลิต 

5  นายกร ตั้งวิรุ  ผูชวยประธานเจา นาที่ดานการผลิต 

 นายอนันต เลา เรณู(1) รัก าการประธานเจา นาที่บริ าร 

มายเ ต ุ  (1)  นายอนันต เลา เรณู กรรมการ ดํารงตําแ นงรัก าการประธานเจา นาที่บริ าร ตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2562 ถึง  ธันวาคม 2562 
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 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประ านเจาหนาที่บริหาร 
 อํานาจหนาที่ ดยทั่ว ป 

 ควบคุมดูแลและกํากับการบริ ารของบริ ัทฯ ใ มีประ ิทธิภาพใ เปนไปตามมติของ      

ที่ประชุมผูถือ ุน คณะกรรมการบริ ัทฯ และเปนไปตามวัตถุประ งคและขอบังคับของบริ ัทฯ เพื่อใ เกิด

ผลประโยชนกับบริ ัทฯ มากที่ ุดทั้งในระยะ ั้นและระยะยาว 

 จัดทําแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากําลังพนักงาน งบประมาณการ

วาจางพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจําป เ นอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป  

 บริ ารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกํา นด และตามงบประมาณรายรับรายจายและ

งบประมาณการ ลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว 

 ใ รายงานผลการปฏิบัติงานใ คณะกรรมการบริ ัทฯทราบเปนประจําทุกเดือนๆละ นึ่ง

ครั้ง และ รุปรายงานใ คณะกรรมการทราบเปนประจําทุกไตรมา ละ นึ่งครั้ง 

5  ปฏิบัติตามกฎ มายที่เก่ียวของกับงานของบริ ัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตาม ัญญาขอผูกพันท่ี

บริ ัทฯ มีตอ นวยราชการและบุคคลภายนอก 

 บริ ารการเงินตามแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตาม ัญญาขอผูกพันที่

บริ ัทฯ มีตอเจา นี้ทุกราย 

 ปฏิบัติการและ รือดําเนินการในเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะมอบ มายเปนแตละ    

เรื่องแตละกรณีๆ ไป 
อํานาจทางการเงิน 

 มีอํานาจอนุมัติรายจายปกติประจําวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจายและ

งบประมาณการวาจางพนักงานที่คณะกรรมการบริ ัทฯอนุมัติแลว รวมทั้งรายจายตามที่กฎ มายกํา นดและ

รือรายจายตาม ัญญาขอผูกพันตาง ๆ ที่บริ ัทฯ มีตอ นวยราชการ เจา นีแ้ละบุคคลภายนอก 

 มีอํานาจจัดซื้อ ั่งจางทําทรัพย ินถาวรและ รือรายการที่ไมใชรายจายปกติในการ

ดําเนินงานของบริ ัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณที่คณะกรรมการบริ ัทฯอนุมัติแลวภายในวงเงินไมเกิน 

 บาท องแ นบาทถวน  ตอ นึ่งครั้ง รือตอ นึ่งรายการ  

 มีอํานาจกูเงินเพื่อใชในกิจการของบริ ัทฯ ไดภายในวงเงินและภายใต ลักเกณ และ

เงื่อนไขขอกํา นดที่คณะกรรมการบริ ัทฯอนุมัติ รือใ ความเ ็นชอบแลว และในกรณีที่ตองใชทรัพย ินของ

บริ ัทฯ เปน ลักประกัน รือค้ําประกัน จํานํา จํานอง ก็ใ เ นอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริ ัทฯกอน

ดําเนินการทุกครั้ง ยกเวน รายการตอไปนี้ ซึ่งถือวาเปนรายการปกติใ มีอํานาจอนุมัติไดทุกกรณ ี
ก  การเปด     รวมท้ังการทํา    และ 

H NG G A AN  ( G) ในการจัดซ้ือและ รือจางทําของจากตางประเท  
ข  การจัดทํา นัง ือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยและ รือ ถาบันการเงินเพ่ือวาง

เปน ลักประกันในการปฏิบัติตาม ัญญาขอผูกพันตางๆ ที่บริ ัทฯมีตอ นวยราชการ เจา นีแ้ละบุคคลภายนอก 
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ค  การทํา ัญญาปองกันความเ ี่ยงดานเงนิตราตางประเท  เชน การทํา FORWARD 
EXCHANGE CONTRACTS เปนตน ท้ังนี้เ พาะกรณีท่ีบริ ัทฯ มี ัญญา รือขอผูกพันท่ีจะตองชําระ รือจายเงิน

ในรูปเงินตราตางประเท เทานั้น 

 อนุมัติใ พนักงานยืมเงินทดรองเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของบริ ัทฯ ไดดังตอไปนี้ 
ก  รายจายตาม ัญญาขอผูกพันและ รือตามที่กฎ มายกํา นดและ รือตามที่

คณะกรรมการบริ ัทฯอนุมัติงบประมาณ รืออนุมัติใน ลักการไวแลวใ ยืมเงินทดรองไปดําเนินการไดตามที่

จะตองจายจริง เชน คาซื้อที่ดิน คาธรรมเนียมและภา ีอากร คาไ า และ าธารณูปโภคอ่ืน ฯลฯ 

ข  รายการอ่ืนนอกจาก ก  ขางตนใ อนุมัติ ไดครั้ งละและ รือรายละไมเกิน 

 บาท นึ่งลานบาทถวน  

5  มีอํานาจตั้ง ํารอง นี้ ูญและ รือตัด นี้ ูญของบริ ัทฯ ไดครั้งละและ รือรายละไมเกิน 

5  บาท า ม่ืนบาทถวน  โดยรวมแลวตองไมเกิน  บาท นึ่งลานบาทถวน  ในรอบ นึ่ง

ปงบประมาณแลวรายงานโดย รุปใ คณะกรรมการบริ ัทฯรับทราบอยางนอยไตรมา ละ นึ่งครั้ง 

 มีอํานาจจํา นายและตัดบัญชี ตอก ินคาและ รือทรัพย ินที่เ ีย าย รือ ูญ ายและ

รือชดเชยคาเ ีย ายไดครั้งละไมเกิน 5  บาท า มื่นบาทถวน  โดยรวมแลวตองไมเกิน 

บาท นึ่งลานบาทถวน  ในรอบ นึ่งปงบประมาณแลวรายงานโดย รุปใ คณะกรรมการบริ ัทฯรับทราบอยาง

นอยไตรมา ละ นึ่งครั้ง 

 มีอํานาจตั้ง ํารองการดอยคาทรัพย ินทุกประเภทและ รือ ตอค ินคาที่ลา มัย รือ

เ ื่อม ภาพไดตามมาตร านการบัญชีที่กํา นดในเรื่องนั้นๆ แลวรายงานใ คณะกรรมการบริ ัทฯรับทราบใน

โอกา แรกที่จะทําได   

อํานาจดานการผลิต 

  กํา นดเปา มายและแผนการผลิต ินคาในแตละปใ อดคลองกับความตองการของ

ตลาด และเปนไปตาม ัญญาขอผูกพันที่บริ ัทฯ ทําไวกับลูกคาทุกราย เพ่ือเ นอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

เปนประจําทุกป  

  มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อ จัด าวัตถุดิบเพ่ือใชในกิจการของบริ ัทฯ ไดภายในวงเงิน

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยเปนไปตาม ลักเกณ และเงือ่นไขที่คณะกรรมการใ ความเ ็นชอบ 

   วางแผนและดําเนินการผลิต ินคาใ เปนไปตามแผนงานและเปา มายที่คณะกรรมการ

อนุมัติไวโดยใ มีตนทุนที่ต่ําท่ี ุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปา มายที่วางไวก็

ใ เ นอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ รือในโอกา แรกที่จะทําได 
  วางแผนและ รือเ นอนโยบาย รือทิ ทางในการดําเนินธุรกิจอ่ืนใดที่เ ็นวาจะเปน

ประโยชนในเชิงพาณิชยเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม ักยภาพดานการผลิตและการจํา นาย ินคาของบริ ัทฯ ในอนาคต 

และเพ่ือใ บริ ัทฯ ามารถขยายงาน และ รือเติบโตไดอยางมัน่คงและยั่งยืนในระยะยาว 
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อํานาจดานการขาย 

  กํา นดเปา มาย แผนงาน และกลยุทธในการจํา นาย ินคาในแตละป ใ อดคลองกับ

ความตองการของตลาดและเปนไปตาม ัญญาขอผูกพันที่บริ ัทฯ ทําไวกับลูกคาทุกรายเพ่ือเ นอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป  

  วางแผนและดําเนินการจํา นาย ินคาใ เปนไปตามแผนงานและเปา มายที่

คณะกรรมการอนุมัติไวเพ่ือใ บริ ัทฯ ามารถรัก า รือเพ่ิม วนแบงดานการตลาด   รวมทั้ง

ามารถเพ่ิมรายได รือเพิ่มกําไรใ ไดมากที่ ุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปา มาย

ทีว่างไวก็ใ เ นอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ รือในโอกา แรกที่จะทําได 
 (  ดําเนินการจํา นาย ินคาและบริการใ เปนไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

กํา นดและ รือตาม ัญญาขอผูกพันท่ีบริ ัทฯ ทําไวกับลูกคาทุกราย 
   จัดซื้อ ั่งจางและ รือนําเขา ินคามาจํา นายเพ่ือใ บริ ัทฯ ามารถรัก า รือเพ่ิม วน

แบงดานการตลาด   รวมทั้ง ามารถเพ่ิมรายได รือเพ่ิมกําไรใ ไดมากที่ ุด ทั้งนี้ จะตองไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ 

 5  มีอํานาจขาย ินคาและบริการทั้งในประเท และตางประเท โดยทํา ัญญาผูกพันไดครั้งละ

ไมเกิน  ป  

อํานาจดานพนักงาน 

 มีอํานาจกํา นดอัตรากําลังพนักงานใ มีจํานวนที่เ มาะ มกับการดําเนินงานของบริ ัทฯ 

รวมท้ังมีอํานาจกํา นดอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชี

อัตรากําลังพนักงานและงบประมาณการวาจางพนักงานท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ัทฯแลว ยกเวน 

พนักงานระดับประธานเจา นาท่ีดานตางๆ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ัทฯกอนดําเนินการ 
 มีอํานาจวาจาง แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน และเลิกจางพนักงานไดทุกคนทุกระดับ ยกเวน

พนักงานระดับประธานเจา นาที่ดานตางๆขึ้นไปจะตองไดรับความเ ็นชอบจากคณะกรรมการบริ ัทฯกอน

ดําเนินการ  

 มีอํานาจกํา นดระเบียบขอบังคับการทํางานและ วั ดิการพนักงานของบริ ัทฯ ไดตาม

ลักเกณ  เงื่อนไขรายละเอียดและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ัทฯแลว 

  อาํนาจ น วนท่ีเกี่ยวกับคดีความและการทํานิติกรรม ั า 

  มีอํานาจทํานิติกรรมการ ัญญาผูกพันบริ ัทฯ ไดเ พาะงานปกติประจําตามงบประมาณที่

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลวครั้งละไมเกิน นึ่งป 
  มีอํานาจ องรองคดีความและตอ ูคดีความเพื่อประโยชนของบริ ัทฯ ได โดยรายงานใ

คณะกรรมการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม และมีคดีความเกิดข้ึน 

อํานาจ น วนที่เกี่ยวกับงาน ครงการ 

  พิจารณาและ ึก าความเปนไปไดในเบื้องตนของโครงการที่เ ็นวาจะเปนประโยชนตอ

การดําเนินธุรกิจของบริ ัทฯ ในอนาคต และ รือใ ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
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  พิจารณาวาจางท่ีปรึก าโครงการตางๆ ได ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการแลว 

  ลังจาก ึก าโครงการในเบ้ืองตนแลวเ ็นวาโครงการดังกลาวมีความเปนไปไดก็ใ นําเ นอ

รายละเอียด ของโครงการเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ 

  ํา รับโครงการที่ไดรับอนุมัติใ ดําเนินการไดแลว ใ มีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี ้
 ก  กํา นดแผนงาน งบประมาณและเปา มายในการดําเนินโครงการใ บรรลุ

วัตถุประ งค รือใ ไดผลตอบแทน     ตามกรอบท่ีไดนําเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯ 

 (ข) มีอํานาจติดตอ เจรจา และลงนามทําบันทึกความเขาใจเก่ียวกับการรวมทุนในเบื้องตน 
   มีกํา นดระยะเวลาไมเกิน นึ่งป 

 ค  การทํา ัญญารวมทุน   และการจัดตั้งบริ ัทรวมทุน 

   ใ เ นอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ 

 5  ใ รายงานความคืบ นาของโครงการตางๆ ที่ ไดรับอนุมัติใ ดําเนินการไดแลวใ

คณะกรรมการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

อํานาจเร่องอ่น  

  เรื่องใดก็ตามที่จะตองเ นอขออนุมัติและ รือขอความเ ็นชอบจากคณะกรรมการใ

ประธานเจา นาท่ีบริ ารพิจารณากลั่นกรอง รือใ ความเ ็นชอบกอนนําเ นอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณ ี
  เรื่องที่เกินขอบเขตอํานาจ นาที่และความรับผิดชอบของประธานเจา นาที่บริ ารตามที่

กํา นดไวขางตนนี้ใ เ นอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ 

  ประธานเจา นาที่บริ ารอาจจะมอบอํานาจ นาที่ในเรื่องตางๆ ใ พนักงานของบริ ัทฯ 

ตําแ นงใด รือคนใดก็ไดภายในขอบเขตอํานาจ นาที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เ ็น มควร

และเ มาะ มเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไป 

 การมอบ มายอํานาจ นาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ัทฯ คณะอนุกรรมการ 

กรรมการ รือผูบริ ารคน นึ่ง รือ ลายคนนั้น จะตองไมมีลัก ณะเปนการมอบอํานาจ รือมอบอํานาจชวง ที่ทํา

ใ ผูรับมอบอํานาจ รือผูรับมอบอํานาจชวง ามารถอนุมัติรายการที่มี วนไดเ ีย รืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริ ัทฯ บริ ัทยอย รือบริ ัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่ม ี   
การกํา นดขอบเขตการมอบอํานาจที่ชัดเจนแลว 

         .  เลขานการบริ ัท   คณะกรรมการบริ ัทฯ ไดมีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 

5 5  เม่ือวันที ่  พฤ ภาคม 5  แตงตั้ง นางประภั ร กันทะวง  ใ ดํารงตําแ นงเลขานุการบริ ัทฯ 

ประวัติและขอมูลรายละเอียดของเลขานุการบริ ัทปรากฎในเอก ารแนบ  โดยกํา นดขอบเขต นาที่ความ

รับผิดชอบของเลขานุการบริ ัทฯ มีดังนี ้

  ดูแลและใ คําแนะนําแกกรรมการและผูบริ ารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎ มาย 

ขอกํา นด กฎระเบียบ และขอบังคบัของบริ ัทฯ  และติดตามดูแลใ มีการปฏิบัติอยางถูกตองและ มํ่าเ มอ  
   รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ัท และการประชุมผูถือ ุน รวมทั้งดูแล 

ประะ านงานใ มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว 
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 (3)  ดูแลใ การเปดเผยขอมูลและรายงาน นเท ใน นท่ีรับผิดชอบเปนไปตามระเบียบและ
ขอกํา นดของตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย และ ํานักงานคณะกรรมการกํากับ ลักทรัพยและตลาด
ลักทรัพย ร มถึงกฎ มายท่ีเก่ีย ของ 

 (4) จัดทําและเก็บรัก าเอก ารดังตอไปนี้ 
  (ก) ทะเบียนกรรมการ 
  (ข) นัง ือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
  (ค) นัง ือนัดประชุมผูถือ ุนและรายงานการประชุมผูถือ ุน 
  (ง) รายงานประจําปของบริ ัทฯ 
  (จ) รายงานการมี นไดเ ียของกรรมการผูบริ าร 
 (5) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกา กํา นด 

  8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริ าร 
       8.4.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
    (ก) คาตอบแทนกรรมการ : บริ ัทฯ จายคาตอบแทนใ แกกรรมการในรูปของคาตอบแทน

ประจําเดือนและคาบําเ น็จประจําป โดยไดจายคาตอบแทนใ แกกรรมการในป 2562 ดังนี้  

 
ชื่อ กลุ 

 
ตําแ นง 

นวย : บาท 

คาตอบแทน คาบําเ น็จ รวมท้ัง ิ้น 

(1) นาย ุโรจน ุภ ั ดิ์กุล ประธานกรรมการ 540,000 592,100 1,132,100 
(2) นายไกร ี  ิริรัง ี รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ รร า 
360,000 
60,000 

394,700 814,700 

(3) นายอนันต เลา เรณู กรรมการ 
กรรมการ รร า 

360,000 
30,000 

394,700 784,700 

(4) นาย มจิตต ลิ้ม ัฒนะกูร กรรมการ 360,000 394,700 754,700 
(5) นาย ี ักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการ 

กรรมการ รร า 
360,000 
40,000 

394,700 794,700 

(6) นาย มชาย โล ิ ุทธ์ิ กรรมการ 
กรรมการ รร า 

360,000 
40,000 

394,700 794,700 

(7) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตร จ อบ
กรรมการอิ ระ 

225,000 
360,000 

394,700 979,700 

(8) นาย ิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการอิ ระ 
กรรมการต จ อบ 

360,000 
165,000 

394,700 919,700 

(9)  นาย าธิต ชาญเชา นกุล กรรมการอิ ระ 
กรรมการตรจ อบ 
กรรมการ รร า 

ประธานกรรมการบริ ารค ามเ ีย่ง 

360,000 
165,000 
40,000 
60,000 

394,700 1,019,700 

รวม 4,245,000 3,749,700 7,994,700 
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   ข  คาตอบแทนผูบริ าร  บริ ัทฯ จายคาตอบแทนใ แกผูบริ ารในรูปของเงินเดือนและ
เงินรางวัลประจําป 5  ถึง 5  ซึ่งจะผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริ ัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

    . .2 คาตอบแทนอ่น  ไมมี 
  

  .  บคลากร 

     . .1 จํานวนบคลากร  ณ วันที่  ธันวาคม 5  บริ ัทฯ มีพนักงานรวมทั้ง ิ้นจํานวน 5  

คน ไมนับรวมผูบริ ารจํานวน 5 คน  แบงเปนพนักงานประจําจํานวน  คน และพนักงานรายวันจํานวน 5 

คน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
หนวยงาน พนักงานประจํา 

(คน) 
พนักงานรายวัน 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ฝายบริ าร ํานักงาน 8 - 8 
ฝายบัญชีการเงิน  -  
ฝายทรัพยากรบุคคล 5 - 5 
ฝายจัดซื้อ  -  
ฝายกฎ มาย  -  
ฝายตรวจ อบ  -  
ฝายพัฒนาธุรกิจ   -  
ฝายพัฒนาธุรกิจ 2  -  
ฝายการตลาดและจัด าวัตถุดิบ  -  
ฝายบริ ารโรงงาน    
ฝายผลิต 65 5  
ฝายวิ วกรรมและพลังงาน  -  
ฝายวิ วกรรม ิ่งแวดลอม    
            รวมทั้ง ิ้น  5 262 
 

   8.5.2 ขอพิพาทดานแรงงาน  ไมมี 

 
 
 

ป พ. . 
จํานวนผูบริหาร  

(คน) 
จํานวนเงินคาตอบแทน 

(ลานบาท) 
5    
5  6 .  

2562  .  
มายเ ตุ  จํานวนผูบริ าร รวมถึงผูบริ ารที่ลาออกระ วางปดวย 
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รปการดําเนินการพั นาบค

8.5.3 คาตอบแทนพนักงาน

         ก  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน

คาตอบแทนใ แกพนักงาน ไมรวมผูบริ าร

เปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โ

บาน 

              ข  คาตอบแทนอ่ืน

  8.5.4 น ยบายการ

น ยบายการพั นาบคลากร

วัตถุประ งคเพ่ือเพิ่มพูนความรู ทัก ะ และความชํานาญ รวมทั้

ในทุกระดับ ทั้งนี้ บริ ัทฯ จะ งเ ริมใ บุคลากร ามารถพัฒนาความรูความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริง 

    โดยพนักงานที่เขาใ มจะมี 

งานนั้นๆ รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถายทอดประ บการณ

และใ ความรูเพ่ิมเติมแกพนักงานอยูเปนประจํา นอกจากนี้ บริ ัทฯ จะพิจารณาจัด งพนักงานและผูบริ าร

ใน ายงานตางๆ เขารวมการอบรมและ ัมมนาในเร่ืองที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนการ

เพ่ิมเติมอีกดวย  
   อีกทั้งปจจุบันบริ ัทฯ ใ การ งเ ริมการพัฒนาบุคลากร โดยไดนําเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากร อาทิเชน ระบบพัฒนา มรรถนะความ ามารถ 

การพัฒนา ักยภาพในการปฏิบัติ นาที่ไดอยางเต็มประ ิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

    บริ ัทฯ  มีการดําเนินการพัฒนา

และพัฒนากับ ถาบันภาครั  และเอกชน  ตลอดจนดําเนินการจัดการอบรมภายในบริ ัท

พนักงานมีความรู ความ ามารถ  ตลอดจนทัก ะท่ีใชในการปฏิบัติงานใ อดคลองกับ มรรถนะประจํา

ตําแ นง  

และดวยการ ํารวจความจําเปนในการฝกอบรม และจัดทําเปนแผนการฝกอบรมประจําป 

 

 

 

 

 

รปการดําเนินการพั นาบคลากรตามแผน กอบรมประจําป 2562 

คาตอบแทนพนักงาน 
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน  ในป 5  5  และป 

ไมรวมผูบริ าร  จํานวน    ลานบาท  และ 

ือน โบนั  คาลวงเวลา เงนิ มทบกองทุน ํารองเลี้ยงชีพ  

คาตอบแทนอ่ืน : ไมม ี

ยการพั นาบคลากร  
น ยบายการพั นาบคลากร  : บริ ัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยาง ม่ําเ มอ โดยมี

วัตถุประ งคเพ่ือเพิ่มพูนความรู ทัก ะ และความชํานาญ รวมทั้งประ ิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในทุกระดับ ทั้งนี้ บริ ัทฯ จะ งเ ริมใ บุคลากร ามารถพัฒนาความรูความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริง 

โดยพนักงานที่เขาใ มจะมี  ในแตละ ายงานทํา นาที่ฝก อนงานใน าย

มภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถายทอดประ บการณ

และใ ความรูเพ่ิมเติมแกพนักงานอยูเปนประจํา นอกจากนี้ บริ ัทฯ จะพิจารณาจัด งพนักงานและผูบริ าร

ใน ายงานตางๆ เขารวมการอบรมและ ัมมนาในเร่ืองที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนการ

อีกทั้งปจจุบันบริ ัทฯ ใ การ งเ ริมการพัฒนาบุคลากร โดยไดนําเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากร อาทิเชน ระบบพัฒนา มรรถนะความ ามารถ    

การพัฒนา ักยภาพในการปฏิบัติ นาที่ไดอยางเต็มประ ิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

บริ ัทฯ  มีการดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ดวยการจัด งพนักงานเขารับการอบรม

และพัฒนากับ ถาบันภาครั  และเอกชน  ตลอดจนดําเนินการจัดการอบรมภายในบริ ัท

พนักงานมีความรู ความ ามารถ  ตลอดจนทัก ะท่ีใชในการปฏิบัติงานใ อดคลองกับ มรรถนะประจํา

   ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใตระบบบริ ารคุณภาพและ ิ่งแวดลอม 

ดวยการ ํารวจความจําเปนในการฝกอบรม และจัดทําเปนแผนการฝกอบรมประจําป 

 

 

และป 5  บริ ัทฯ จาย

และ  ตามลําดับ โดย

มทบกองทุน ํารองเลี้ยงชีพ  คาอา าร และคาเชา

บริ ัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยาง ม่ําเ มอ โดยมี

งประ ิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในทุกระดับ ทั้งนี้ บริ ัทฯ จะ งเ ริมใ บุคลากร ามารถพัฒนาความรูความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริง 

ในแตละ ายงานทํา นาที่ฝก อนงานใน าย

มภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถายทอดประ บการณ

และใ ความรูเพ่ิมเติมแกพนักงานอยูเปนประจํา นอกจากนี้ บริ ัทฯ จะพิจารณาจัด งพนักงานและผูบริ าร

ใน ายงานตางๆ เขารวมการอบรมและ ัมมนาในเร่ืองที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนการ

อีกทั้งปจจุบันบริ ัทฯ ใ การ งเ ริมการพัฒนาบุคลากร โดยไดนําเครื่องมือในการพัฒนา

  เพ่ือใ มี

ดวยการจัด งพนักงานเขารับการอบรม

และพัฒนากับ ถาบันภาครั  และเอกชน  ตลอดจนดําเนินการจัดการอบรมภายในบริ ัท  เพ่ือมุงเนนใ

พนักงานมีความรู ความ ามารถ  ตลอดจนทัก ะท่ีใชในการปฏิบัติงานใ อดคลองกับ มรรถนะประจํา

ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใตระบบบริ ารคุณภาพและ ิ่งแวดลอม 

ดวยการ ํารวจความจําเปนในการฝกอบรม และจัดทําเปนแผนการฝกอบรมประจําป 5  ดังนี้  
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ภาพประกอบการฝกอบรมตามแผนฝกอบรมประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2562

ISO 9001:2015 & 14001:2015” 

วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ลัก ูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมมาตรฐาน 

& ISO14001: 2015 โดยวิทยากรจาก ถาบัน 

Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 

ลัก ูตร “การ รางจิต ํานึกของพนักงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รุนที่ 

ภาพประกอบการฝกอบรมตามแผนฝกอบรมประจําป 2562 

2562 จัดอบรม ลัก ูตร “เทคนิคการรวมระบบการจัดการตามมาตรฐาน 

”  

ลัก ูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมมาตรฐาน 

โดยวิทยากรจาก ถาบัน Intertex Industry and Certificate Service 

2562  ํานักงาน วั ดิการและคุมครองแรงงานจัง วัด ุพรรณบุรี

การ รางจิต ํานึกของพนักงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รุนที่ 3”  

 

เทคนิคการรวมระบบการจัดการตามมาตรฐาน 

ลัก ูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมมาตรฐาน ISO 9001:2015 

d Certificate Service (Thailand) 

ํานักงาน วั ดิการและคุมครองแรงงานจัง วัด ุพรรณบุรี จัดอบรม

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
87



 

 
 
 
 
 
 
�

�
 
 
 
 
 

วันท่ี 18 20,25 26 มีนาคม 2562 ถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน2 ุพรรณบุรี จัดอบรม ลัก ูตร “การ
เชื่อมทอพอลิเอทิลีนความ นาแนน ูง(HDPE)” �

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 21,25,28 พ.ค.และ 1 มิ.ย.2562 ถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน2 ุพรรณบุรี จัดอบรม ลัก ูตร               
“การบํารุงรัก าทวีผลท่ีทุกคนมี วนรวม (TPM)” 
��

�

�

�
�
�
�
�

วันท่ี 2  4 พฤ ภาคม 2562 ถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน2 ุพรรณบุรี จัดอบรม ลัก ูตร “การ
ควบคุมและบํารุงรัก ารถยกอยางถูกวิธีและปลอดภัย” 
��
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วันท่ี 0 พ.ค..2562 บริ ัท T. . จัดอบรม ลัก ูตร “การ ชงาน D และ   ”  
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�

�
วันท่ี 26 กรก าคม 2562 บริ ัท บุ เน บิ  ิเน ชั่น จํากัด จัดอบรม ลัก ูตร “เทคนิคการจัดทํา 

 และนํามา ชบริ ารพัฒนาบุคลากร” �

��
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 26 ตุลาคม 2562 แผนก าร นเท  จัดอบรม ลัก ูตร “เ ริมความ ามารถดานการ ชงาน
โปรแกรม ํานักงาน” 
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วันท่ี 2 พฤ จิกายน 2562 คณะทํางานTPM จัดอบรม ลัก ูตร “TPM การบํารุงรัก าเครื่องจักรท่ี
ทุกคนมี วนรวม” โดยวิทยากร อาจารยมนตรี บุ ันธ ณ โรงแรมจันทรธาราวิลลา อ.ดานชาง จ. ุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 22 พฤ จิกายน 2562 ฝายบั ชีการเงิน จัดอบรม ลัก ูตร “ระเบียบการเบิก จาย ตามระบบบั ชี 

การเงิน”  
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9. การกํากับดูแลกิจการ 
 

 9.1 น ยบายการกํากับดูแลกิจการ 
    บริ ัทฯ ใ ความ ําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เนื่องจากพิจารณาเ ็นวาเปนกลไก ําคัญ

ในการนําไป ูการมีระบบบริ ารจัดการที่มีประ ิทธิภาพ โปรงใ  และ ามารถตรวจ อบได ซึ่งจะชวย ราง

ความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือ ุน ผูลงทุน ผูมี วนไดเ ีย และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย โดยการมีการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีจะเปนเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมมูลคา รางความ ามารถในการแขงขัน รวมทั้ง งเ ริมการเติบโตอยาง

ยั่งยืนของบริ ัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริ ัทฯ จึงกํา นดใ มีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามที่

กํา นดโดยตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย  

    บริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด ม าชน  ตระ นักถึงความ ําคัญของการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี    โดยยึด ลักความยุติธรรมและซื่อ ัตย ุจริต  

  มีความรับผิดชอบตอผลงาน  ตระ นักใน นาที่  

มีการดําเนินงานท่ีโปรงใ   งเ ริมใ มีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเ มอภาคและเปนท่ี

เชื่อถือของผูมี วนไดเ ียทุกฝายที่เก่ียวของ  มุงมั่นที่จะ รางคุณคาใ แกกิจการและ         

ผู มีผลประโยชนรวมกันในระยะยาวเพ่ือใ บริ ัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

คณะกรรมการไดกํา นดนโยบาย รือ ลักการพ้ืน านในการกํากับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจและเปน ลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี ้
 ดําเนินการใ โครง รางการจัดการของบริ ัทฯ มีการกํา นดขอบเขต อํานาจ นาที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจนเปนท่ีเชื่อถือและเพ่ือใ มี

ประ ิทธิภาพในการปฏิบัติ นาที ่
 ดําเนินการใ เชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ ของบริ ัทฯ ดําเนินไปอยางมีประ ิทธิภาพ

และประ ิทธิผล ภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี  และมีการถวงดุลอํานาจที่ เ มาะ มรวมทั้งม ี                       
การดําเนินงานที่โปรงใ  ามารถตรวจ อบไดและมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางมีประ ิทธิภาพ 

 ดําเนินการใ เชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงิน ะทอนผลการดําเนินงานและแ ดง านะ

ที่แทจริงรวมท้ังมีการประเมินและวางมาตรการในการปองกันและจัดการความเ ี่ยงใ อยูในระดับที่เ มาะ ม 

 ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบอยางมีเ ตุมีผล        

โดยยึดถือประโยชนของบริ ัทฯ เปนที่ตั้ง  

5  ปลูกฝงคุณธรรมและจิต ํานึกอันดีงามใ ผูบริ ารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี 

ซื่อ ัตย ุจริต มีวินัยและมีความ ํานึกใน นาที่และความรับผิดชอบของตนและตอทีมงานพรอมท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนไป ู ิ่งที่ดีข้ึนและรูจักตอบ นองตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 มุงมั่น ูความเปนเลิ ในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการ รางความพึงพอใจใ แก

ลูกคาดวยการรับ งความเ ็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพ่ือพัฒนาและ ราง รรค ิ่งที่ดีท่ี ุดอยูเ มอ 

 ตระ นักและเคารพใน ิทธิแ งความเปนเจาของของผูถือ ุนรวมทั้ง ิทธิของผูมี วนได

เ ียและปฏิบัติตอบุคคลเ ลานั้น ดวยความเปนธรรมและเ มอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติและ

เปดโอกา ใ ผูมี วนไดเ ียมี วนรวมแ ดงความคิดเ ็นและมีชองทางแจงเบาะแ รือขอรองเรียนการกระทํา
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ผิดกฎ มาย รือขอบกพรองตางๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมี วนไดเ ียไดรับความเ ีย ายจาก

การละเมิด ิทธิตามกฎ มาย 

 ดําเนินการโดยคํานึงถึง นาที่และความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือ ุน ผูมี วนไดเ ีย และตอ

ชุมชน ังคมโดย วนรวมและคํานึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรัก า ิ่งแวดลอม โดยการเขาไปมี วนรวมใน

การ ราง รรคและ รือ นับ นุนการพัฒนาท่ียั่งยืนใน ิ่งท่ีเปนประโยชนตอ วนรวมตาม ถานภาพของบริ ัทฯ 

 ดําเนินการใ มีมาตรการปองกันมิใ ผู นึ่งผูใดใชขอมูลภายในเพ่ือนําไปแ วง า

ประโยชนในทางมิชอบ 

 กํา นดมาตรการและข้ันตอนในการรายงานเ ตุการณทุจริต รือ ง ัยวามีการทุจริต

รือมีการปฏิบัติฝาฝนกฎ มาย รือมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอาจกระทบตอชื่อเ ียงและ านะการเงินของ

บริ ัทฯ อยางมีนัย ําคัญโดยจะตองรายงานทันทีเพ่ือจะไดรีบแกไขขอบกพรอง รือผลกระทบที่เกิดข้ึน      

โดยมิชักชารวมทั้ง ามาตรการปองกันมิใ เกิดเ ตุการณดังกลาวขึ้นอีก 

 นาที่ความรับผิดชอบ 
x คณะกรรมการบริ ัทฯ มี นาที่และความรับผิดชอบในการกํา นดนโยบายและการ

กํากับดูแลใ มีระบบที่ นับ นุนการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล เพ่ือ รางความมั่นใจ

ใ ฝายบริ ารไดตระ นักและใ ความ ําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

x คณะกรรมการตรวจ อบมี นาท่ีและความรับผิดชอบในการ อบทานระบบงานทาง

บัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจ อบภายใน และระบบบริ ารความเ ี่ยงใ มั่นใจวาเปนไป

ตามมาตร าน ากล มีความรัดกุมเ มาะ มเพียงพอและมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล 

x ประธานเจา นาที่บริ ารและผูบริ ารทุกระดับมี นาที่และรับผิดชอบในการกํา นดใ

มีระบบและ งเ ริม นับ นุนนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือ ื่อ ารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุก

นวยงานรวมทั้งทบทวนความเ มาะ มของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใ อดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎ มายตางๆ ที่เก่ียวของ 

x ฝายตรวจ อบมี นาที่และรับผิดชอบในการตรวจ อบและ อบทานการปฏิบัติงานวา

เปนไปอยางถูกตอง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคํา ั่งในการปฏิบัติงานและอํานาจอนุมัติตลอดจน

บทบัญญัติตามกฎ มายที่เกี่ยวของ เพ่ือใ มั่นใจวามีระบบการควบคุมที่มีความเ มาะ มเพียงพอตอความ

เ ี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยใ รายงานตอคณะกรรมการตรวจ อบโดยตรง 

x คณะกรรมการบริ ารความเ ี่ยงมี นาที่ประเมินความเ ี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นที่

อาจจะเกิดขึ้นในแตละกระบวนการอยาง ม่ําเ มอ รวมถึงเ นอแนวทางแกไขที่เ มาะ มเพ่ือนําเ นอ รือ

รายงานตอคณะกรรมการบริ ารและ รือคณะกรรมการบริ ัทฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนและกํา นดมาตรการ

ตางๆใ อดคลองกันเพ่ือลดความเ ี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว 

   9.1.1 น ยบายวาดวยความรับผิด อบตอ ม น ังคมและ ิ่งแวดลอม 

  บริ ัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใ และเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอชุมชน 

ังคมและ ิ่งแวดลอมตาม ลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตามกฎ มาย
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ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด คณะกรรมการจึงไดกํา นดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชน ังคม และ

ิ่งแวดลอมไวดังตอไปนี ้
(1) ไมดําเนินธุรกิจและ รือกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเ ีย ายตอชื่อเ ียงของประเท  

ทรัพยากรธรรมชาติและ ภาพแวดลอมและ รือตอ ังคมโดย วนรวม 

(2) นับ นุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและ ังคมโดย วนรวมใ ความ ําคัญกับ

การดูแลรัก า ิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

(3) ปลูกฝงจิต ํานึกและความรับผิดชอบตอชุมชน ังคมและ ิ่งแวดลอมโดย วนรวมใ

เกิดขึ้นใน มูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย

ตอชุมชน ังคม และ ิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดําเนินการเองและรวมมือกับภาครั  

(4) ปฏิบัติ รือควบคุมใ มีการปฏิบัติตามกฎ มายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

(5) ไมใ ความรวมมือ รือ นับ นุนบุคคลใดที่ทําธุรกิจผิดกฎ มาย รือเปนภัยตอ ังคม

และความมั่นคงของประเท ชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน่ทุกรูปแบบ 

9.1.2 น ยบายวาดวยการแจงเบาะแ หรอขอรองเรียน 

คณะกรรมการไดกํา นดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแ รือขอรองเรียนของผูมี วนไดเ ีย

ตาม ลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือใ มีกลไกการมี วนรวมของผูมี วนไดเ ียดังตอไปนี้ 
  ผูมี วนไดเ ียคนใดมีความประ งคจะติดตอกับคณะกรรมการบริ ัทฯ โดยตรง โดยไมผาน

ผูบริ ารของบริ ัทฯ เพื่อแ ดงความคิดเ ็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจรวมท้ังการแจงเบาะแ รือ        

ขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่ไมถูกตอง รือมีขอบกพรอง การกระทําผิดกฎ มาย รือจรรยาบรรณ 

รือการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน โดยใ แจงเบาะแ รือ งขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจ อบโดยตรง 

ดังตอไปนี้ 
x งทางไปร ณียมาที่ 

    ประธานกรรมการตรวจ อบ 
 พ ลโยธิน  แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพม านคร  

x  ผาน นาเว็ปไซตของบริ ัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption 
x  ผานระบบอินทราเน็ตของบริ ัทฯ http://www.intranet.com/TAE 
x  ทางโทร พัท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจ อบ มายเลข 81-8 2-7 1 
x  งทาง  padetpai@yahoo.com และ รือSuphachai@thaiagroenergy.com 

  การคุมครองผูแจงเบาะแ รือขอเรียกรอง ผูมี วนไดเ ียที่แจงเบาะแ รือขอเรียกรอง

ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด 

(1) การดําเนินการ ลังจากมีผูแจงเบาะแ รือขอเรียกรอง 

             ใ คณะกรรมการตรวจ อบดําเนินการตรวจ อบขอมูล รือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจง

เบาะแ รือขอรองเรียนตามขอ  ขางตนแลวนําเ นอใ คณะกรรมการบริ ัทฯรับทราบและพิจารณาโดยตรง 
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(2) มาตรการแกไขและชดเชยคาเ ีย าย 

              ในกรณีที่ผูมี วนไดเ ียไดรับความเ ีย ายจากการละเมิด ิทธิตามกฎ มาย บริ ัทฯ

ยินดีรับ งขอคิดเ ็น รือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรอง รือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้ง า

มาตรการปองกันมิใ เกิดเ ตุการณดังกลาวข้ึนอีกและจะพิจารณาชดเชยคาเ ีย ายใ ผูถูกละเมิดอยาง

เ มาะ มตามเ ตุและผลของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป 

 9.1.  น ยบายวาดวยการรับหรอการ หของขวั  ทรัพย ิน และหรอผลประ ย นอยางอ่น 

  คณะกรรมการตองการปลูกจิต ํานึกใ กรรมการ ผูบริ ารและพนักงานของบริ ัทฯ ทุกคน

ทุกระดับตระ นักถึงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและ รางคานิยมท่ีถูกตองดวยการไมรับ ไมใ และ        

ไม นับ นุนการกระทําใดๆ ที่ อไปในทางมิชอบ รือแ วง าประโยชนโดยมิชอบ ซึ่งจะ งผลกระทบตอ        

การดําเนินงานและ รือชื่อเ ียงของบริ ัทฯ ในทางลบ รือในทางเ ีย ายโดยกํา นดแนวทางปฏิบัติไวดงันี้ 
(1) ามกรรมการ ผูบริ าร และพนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับเรียกรอง รือรับของขวัญ 

ทรัพย ินและ รือประโยชนใดๆ จากลูกคา คูคา และ รือจากบุคคลที่มีธุรกิจเก่ียวของกับบริ ัทฯ โดยเด็ดขาด

ไมวากรณีใด ทั้งเปนการ วนตัว รือเพื่อบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจมีผลตอการตัด ินใจในการปฏิบัติงานอยางไมเปน

ธรรม เกิดความลําเอียง รือเกิดความลําบากใจ ซึ่งอาจจะกอใ เกิดผลประโยชนท่ีขัดกันได 
(2) การรับ รือการใ ของขวัญเนื่องในโอกา รือเท กาลอันเปนประเพณีนิยมอันดีงามซึ่ง

จะตองเปนของที่มีมูลคาเล็กนอยไมมีราคาเกิน มควร รือเกินกวาเ ตุ เชน ของชํารวย รือของที่ระลึกที่

จัดทําขึ้นเพ่ือ งเ ริมการขาย รือแจกจายท่ัวไป เปนตน ซ่ึงพนักงานทุกคน ามารถใชดุลยพินิจในการวินิจ ัย

ไดวาของนั้นเ มาะ ม รือไม ากไมมั่นใจก็ใ ปรึก า ารือ รือขอคําแนะนําจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

กอน โดยใ คํานึงถึง รือพิจารณาถึงเจตนารมณของผูใ และผูรับเปน ําคัญวาเรื่องดังกลาวเ มาะ ม รือไม 
 การรับ รือการใ ของขวัญในรูปเงิน ด เช็ค บัตรกํานัล ทองคํา อัญมณี รือของมีคาตางๆ 

ใ ถือวาเปนการรับ รือการใ ที่ไมเ มาะ มและไมบังควรอยางยิ่ง โดยใ ันนิ านไวกอนวาเปนการกระทําที่

อไปในทางมิชอบ รือมีการแ วง าผลประโยชนโดยมิชอบอันเนื่องมาจาก นาที่การงานที่รับผิดชอบอย ู
(4) ากตรวจ อบพบวาพนักงานผูใดมีการกระทําที่ อไปทางมิชอบและ รือแ วง า

ผลประโยชน วนตัว รือเพ่ือบุคคลอ่ืนแลว บริ ัทฯ จะถือวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งบริ ัทฯ จะ

พิจารณาโท ทางวินัยตามระเบียบของบริ ัทฯ โดยเครงครัด โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดท้ัง ิ้น 

    9.1.4 น ยบายวาดวยการ แรงงานและ ิท ิมน ย น 
  บริ ัทฯ ใ ความ ําคัญกับการใชแรงงานดวยความ มัครใจและใ ความเปนธรรมกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตาม ลัก ิทธิมนุ ยชนโดยเครงครัด โดยคณะกรรมการไดกํา นด

แนวนโยบายและ ลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
(1) บริ ัทฯ ตองปฏิบัติตาม ลัก ิทธิมนุ ยชนอยางเครงครัด โดยใ ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับ ลัก ิทธิมนุ ยชนแกพนักงานเพื่อนําไปปฏิบัติเปน วน นึ่งในการดําเนินงานและไม นับ นุนกิจการ

ที่ละเมิด ลัก ิทธิมนุ ยชน 
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(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริ ัทฯ ตองทําความเขาใจบทบัญญัติกฎ มายที่เก่ียวของ

กับ นาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใ ละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ากไมแนใจใ      
ขอคําปรึก าจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและ รือที่ปรึก าทางกฎ มายเ พาะเรื่อง ามปฏิบัติไปตาม

ความเขาใจของตนเองโดยลําพัง 

(3) เมื่อพนักงานตองไปปฏิบัติงานในตางประเท  พนักงานควร ึก าบทบัญญัติกฎ มาย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเท ปลายทางกอนการเดินทางไปเพ่ือใ แนใจวาการปฏิบัติงาน

ในประเท ปลายทางไมผิดกฎ มาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเท ปลายทาง 

 บริ ัทฯ จะใช ลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริ ารจัดการเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง

และผลประโยชนตางๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจางงานตางๆ โดยไมบังคับการใชแรงงานโดยไม มัครใจและ

รือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใ มีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการเพ่ือรองรับโอกา ที่เทาเทียมกัน

ํา รับพนักงานงานทุกคน โดยจัดใ มี ภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีและเ มาะ ม และปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตร านแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎ มายและระเบียบขอบังคับ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

  9.1.  น ยบายวาดวยความเปนกลางทางการเมอง 

  บริ ัทฯ ใ ความ ําคัญกับความเปนกลางทางการเมืองและ นับ นุนปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดย งเ ริมใ พนักงานทุกระดับ ามารถใช ิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎ มาย

ใน านะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) บริ ัทฯ ใ ความ ําคัญกับความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมี วนรวมและไมฝกใฝ

พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง นึ่ง รือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคน นึ่ง 

(2) บริ ัทฯ ไมมี วนรวมในการ าเ ียง รือโ ณาใ พรรคการเมือง รือนักการเมืองใดๆ 

ในพ้ืนที่ของบริ ัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพย ินของบริ ัทฯ เพ่ือการนั้น 

(3) บริ ัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะใ การ นับ นุนทางการเงินและ รือทรัพยากรใดๆ ของบริ ัทฯ 

แกนักการเมือง รือพรรคการเมืองใดไมวาทางตรง รือทางออม 

 บริ ัทฯ งเ ริมใ พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และ งเ ริมใ พนักงาน

ทุกคนทุกระดับ ามารถใช ิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎ มายใน านะพลเมืองดี ซึ่งพนักงาน

ามารถแ ดงออก เขารวม นับ นุน รือใช ิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริ ัทฯ ไดอยางเต็มท่ี 
(5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริ ัทฯ ามารถใช ิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเปน       

การกระทําในนามของแตละบุคคล โดยไมใชตําแ นงในบริ ัทฯ และชื่อ รือตราบริ ัทฯ ชักจูงผูอื่นใ จายเงิน

อุด นุน รือใ การ นับ นุนแกนักการเมือง รือพรรคการเมืองใด 

(6) บริ ัทฯ ไมมีนโยบายใ พนักงานทุกระดับของบริ ัทฯ ั่งการ รือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ 

ที่ทําใ พนักงานและผูใตบังคับบัญชาเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทําใ เกิดความขัดแยง

ภายในองคกรและกอใ เกิดความเ ีย ายกับบริ ัทฯ ในทุกกรณี 
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  9.2  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดแูลกิจการที่ด ี

      เพื่อใ บรรลุวัตถุประ งคของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแ ดงใ เ ็นวาบริ ัทฯ มีระบบ

บริ ารจัดการที่มีประ ิทธิภาพ โปรงใ  ตรวจ อบได เปนเครื่องมือที่ชวย รางความเชื่อมั่นและ รางความ

มั่นใจใ แกผูมี วนไดเ ีย คณะกรรมการจึงไดกํา นดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้ 

  9.2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

          เพื่อแ ดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริ ัทฯ อยางโปรงใ  มีคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบตอผูมี วนไดเ ียทุกฝาย และมีความเปนมืออาชีพ จึงกํา นดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริ ัทฯ 

ดังนี ้
(1) ปฏิบัติ นาที่ใ เปนไปตามกฎ มาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริ ัทฯ และ      

มติที่ประชุมคณะกรรมการและผูถือ ุน 

(2) บริ ารงานดวยความซื่อ ัตย ุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปน

อิ ระทั้งการตัด ินใจและการประพฤติปฏิบัติตางๆ 

(3) ใ อํานาจผูบริ ารในการดําเนินงานประจําวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปชี้นําการดําเนินงาน

ดังกลาวโดยไมมีเ ตุผล มควร 

(4) ไมมี วนได วนเ ียในกิจการที่เปนธุรกิจที่เก่ียวของกับบริ ัทฯ และบริ ัทในเครือ รือใน

กิจการที่มีลัก ณะเปนการแขงขันกับบริ ัทฯ รือบริ ัทในเครือไมวาโดยทางตรง รือทางออม 

(5) ลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน วนตนตอผลประโยชนของบริ ัทฯ เพ่ือใ การ

บริ ารงานเปนไปอยางมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลเต็มท่ี 
(6) บริ ารงานดวยความระมัดระวัง และไม รางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับ นาท่ีของตนใน

ภาย ลัง 

(7) ไมแ วง าผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรง รือทางออม 

(8) ปฏิบัติ นาท่ีอยางเต็มความ ามารถ เพ่ือใ เกิดประโยชน ูง ุดตอองคกรของบริ ัทฯ 

(9) ไมกระทําการใดๆ ที่อาจมีผลใ เกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริ ัทฯ รือเปนการเอ้ือ

ประโยชนใ บุคคล รือนิติบุคคลอ่ืน 

(10) มุงมั่นที่จะปองกันและขจัดการกระทําที่ อไปในทางทุจริต โดยถือเปนเรื่องที่ตอง

ดําเนินการอยางรวดเร็ว และเด็ดขาดเพ่ือ รางคานิยมและภาพลัก ณที่ดีตอองคกรของบริ ัทฯ 

9.2.2 แนวปฏิบตัิของผูบริหารและพนักงาน 

   บริ ัทฯ เปนผูผลิตและจํา นายเอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่ง ามารถเพ่ิมมูลคาแก        
ผูมี วนไดเ ียอยางเ มาะ มและคํานึงถึงดุลยภาพดาน ิ่งแวดลอมและเอ้ือประโยชนตอ ังคมโดยรวม     

ดังนั้นเพ่ือใ บริ ัทฯ มีคุณลัก ณะดังกลาวอยางม่ันคงและยั่งยืน ืบตอไปในอนาคต จึงกํา นดแนวปฏิบัติที่ดี

ของผูบริ ารและพนักงาน ดังนี ้
(1) ปฏิบัติ นาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อ ัตย ุจริต มุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองคกรโดยถือประโยชน ูง ุดของบริ ัทฯ เปน ําคัญ 
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(2) รัก าความลับของลูกคา คูคา และของบริ ัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวัง    

มิใ เอก าร รือขาว ารอันเปนความลับของบริ ัทฯ รั่วไ ล รือตกไปถึงผทูี่ไมเก่ียวของ 

(3) เคารพใน ิทธิ วนบุคคลของพนักงาน ลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูล รือเรื่องราวของ

พนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่อง วนตัวไปเปดเผย รือวิพาก วิจารณในลัก ณะที่จะ

กอใ เกิดความเ ีย ายแกพนักงาน รือภาพพจนโดยรวมของบริ ัทฯ 

(4) ไมกลาวราย รือกระทําการใด ๆ อันจะนําไป ูความแตกแยก รือความเ ีย ายภายใน

บริ ัทฯ รือตอบุคคลที่เก่ียวของกับบริ ัทฯ 

(5) รัก าและรวม ราง รรคใ เกิดความ ามัคคีเปนน้ํา นึ่งใจเดียวกันใน มูพนักงาน 

ชวยเ ลือ เก้ือกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพ่ือประโยชนตอบริ ัทฯ โดยรวม 

(6) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความ ุภาพ มีน้ําใจ มีมนุ ย ัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลที่

จําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงานและปรับตัวใ ามารถทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได รวมท้ังใ เกียรติผูอื่น

โดยไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

(7) มีความมุงมั่นที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอ

ตนเองและบริ ัทฯ อยูเ มอ 

(8) ึก า าความรูและประ บการณ เพ่ือเ ริม รางความรูความ ามารถในการปฏิบัติงาน

และปรับตัวใ ทันกับเทคโนโลยีใ มอยูตลอดเวลา 

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง โดยไมประพฤติตนในทางที่อาจ

ทําใ เ ื่อมเ ียชื่อเ ียงตอตนเอง และบริ ัทฯ 

(10) แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น รือคณะกรรมการตรวจ อบ ากพบเ ็นการกระทํา

ใดๆ ที่ อวาเปนการทุจริต รือประพฤติมิชอบภายในองคกรของบริ ัทฯ 
(11) ชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรัก า ภาพแวดลอมและบรรยากา ในการทํางานรวมทั้งการ

พัฒนาองคกรไป ูความเปนเลิ  

(12) ลีกเลี่ยงการใ  รือรับ ิ่งของ การเลี้ยงรับรอง รือประโยชนใดๆ จากคูคา รือผูมี

วนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริ ัทฯ เวนแตเปนไปตามระเบียบ และคํา ั่งของบริ ัทฯ เทานั้น 

   9.2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบคคล 

   บริ ัทฯ มีการบริ ารงานบุคคลเพ่ือการ รร า คัดเลือก พัฒนา งเ ริม และรัก าไวซึ่ง

พนักงานท่ีมีความรูความ ามารถและมีคุณภาพ โดยถือวาเปนทรัพยากรที่ ําคัญท่ี ุดขององคกร รวมถึง      

การ งเ ริมใ เกิดภาพลัก ณอันดีภายใน นวยงาน ทั้งนี้ เพื่อใ การดําเนินงานบรรลุเปา มายอยางมี

ประ ิทธิภาพประ ิทธิผลในระยะยาว จึงไดกํา นดแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการบริ ารงานบุคคลไวดังนี ้
(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และ ม กัดิ รีใน านะที่เปน วน นึ่งขององคกร 
(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใ ดํารงตําแ นงตางๆ จะกระทําดวยความเปนธรรมโดย

คํานึงถึงคุณ มบัติ คุณวุฒิการ ึก า ประ บการณ ภาพรางกายและขอกํา นดอ่ืนท่ีจําเปนแกพนักงานใน

ตําแ นงนั้นๆ 
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(3) บริ ัทฯ จะพิจารณากํา นดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเ มาะ ม

กับ ภาพและลัก ณะ  ของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรูความ ามารถของพนักงานแตละคน 

(4) บริ ัทฯ จะจัดใ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนรายบุคคลเปนประจํา

ทุกป โดยใ ผูบังคบับัญชาตาม ายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีบริ ัทฯ กํา นดไว 
(5) บริ ัทฯ จะดูแล วั ดิภาพของพนักงาน และรัก า ภาพการทํางานใ เปนไปโดย

ปลอดภัย และถูก ุขลัก ณะที่ดี 
(6) บริ ัทฯ เปดโอกา และ งเ ริมใ พนักงานแ ดงความคิดเ ็นของตนเองไดโดยใ

พนักงานมี วนรวมในการปรับปรุงประ ิทธิภาพประ ิทธิผลในการทํางานของตนเองและของบริ ัทฯ           

ใ ดียิ่งข้ึน 

 บริ ัทฯ มีนโยบาย นับ นุนการฝกอบรมและ ัมมนาซึ่งถือเปน วน ําคัญในการพัฒนา

พนักงานใ มีความรูความ ามารถและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

        บริ ัทฯ กํา นดนโยบายนี้ขึ้นเพ่ือใ พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือใ เกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอย มีความ ามัคคี มี ัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

และความเจริญกาว นาของพนักงานทุกคน บริ ัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในแตละ ายงานเปน วนท่ี ําคัญยิ่ง

ซึ่งจะตองรับผิดชอบการบริ ารงานและการบริ ารบุคคลตลอดจนการ งเ ริมความ ัมพันธอันดีของพนักงาน

กับบริ ัทฯ และพนักงานทุกคนมี วนรวมในการรัก าไวซึ่งความ ัมพันธอันดีดังกลาวดวย 

  9.2.4 แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับรายการทางการบั แีละการเงิน 

         บริ ัทฯ กํา นดแนวปฏิบัติเก่ียวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใ มีการบันทึกรายการ

อยางถูกตอง ครบถวน และ ามารถตรวจ อบได ใ เปนไปตามขอบังคับของบริ ัทฯ และกฎ มายที่เก่ียวของ 

โดยพนักงานทุกคนตองยึด ลักความซื่อ ัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติ นาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) ความถูกตองของการบันทึกรายการ 

(1.1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริ ัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน ามารถ

ตรวจ อบได โดยไมมีขอจํากัด รือขอยกเวนใดๆ ทั้ง ิ้น 
(1.2) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะตองเปนไปตามความเปนจริง ไมมี

การบิดเบือน รือ รางรายการเท็จ ไมวาจะดวยวัตถุประ งคใดๆ ก็ตาม 
(1.3) พนักงานทุกคนทุกระดับตองดําเนินการทางธุรกิจใ อดคลองกัน และเปนไปตาม

ระเบียบ และขอกํา นดตางๆ ของบริ ัทฯ รวมทั้งมีเอก าร ลัก านประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่

ครบถวนถูกตอง โดยใ ขอมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพ่ือใ พนักงานที่มี นาที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทํา

รายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริ ัทฯ ามารถลงบัญชีได โดยมีรายละเอียดที่ถูกตองครบถวน 

(2) รายงานทางการบัญชีและการเงนิ 
(2.1) พนักงานทุกคนตองไมกระทําการบิดเบือนขอมูล รือ รางรายการเท็จไมวาจะเปน

ขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน รือขอมูลทางดานการปฏิบัติงานตางๆ ของบริ ัทฯ 
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(2.2) พนักงานทุกคนตองตระ นักวาความถูกตองครบถวนของรายงานทางบัญชีและ

การเงินเปนความรับผิดชอบรวมกันของกรรมการ ผูบริ าร และพนักงาน 

(2.3) พนักงานทุกคนท่ีมี นาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ รือ ใ ขอมูลรายละเอียด

ประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอยางถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง 

9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคม าย น 
บริ ัทฯ กํา นดนโยบายกํากับดูแลกิจการใ ทุก นวยงานทํางานอยางมีระบบและมี

ประ ิทธิภาพประ ิทธิผล เปนไปตามวัตถุประ งคและเปา มายของบริ ัทฯ โดยมีการดูแลรัก าและใช

ทรัพย ินอยางประ ยัดและเ มาะ ม มีการประเมินและบริ ารความเ ี่ยงท่ีมีประ ิทธิภาพและรัดกุมอยาง

ตอเนื่อง โดยแตละ นวยงานตองจัดใ มีระบบการทํางานที่เปนมาตร านและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

เพ่ือควบคุมใ ความเ ี่ยงอยูในระดับที่เ มาะ มไม งผลกระทบตอการดําเนินงานที่มีนัย ําคัญของบริ ัทฯมี

การ ื่อ ารและพัฒนาใ พนักงานใน นวยงานมีความรู ึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ

เ มาะ ม รวมถึงกฎ มายและระเบียบที่เก่ียวของ พรอมที่จะใ ประเมินและตรวจ อบไดตลอดเวลา โดยมี

แนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) จัดใ มี ภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ   โดย

กํา นดใ เปน นาที่และความรับผิดชอบของผูบริ ารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจ อบระบบการทํางาน

ภายใน นวยงานของตนใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริ ัทฯ

โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและ ามารถตรวจ อบไดโดยทุก นวยงานจะตองจัดทําคูมือ

กํา นดระเบียบการปฏิบัติงานใน นวยงานของตนไว เปนบรรทัด าน 

(2) จัดใ มีกระบวนการประเมินและบริ ารความเ ี่ยงท่ีเพียงพอ   โดยใ

แตละ นวยงานมีการประเมินความเ ี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และ าทางควบคุมดวยการลดผลกระทบ

รือลดโอกา ที่จะเกิดความเ ี่ยงดังกลาวโดยบริ ัทฯมุง วังใ พนักงานทุกคนทุกระดับมี วนรวมในการ

ประเมินและบริ ารควบคุมความเ ี่ยงโดยทัว่กัน เพ่ือชวยกันปองกันความเ ีย ายที่อาจจะเกิดขึ้น 

(3) จัดใ มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ   ในทุก นาที่และทุกระดับ 

ตามระดับความเ ี่ยงที่ ามารถยอมรับได โดยแตละ นวยงานจะตองจัดใ มีระบบการทํางานที่เปนมาตร าน

และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพ่ือควบคุมใ ความเ ี่ยงอยูในระดับที่เ มาะ ม ไม งผลกระทบตอ       

การดําเนินงานที่มีนัย ําคัญของบริ ัทฯ 

(4) จัดใ มีระบบ าร นเท และการ ื่อ าร    ที่

เพียงพอ เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี าร นเท ใ มีประ ิทธิภาพและมี

การรัก าความปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประ ิทธิภาพประ ิทธิผลในการทํางานและ         

การบริ ารงาน ใ มีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการ ื่อ ารใ ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก

องคกร รวมท้ังมีการ ื่อ ารและพัฒนาใ พนักงานใน นวยงานมีความรู ึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ

ที่เ มาะ ม ตลอดจนกฎ มายและระเบียบที่เก่ียวของ 
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(5) จัดใ มีระบบการติดตามและการประเมินผลอยางเ พียงพอ   

 โดยกํา นดใ เปน นาที่ความรับผิดชอบของผูบริ ารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจ อบ

ระบบการทํางานภายใน นวยงานของตนใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล และถูกตองตามระเบียบของ          

การปฏิบัติงานแลว  ซึ่ง ํานักงานตรวจ อบจะเปนผู นับ นุนผูบริ ารทุก นวยงานในการจัดใ มีระบบการ

ควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจ อบเปนระยะๆตามความเ มาะ มเพ่ือใ แนใจวาทุก นวยงานมีระบบ

การควบคุมภายในที่มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล และมีการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กํา นดอยางตอเนื่องโดย

ม่ําเ มอซ่ึงจะนําไป ูการปรับปรุงระบบงานตางๆ ขององคกรโดยรวมใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ดวย 

(6) แนวทางการตรวจ อบประเมินผลจะเนนไปในลัก ณะที่ ราง รรคและปรับปรุงระบบงาน

ใ ดีขึ้น รายงานที่ฝายตรวจ อบจัดทําขึ้นและ นวยงานที่เปนเจาของระบบงานมีความเ ็น อดคลองดวยกัน

แลวจะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจ อบเพ่ือใ ความเ ็นชอบกอนที่จะนําไปปฏิบัติตอไป   ากปรากฏ

วามีระบบงานใน นวยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใ มีประ ิทธิภาพ รือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเปน นาที่ของทุก

นวยงานท่ีเกี่ยวของตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริ ัทฯ จะถือวา นาที่ดังกลาว เปน วน นึ่ง

ของงานที่ นวยงานนั้นๆ ตองรับผิดชอบและถือเปน วน นึ่งในการประเมินผลงานประจําปของพนักงานที่

เก่ียวของดวย 

9.2.6 แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการ เทค น ลยี าร นเท และการ ่อ าร 
   ระบบเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารถือเปนปจจัย ําคัญที่ชวย งเ ริมการดําเนินธุรกิจ

และเพิ่มประ ิทธิภาพประ ิทธิผลในการทํางาน บริ ัทฯ จึงกํา นดใ เปนความรับผิดชอบรวมกันของ

พนักงานทุกคน ที่จะตองใชระบบเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารภายใตขอบังคับของกฎ มาย ระเบียบ

คํา ั่งและมาตร านที่บริ ัทฯ กํา นด ดังตอไปนี ้
(1) บริ ัทฯ ไดจัดใ มีการบริ ารความปลอดภัยของระบบ าร นเท  โดยออกระเบียบ 

คํา ั่งบริ ัทฯ เพ่ือใ พนักงานบริ ัทฯ ปฏิบัติตามกฎ มาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอรดังกลาว  

(2) พนักงานบริ ัทฯ ทุกคนมี นาที่และยึดปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(2.1) ตองปฏิบัติตามกฎ มายลิข ิทธิ กฎ มายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ 

และคํา ั่งของบริ ัทฯ ที่เก่ียวกับการใชงานระบบ าร นเท ตางๆ 

(2.2) ตองไมละเมิดลิข ิทธิซอ ตแวร รือทรัพย ินทางปญญาของบุคคลอ่ืน 

(2.3) ามนําโปรแกรมที่เปนของบริ ัทฯ ไปใชงาน วนตัว รือนําไปใ ผูอ่ืนที่ไมใช

พนักงานบริ ัทฯ ใชเพ่ือผลประโยชนทางการคา รือทําซ้ํา เผยแพร ทําการเปลี่ยนแปลงแกไขทุกอยางทุก

ประการ โดยไมไดรับอนุญาต 

(2.4) ามใชระบบอีเมลของบริ ัทฯ ของตนเองและของผูอื่น ง รือ งตอขอมูล รือ

ขอความที่มีผลรายตอความมั่นคงของประเท ชาติ า นา ถาบันพระม าก ัตริย ขอความ วนตัว ขอความ

ที่มีเนื้อ าชวนใ งมงาย ไม ราง รรค จด มายลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลที่มีไวรั คอมพิวเตอร ออกไปภายนอก

รือภายในบริ ัทฯ และ ามปลอมแปลงขอความในอีเมลของบริ ัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดทั้ง ิ้น 
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(2.5) ามใชระบบอีเมลของบริ ัทฯเผยแพรขา าร รือขอมูลตางๆ ของบริ ัทฯ 

ใ กับบุคคลภายนอก ยกเ นผูท่ีมี นาท่ีเก่ีย กับการประชา ัมพันธท่ีไดรับอนุญาตแล เทานั้น 
(2.6) าม Download ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขาย

ภายในเพ่ือค ามบันเทิงตางๆ เพ่ือไมทําใ ประ ิทธิภาพในการรับ- งขอมูลของผูอื่นลดลง 

(2.7) ตองไมใชเครือขายคอมพิ เตอร โดยมี ัตถุประ งคเพ่ือการกระทําผิดกฎ มาย     

ขัดตอค าม งบเรียบรอย ีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนค ามลับ และแ ดงค ามคิดเ ็น นตั  

(2.8) การใชเครื่องคอมพิ เตอร รืออุปกรณ ื่อ าร นตั ที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบ

เครือขายของบริ ัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากประธานเจา นาท่ีบริ ารกอน 
(2.9) การใชงานเครื่องคอมพิ เตอรในบริ ัทฯ รือการนํา Notebook ไปใชงาน

ภายนอกบริ ัทฯ จะตองตั้งเครื่องใ มีการใ ร ั ผาน ใชงานทุกครั้ง เพ่ือค ามปลอดภัยในการทํางาน โดย

ร ั ผานจะตองเก็บเปนค ามลับ และค รมีการเปลี่ยนแปลงอยาง ม่ําเ มอเปนระยะๆ อยางนอยทุก 3 เดือน 

(2.10) ตองไมติดตั้งโปรแกรมที่ ามารถตร จ อบ รือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้ง ิ้น

เ นแตจะไดรับอนุญาตจากประธานเจา นาท่ีบริ ารเปนกรณีพิเ เพ่ือการปฏิบัติตามกฎ มายและ รือ

ระเบียบที่เก่ีย ของเทานั้น 

(2.11) ตองดูแลรัก าเครื่องคอมพิ เตอร และอุปกรณที่รับผิดชอบใ อยูใน ภาพดี และ

มีการใชงานอยางเ มาะ ม 

(3) บริ ัทฯ จะเขาตร จ อบ คน า ติดตาม อบ น และค บคุมการใชระบบ าร นเท

ของพนักงาน ากพบขอ ง ัย าพนักงานใชงานในทางที่ไมเ มาะ ม รืออาจกอใ เกิดค ามเ ีย ายตอ

บริ ัทฯ เพ่ือปองกันค ามปลอดภัยของระบบ าร นเท ของบริ ัทฯ 

(4) ากบริ ัทฯ พบ าพนักงานมีการละเมิด รือไมปฏิบัติตามระเบียบ คํา ั่งของบริ ัทฯ ที่

กํา นดไ พนักงานที่ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโท ทาง ินัย และ/ รือไดรับโท ตามกฎ มาย ตามค าม

เ มาะ มแล แตกรณ ี
9.2.7 แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

   บริ ัทฯ กํา นดใ มี น ยงานจัดซื้อเปนผูดําเนินการเก่ีย กับการจัดซื้อจัดจางตางๆ เพ่ือใ

เปนไปตามค ามประ งคของทุก น ยงานและเพ่ือไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กํา นด จึงไดกํา นดขั้นตอน

และแน ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(1) การจัดซื้อจัดจางทุกรายการใ เนนประโยชนและคุณภาพที่ดีตอบริ ัทฯ เปน ําคัญ โดย

จะตองไดรับพั ดุ ิ่งของตรงตามค ามตองการทั้งคณุภาพ ราคา จําน น เ ลาในการใ บริการ ค ามร ดเร็ และ

คํานึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ค ามปลอดภัย อาชี อนามัย และ ิ่งแ ดลอมของบริ ัทฯ ด ย 

(2) พนักงานผูดําเนินการจัดซื้อจัดจางจะตองมีการ างแผนงานล ง นาท่ีดี เพ่ือ ลีกเลี่ยง    
การจัดซื้อจัดจางแบบเรงด นโดยไมมีเ ตุผลอัน มค ร 

(3) บริ ัทฯ จะไมเอาเปรียบคูคา โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและค ามเ ีย ายที่อาจเกิดข้ึน

ในดานชื่อเ ียง ภาพลัก ณ และภาพพจนของบริ ัทฯ ตอ ายตาของบุคคลภายนอกด ย 
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(4) พนักงานที่ดําเนินการจะตองใ ขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถ น แกคูคาด ย ิธีการท่ี

เปดเผย และใ โอกา แกคูคาอยางเทาเทยีมกัน 

(5) พนักงานท่ีดําเนินการค รรับฟงค ามคิดเ ็น ขอเ นอแนะใดๆ ท่ีคูคารองเรียน รือแนะนํา

เพ่ือปรับปรุงแกไขปญ าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

(6) พนักงานที่ดําเนินการตองรัก าขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเ นอราคา รือผูเขาร มประก ด

ราคาแตละรายไ เปนค ามลับและไมเปดเผยใ รายอ่ืนทราบ 

(7) การเชิญคูคาเพ่ือเ นอราคาจะตองใ เกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับผูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

(8) เจรจาตอรองบนพ้ืนฐานของค าม ัมพันธในเชิงธุรกิจอยางเปนธรรมท้ัง องฝาย โดย

เปดเผย และมี ลักฐานที่อางอิงได 
(9) รัก าค าม ัมพันธกับคูคา ในเชิงธุรกิจด ยค ามเ มอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพย ิน รือ

ผลประโยชนอ่ืนใดทั้งโดยตรงและโดยออมจากคูคา โดยไมมีขอยกเ นใดๆ ทั้ง ิ้น 

(10) ผูบริ ารและ รือผูมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางตองใชดุลพินิจในการใ คําปรึก า 

คําแนะนําและรับฟงค ามคิดเ ็นของผูปฏิบัติงานด ยค ามเปนกลางและเปนธรรม 

(11) ผูบริ ารและ รือผูมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางตองค บคุม ตร จ อบ และดูแล ใ มี      
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อยางเครงครัด ากพบ ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณตองดําเนิน        

การ อบ นและพิจารณาลงโท ทาง ินัยตามขั้นตอนที่กํา นดไ โดยเครงครัด 

(12) นับ นุนใ มีการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการที่เปนคนไทย และ รือบริ ัทในเครือ 

ของบริ ัทฯ โดยคํานึงถึงคุณภาพและผลประโยชนท่ีไดรับเปน ําคัญ 
(13) จัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ และถูกตองตาม ลัก ิชาการโดยมีการค บคุมท่ีรัดกุมและ

ปรับเปลี่ยน ิธีการใ อดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการคาตลอดเ ลา 

9.2.8 แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ วา ป อด ัย ีวอนา ัย แ ิ่งแวด อ  

บริ ัทมีค ามมุงม่ันที่จะปองกันอุบัติเ ตุและมลภา ะดาน ิ่งแ ดลอมโดยปฏิบัติตาม

กฎ มายและขอกํา นดที่เก่ีย ของเพ่ือใ พนักงานมีค ามปลอดภัยและอยูใน ิ่งแ ดลอมที่ดี พรอมทั้งปรับปรุง       

ดานค ามปลอดภัย ชี อนามัย และ ิ่งแ ดลอมอยางตอเนื่อง 

   นโยบาย    
   กิจกรรม   เปน นาที่ น นึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมี นร ม 

ในการดําเนินกิจกรรมและผูบังคับบัญชามี นาที่กํากับ ดูแล งเ ริม แนะนํา ใ มีการดําเนินการอยางมี

ประ ิทธิภาพประ ิทธิผล และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือ งเ ริมใ มี ภาพแ ดลอมที่ดี มีค าม

ปลอดภัย ตลอดจน รางจิต ํานึกพื้นฐานของการเพิ่มประ ิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
   บริ ัทฯ กํา นดแน ทางปฏิบัติดานค ามปลอดภัย ชี อนามัย และ ิ่งแ ดลอมไ  ดังนี้ 

(1) ผูบริ ารและพนักงานทุกคนตองดําเนินงานโดยมีระบบบริ ารคุณภาพ ค ามปลอดภัย             

ชี อนามัย และ ิ่งแ ดลอม เพ่ือช ยในการเ ริม รางประ ิทธิภาพ ประ ิทธิผล และเกิดคุณคา ูง ุดแกงานของ

บริ ัทฯ 
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(2) ผูบริ าร และพนักงาน ตองยึดถือและปฏิบัติงานใ เปนไปตามกฎ มาย นโยบาย 

ขอกํา นดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ค ามปลอดภัย อาชี อนามัย และ ิ่งแ ดลอมที่เก่ีย ของอยางเครงครัด 

(3) บริ ัทฯ จะดําเนินการทุก ิถีทาง เพ่ือค บคุมและปองกันค าม ูญเ ียในรูปแบบตางๆ อัน

เนื่องมาจากอบุัติเ ตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ รือการเจ็บป ยจากการทํางาน การ ูญ าย รือเ ีย ายในทรัพย ิน 

การละเมิดระบบรัก าค ามปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูก ิธี และค ามผิดพลาดตางๆ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการ

รัก า ภาพแ ดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยตอพนักงาน ทั้งนี้ ใ ถือเปน นาที่ค ามรับผิดชอบของผูบริ ารและ

พนักงานในการรายงานอุบัติเ ตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคํา ั่งที่กํา นดไ โดยเครงครัด 

(4) บริ ัทฯ จะจัดใ มีแผนค บคุมและปองกันเ ตุ ุกเ ินในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ

เ ตุ ุกเ ินและ ภา ะ ิก ตขององคกรเพ่ือเตรียมพรอมตอการจัดการเ ตุ ุกเ ินตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน และมีการ

เตรียมพรอมตอเ ตุ ิก ตอ่ืนๆ ที่อาจทําใ การดําเนินธุรกิจ ยุดชะงัก เ ื่อมเ ียชื่อเ ียง และภาพลัก ณของ

องคกร 
(5) บริ ัทฯ จะจัดใ มีการประชา ัมพันธและ ื่อ าร เพ่ือ รางค ามรู ค ามเขาใจและเผยแพร

ขอมูลแกพนักงาน ตลอดจนผูมี นไดเ ียที่เก่ีย ของ เพ่ือใ ทราบและเขาใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน ิธี

ปฏิบัติ และขอค รระ ังตางๆ ทางดานคุณภาพ ค ามปลอดภัย อาชี อนามัยและ ิ่งแ ดลอม ตลอดจนนําไป

ยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใ เกิดอันตรายตอ ุขภาพ ทรัพย ิน และ ิ่งแ ดลอม 

(6) บริ ัทฯ จะ งเ ริมและปลูกฝงจิต ํานึกทางดานคุณภาพ ค ามปลอดภัย ชี อนามัยและ

ิ่งแ ดลอม ใ เปน ิถีดําเนินชี ิตประจํา ันของพนักงาน 
(7) บริ ัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาท นาที่ค ามรับผิดชอบของ ั นางานใน    

การค บคุมการปฏิบัติงานใ มีระบบค ามปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยาง ม่ําเ มอตลอดเ ลา 

(8) บริ ัทฯ จะปรับปรุงคามาตรฐานดานค ามปลอดภัยและ ิ่งแ ดลอมใ ไดตาม

มาตรฐาน ากล เพ่ือคุณภาพชี ิตคนทํางาน และเพ่ือ ิ่งแ ดลอมที่ด ี
(9) บริ ัทฯ จะเขาไปมี นร มในการรับผิดชอบตอ ังคมในเรื่องคุณภาพ ค ามปลอดภัย   

อาชี อนามัยและ ิ่งแ ดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใ เกิดประโยชน ูง ุดโดย

ตระ นักถึงค าม ําคัญของ ิ่งแ ดลอมและค ามปลอดภัยของผูมี นไดเ ียท่ีเก่ีย ของตลอดจน งเ ริม

กิจกรรมทาง ังคมในการรัก า ิ่งแ ดลอมและพั นาคุณภาพชี ิตของคนในชุมชนตาม ลักการพั นาที่ยั่งยนื 

9.2.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเ ตการ จริต รือการปฏิบัติ ี่ า นก าย 
   บริ ัทฯ กํา นดมาตรการและข้ันตอนใ ผูบริ ารบริ ัทฯ ตองรายงานตอคณะกรรมการ

บริ ัทฯ และคณะกรรมการตร จ อบ ทันทีในกรณีที่เกิดเ ตุการณทุจริต รือ ง ัย ามีเ ตุการณทุจริต รือมี

การปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎ มาย รือมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอาจกระทบตอชื่อเ ียงและฐานะการเงินของ

บริ ัทฯ อยางมีนัย ําคัญ อันไดแก 
(1) รายการที่เกิดค ามขัดแยงทางผลประโยชน 
(2) การทุจริต รือมี ิ่งผิดปกติ รือมีค ามบกพรองที่ ําคัญในระบบค บคุมภายใน 
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(3) การฝาฝนกฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย ขอกํา นดของ ก.ล.ต. และ   

          ต.ล.ท. ตลอดจนกฎ มายอ่ืนที่เก่ีย ของกับธุรกิจของบริ ัทฯ 

   ท้ังนี้ คณะกรรมการบริ ัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรอง รือผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยทันที ร มทั้ง

ามาตรการปองกันมิใ เกิดเ ตุการณดังกลา ขึ้นอีก 

  การปฏิบัติตามกฎ มาย 

(1) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกํา นดตามกฎ มายที่

เก่ีย ของเพ่ือใ การจัดทําและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริ ัทฯ เปนไปอยางถูกตองครบถ น

และ มบูรณ  
(2) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองยึด ลัก ค ามซื่อ ัตย ุจริต ปรา จากอคติและมีค าม

ซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บขอมูล ซึ่ง มายร มถึงการไมยุงเกี่ย กับกิจกรรมที่ผิดกฎ มาย รือผิดจริยธรรมด ย 
 

9.2.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการ อ าย น 

บริ ัทฯ ไดกํา นดมาตรการและแน ทางปฏิบัติเก่ีย กับการปองกันการใชขอมูลภายในของ

บริ ัทฯที่ยังไมไดเปดเผยตอ าธารณชนไปใชเพ่ือประโยชน นตนและบุคคลอ่ืน ดังนี ้
(1) บริ ัทฯ ไดแจงใ กรรมการ และผูบริ ารทราบถึงภาระ นาที่ในการรายงานการถือครอง

ลักทรัพยในบริ ัทฯ ของตนเอง คู มร  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภา ะและบุคคลที่ถือ ลักทรัพยแทนตลอดจน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ลักทรัพยตอ ํานักงาน ก.ล.ต.และแจงใ ทราบถึงบทลงโท ตาม

กฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย 
(2) ผูบริ าร  มายถึง ผูบริ ารตามบทนิยามขางทายนี้และใ มายค ามร มถึงผูดํารง

ตําแ นงระดับบริ ารใน ายงานบัญชี รือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไป รือเทียบเทา 

(3) ามไมใ กรรมการ ผูบริ าร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริ ัทฯ 

เปดเผยขอมูลภายในดังกลา แกบุคคลภายนอก รือบุคคลที่ไมมี นาที่เก่ีย ของและ ามไมใ ซื้อขาย

ลักทรัพยของบริ ัทฯ ในช ง นึ่งเดอืนกอนงบการเงินของบริ ัทฯ จะเผยแพรตอ าธารณชน 
(4) ามมิใ กรรมการ ผูบริ าร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริ ัทฯ ที่ยังไมได

เปดเผย าธารณชนอันเปน าระ ําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคา ลักทรัพยของบริ ัทฯ ไปใชเพ่ือแ ง า

ประโยชน นตนและ/ รือเพ่ือการซื้อขาย ลักทรัพยของบริ ัทฯ ากฝาฝนขอกํา นดดังกลา ขางตนบริ ัทฯ 

จะดําเนินการตามกฎ มายและลงโท แกผูกระทําค ามผิดอยางเด็ดขาดตามเ ตุและผลของเรื่องที่เกิดข้ึนเปน

แตละรายแตละกรณีๆ  ไป 
(5) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริ าร ผูจัดการฝาย รือพนักงานของบริ ัทฯกระทําผิดอันเปน

ค ามผิดอาญาตามกฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย บริ ัทฯ จะดําเนินการลงโท อยางรุนแรง

อยางใดอยาง นึ่ง รือ ลายอยางร มกันดังนี้ 
(ก)  ตัดเงินเดือน รือคาตอบแทน 

(ข)  ใ ออก ไลออก รือปลดออกจากการเปนผูบริ าร ผูจัดการฝาย รือพนักงานโดยถือ

าจงใจกอใ เกิดค ามเ ีย ายแกบริ ัทฯ ากเปนกรรมการ ใ เ นอตอที่ประชุมผถูือ ุนของบริ ัทฯ 
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(ค) แจงการกระทําค ามผิดตอตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย และ/ รือ ํานักงาน

คณะกรรมการกํากับ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย 
(ง) แจงค ามดําเนินคดีตอตําร จ รือพนักงาน อบ น 

(จ) ดําเนินการอ่ืนใดตามมตขิองคณะกรรมการบริ ัทฯ รือที่ประชุมผูถือ ุนของบริ ัทฯ 

   บริ ัทฯ คาด มายใ  กรรมการ ผูบริ าร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริ ัทฯ รายงาน

โดย ุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด รือ ง ัยจะขัดกับ ลักการนําขอมูลภายในของบริ ัทฯไปใชเพื่อประโยชน นตน 

ตอผูบังคบับัญชา โดยใ ถือเปน นาที่ของผูบังคับบัญชาในการ อด องดูแลและใ คําแนะนําผูใตบังคับบัญชาใน

การนําขอมูลภายในของบริ ัทฯ ไปใช เพ่ือใ มีการปฏิบัติตาม ลักการท่ีกํา นดอยางถูกตอง 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรัก า วา ับ

บริ ัทฯไดกํา นดมาตรการและแน ทางปฏิบัติเกี่ย กับการรัก าค ามลับทางการคาที่มี

าระ ําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริ ัทฯ ที่ไม ามารถเปดเผยขอมูลตอ าธารณชนได ดังนี ้
การรัก าค ามลับของบริ ัทฯ  
(1) คณะกรรมการบริ ัทฯ ผูบริ าร ลูกจางของบริ ัทฯจะตองรัก าค ามลับของขอมูลและ

เอก ารที่ไม ามารถเปดเผย และ/ รือเปนค ามลับทางการคาร มทั้ง ูตรการประดิ ฐคิดคนตางๆ ซึ่งถือเปน

ิทธิของบริ ัทฯ แตเพียงผูเดีย  

(2) ผูที่ดํารงตําแ นงกรรมการบริ ัทฯ ผูบริ าร พนักงาน ลูกจางของบริ ัทฯจะตองไมเปดเผย

ขอมูลและเอก ารที่เปนค ามลับ รือค ามลับทางการคานั้นๆ อีกเปนเ ลา 2 ป เม่ือพนจาก นาที่ไปแล  

(3) ผูบริ ารและพนักงานบริ ัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และ ิธีการรัก าค ามปลอดภัยของ

ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพ่ือปองกันไมใ ขอมูลอันเปนค ามลับถูกเปดเผยโดยไมเจตนา 

การกํา นดชั้นค ามลับของขอมูล 
(1) ขอมูลลับทางการคาของบริ ัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใ รั่ ไ ล โดยกํา นดตาม

ค าม ําคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก เปนตน 

(2) การใชขอมูลภายในร มกันตองอยูในกรอบของ นาที่และค ามรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบ มายเทานั้น 

การใ ขอมูลขา ารแกบุคคลภายนอก 
(1) กรรมการ รือผูบริ ารที่บริ ัทฯ มอบ มายจะเปนผูใ ค ามเ ็นชอบในขอมูลที่จะ

เปดเผยออก ู าธารณชนเทานั้น 

(2) การเปดเผยขอมูลเก่ีย กับผูร มทุนอ่ืนๆ จะตองไดรับค ามเ ็นชอบจากผูร มทุนด ย 
(3) เพื่อปฏิบัติตามขอกํา นดของ ต.ล.ท. และ/ รือ กฎ มายอ่ืนที่เกี่ย ของ าด ยการ

เปดเผยขอมูล าร นเท ของบริ ัทจดทะเบียน บริ ัทฯ จึงไดกํา นดใ ผูที่ตองการขอมูลขา ารจากบริ ัทฯ 

ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริ ัทฯ  

การแ ดงค ามเ ็นตอบุคคลภายนอก 
   โดยปกติผูบริ ารและ รือพนักงานของบริ ัทฯ ตองไมเปดเผย รือแ ดงค ามเ ็นตอ

บุคคลภายนอก ขอใ ผูบริ ารและ รือพนักงานถามตนเองกอน าทานมี นาที่ในการตอบคําถามเ ลานั้น
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รือไม ากไมมี นาที่ ก็ขอใ ปฏิเ ธการแ ดงค ามเ ็นตางๆ ด ยค าม ุภาพและแนะนําใ ไป อบถามจาก

น ยงานที่กํา นดขางตนโดยตรงตอไป 

 9.3 กรร การ ดยอย    

 กรร การตรวจ อบ

   องคประกอบและคุณ มบัติของคณะกรรมการตร จ อบ 
x คณะกรรมการตร จ อบ ( d t o ttee) ประกอบด ยกรรมการอิ ระจําน น

อยางนอย 3 คน มี าระการดํารงตําแ นง 3 ป เม่ือกรรมการตร จ อบครบ าระการดํารงตําแ นง รือมีเ ตุที่     
ไม ามารถอยูไดจนครบ าระ ทําใ มาชิกมีนอยก าจําน นที่กํา นด คณะกรรมการบริ ัทฯ รือที่ประชุม         

ผูถือ ุนจะตองแตงตั้งกรรมการตร จ อบรายใ มใ ครบถ นในทันที รืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแต ันที่

จําน น มาชิกไมครบถ น เพ่ือใ เกิดค ามตอเนื่องในการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการตร จ อบตองมี

องคประกอบและคุณ มบัติดังตอไปนี ้
(1) ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ รือที่ประชุมผูถือ ุนของบริ ัทฯใ เปนกรรมการ

ตร จ อบในกรณีที่มีการเ นอชื่อกรรมการตร จ อบเพ่ือขออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริ ัทฯ จะตองเปดเผย

รายชื่อ ประ ัติ คุณ มบัติและค ามเปนอิ ระ ซึ่งจะตองระบุไ ใน นัง ือเชิญประชุมท่ีเ นอแตงตั้งกรรมการ

ตร จ อบด ย 

(2) เปนกรรมการอิ ระและไมเปนกรรมการตอไปนี้ 

(2.1)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบ มายจากคณะกรรมการใ ตัด ินใจในการดําเนิน

กิจการของบริ ัท บริ ัทใ ญ บริ ัทยอย บริ ัทร ม บริ ัทยอยลําดับ

เดีย กัน ผูถือ ุนรายใ ญ รือผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ รือนิติบุคคลที่

อาจมี   ค ามขัดแยงยกเ นการตัด ินใจในรูปแบบขององคคณะ 

( olle t e De on) 

(2.2)   ไมเปนกรรมการของบริ ัทใ ญ บริ ัทยอย รือบริ ัทยอยลําดับเดีย กัน 

เ พาะที่เปนบริ ัทจดทะเบียน 
(3) มี นาที่ในลัก ณะเดีย กับท่ีกํา นดไ ในประกา ตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย า

ด ยคุณ มบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตร จ อบ    

(4) มีค ามรูและประ บการณเพียงพอที่จะ ามารถทํา นาที่ในฐานะกรรมการตร จ อบ 

ทั้งนี้ตองมีกรรมการตร จ อบอยางนอย นึ่งคนที่มีค ามรูและประ บการณเพียงพอที่จะ ามารถทํา นาที่ใน

การ อบทานค ามนาเชื่อถือของงบการเงิน และค รไดรับการอบรมและเ ริม รางค ามรูอยางตอเนื่องและ

มํ่าเ มอในเรื่องที่เกี่ย ของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการตร จ อบ ใ ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่

อาจจะเกิดข้ึนและเพ่ิมประ ิทธิภาพของคณะกรรมการตร จ อบ 

(5) คณะกรรมการตร จ อบเปนผูแตงตั้งเลขานุการและผูช ยเลขานุการคณะกรรมการ

ตร จ อบเพ่ือใ มี นาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตร จ อบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตร จ อบ ตลอดจนเปนผูประ านงานใ มีการรายงานตอคณะกรรมการบริ ัทฯ เปนระยะๆ ด ย  
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  คณะกรรมการตร จ อบของบริ ัทฯ ประกอบด ยกรรมการจําน นทั้ง ิ้น 3 ทาน โดยม ี       
นาย ภุชัย  แก เฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการตร จ อบ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตร จ อบดังน้ี 

ื่อ นา ก ตาแ นง จานวน ร้ัง ี่เ ารว ปร
นป

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตร จ อบ /  

2. นาย ิรชั อภิเมธีธํารง* กรรมการตร จ อบ /  
3. นาย าธิต ชาญเชา นกุล กรรมการตร จ อบ /  

มายเ ตุ  เปนกรรมการที่มีค ามรูและประ บการณท่ีเพียงพอที่จะ ามารถทํา นาท่ีในการ อบทานค ามนาเช่ือถือของ 

งบการเงินไดโดยนาย ิรัช อภิเมธีธํารง เปนผู อบบัญชีรับอนุญาตร มทั้งเปนประธานกรรมการ บริ ัท ํานักงาน อบบัญชี 

ดร. ิรัช แอนด แอ โซซิเอท  จํากัด และจบการ ึก าระดับปริญญาตรีและปริญญาโท าขาบัญชี และการ ึก าระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก าขาบริ ารธุรกิจและการเงิน  

    

    ขอบเขตอํานาจ นาที่ของคณะกรรมการตร จ อบ 
x คณะกรรมการตร จ อบมี นาที่ที่ ําคัญตามที่ไดรับมอบ มายจากท่ีประชุมผูถือ ุนและ

รือคณะกรรมการบริ ัทดังตอไปนี้ 

(1) อบทานใ บริ ัทมีการรายงานทางการเงนิอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ

(2) อบทานใ บริ ัทมีระบบการค บคุมภายใน ( nte nal ont ol) และระบบการ

ตร จ อบภายใน ( nte nal d t) ที่มีค ามเ มาะ มและมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล ร มทั้งพิจารณาค าม

เปนอิ ระของ น ยงานตร จ อบภายในตลอดจนใ ค ามเ ็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง

ั นา น ยงานตร จ อบภายใน รือ น ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ีย กับการตร จ อบภายใน 

(3) อบทานใ บริ ัทปฏิบัติตามกฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพยร มทั้ง 

ขอกํา นดของ ํานักงาน ก.ล.ต. และ/ รือตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย และกฎ มายที่เก่ีย ของกับธุรกิจ

ของบริ ัท 

( ) อบทานใ บริ ัทปฏิบัติตามนโยบายและแน ทางการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นของบริ ัท 

( ) พิจารณาคัดเลือกและเ นอแตงตั้งผู อบบัญชีของบริ ัท และเ นอคาตอบแทนของ

ผู อบบัญชีร มทั้งการเ นอแตงตั้งผู อบบัญชีรายเดิมใ กลับเขามาใ ม รือเ นอเลิกจางผู อบบัญชีรายเดิม 

โดยคํานึงถึงค ามนาเชื่อถือ ค ามเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตร จ อบของ ํานักงานตร จ อบ

บัญชีนั้น ร มถึงประ บการณของบุคลากรที่ไดรับมอบ มายใ ทําการตร จ อบบัญชีของบริ ัท ร มทั้งเขา

ร มประชุมกับผู อบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาร มประชุมด ย อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

(6) พิจารณารายการที่เก่ีย โยงกัน รือรายการที่อาจมีค ามขัดแยงทางผลประโยชนและ

รายการไดมา รือจํา นายไปซึ่ง ินทรัพยใ เปนไปตามกฎ มายและขอกํา นดของ ํานักงาน ก.ล.ต. และ/ รือ
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ตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย ท้ังนี้เพ่ือใ ม่ันใจ ารายการดังกลา มเ ตุ มผลและเปนประโยชน ูง ุดตอ
บริ ัท 
 (7) อบทานใ บริ ัทมีระบบการบริ ารค ามเ ี่ยง (Risk Management) ท่ีเ มาะ มและมี
ประ ิทธิภาพประ ิทธิผลท่ีดี 

(8) อบทานและใ ค ามเ ็นชอบตอแผนงานตร จ อบภายในและการปฏิบัติงานของ
น ยงานตร จ อบภายในใ มีประ ทิธิภาพประ ิทธิผลครอบคลุมท่ั ท้ังองคกรของบริ ัทและบริ ัทในเครือ
รือบริ ัทในกลุมเดีย กัน 

(9) อบทานและดําเนินการใ ฝายบริ าร รือฝายจัดการจัดใ มีระบบ รือขบ นการรับ
เรื่องรองเรียน รือรองทุกขร มท้ังการปรับปรุงแกไขและการกํากับดูแลเรื่องการรองเรียน รือรองทุกขใ มี
ค ามเ มาะ มเปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป 

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตร จ อบเปนประจําทุกป ร มท้ังรายงาน
ผลการประเมินใ คณะกรรมการบริ ัทรับทราบและพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(11) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตร จ อบในรอบปท่ีผานมาโดยเปดเผยไ ในแบบแ ดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56 1) และรายงานประจําป (แบบ 56 2) ของบริ ัท ซ่ึงรายงานดังกลา ลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตร จ อบและตองประกอบด ยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(ก) ค ามเ ็นเก่ีย กับค ามถูกตอง ครบถ นและเปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการ
เงินของบริ ัท 

(ข) ค ามเ ็นเก่ีย กับค ามเพียงพอของระบบการค บคุมภายในของบริ ัท 
(ค) ค ามเ ็นเก่ีย กับการปฏิบัติตามกฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย       

ขอกํา นดของ ํานักงาน ก.ล.ต. และ/ รือตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย รือกฎ มายท่ีเก่ีย ของกับธุรกิจ
ของบริ ัท 

(ง) ค ามเ ็นเก่ีย กับค ามเ มาะ มของผู อบบัญชี 
(จ) ค ามเ ็นเก่ีย กับรายการท่ีเก่ีย โยงกัน รือรายการท่ีอาจมีค ามขัดแยงทาง

ผลประโยชนและรายการไดมา รือจํา นายไปซ่ึง ินทรัพยตามท่ีกฎ มายกํา นด 
(ฉ) จําน นครั้งของการประชุมคณะกรรมการตร จ อบ และการเขาร มประชุมของ

กรรมการตร จ อบแตละคนในแตละป 
(ช) ค ามเ ็น รือขอ ังเกตโดยร มท่ีคณะกรรมการตร จ อบไดรับจากการปฏิบัติตาม   

กฎบัตร (charter) ท่ีคณะกรรมการบริ ัทกํา นดข้ึน 
(ซ) รายงานอ่ืนท่ีเ ็น าผูถือ ุนและผูลงทุนท่ั ไปค รทราบภายใตขอบเขต นาท่ีและ

ค ามรับผิดชอบท่ีไดรับมอบ มายจากคณะกรรมการบริ ัท 
(12) ปฏิบั ติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริ ัทมอบ มายด ยค ามเ ็นชอบจาก

คณะกรรมการตร จ อบเปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป 
(13) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตร จ อบใ คณะกรรมการบริ ัททราบเปน    

ระยะ ๆ อยางนอยไตรมา ละ 1 ครั้ง  
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          ในการปฏิบัติ นาที่ตาม รรค นึ่งคณะกรรมการตร จ อบมีค ามรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

บริ ัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริ ัทฯยังคงมีค ามรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ัทฯตอ

บุคคลภายนอก 

  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง นาที่ของคณะกรรมการตร จ อบ ใ บริ ัทแจงมติการ

เปลี่ยนแปลง นาท่ีและจัดทํารายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตร จ อบที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทยกํา นดและนํา งตอตลาด ลักทรัพยแ งประเท

ไทยภายใน 3 ันนับแต ันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลา  ทั้งนี้ตามขอกํา นดของตลาด ลักทรัพยแ งประเท

ไทย าด ยการรายงานผาน ื่ออิเล็กทรอนิก  
x ในการปฏิบัติ นาที่ของคณะกรรมการตร จ อบ ากพบ รือมีขอ ง ัย ามีรายการ รือ

การกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัย ําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ัท ใ

คณะกรรมการตร จ อบรายงานตอคณะกรรมการของบริ ัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเ ลาที่

คณะกรรมการตร จ อบเ ็น มค ร 

(1) รายการที่เกิดค ามขัดแยงทางผลประโยชน 
(2) การทุจริต รือมี ิ่งผิดปกติ รือมีค ามบกพรองที่ ําคัญในระบบการค บคุมภายใน 

(3) การฝาผืนกฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย ขอกํา นดของตลาด

ลักทรัพยแ งประเท ไทย รือกฎ มายที่เก่ีย ของกับธุรกิจของบริ ัท 

 ากคณะกรรมการของบริ ัท รือผูบริ ารไมดําเนินการใ มีการปรับปรุงแกไขภายในเ ลา

ตาม รรค นึ่ง กรรมการตร จ อบคนใดคน นึ่งอาจรายงาน ามีรายการ รือการกระทําตาม รรค นึ่งตอ

ํานักงาน ก.ล.ต. รือตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทยได 
x เพ่ือใ การปฏิบัติ นาที่ของคณะกรรมการตร จ อบบรรลุเปา มาย ใ คณะกรรมการ

ตร จ อบมีอํานาจดังตอไปนี้  
(1) อํานาจใน นที่เก่ีย ของกับฝายจัดการ 

คณะกรรมการตร จ อบมีอํานาจเชิญใ ฝายจัดการ ผูจัดการ/ ั นา น ยงาน รือ

พนักงานของบริ ัทที่เก่ีย ของมาร มประชุม ชี้แจง ใ ค ามเ ็น รือ งเอก ารตามที่เ ็น าเก่ีย ของและ

จําเปนไดทกุประการ 

(2) อํานาจใน นที่เก่ีย ของกับผูตร จ อบภายใน 

(ก) กํา นดใ มีการประ านค ามเขาใจใ อยูในแน ทางเดีย กันระ างผู อบบัญชี 

คณะกรรมการบริ ัท และ น ยงานตร จ อบภายใน 

(ข) ใ ค ามเ ็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาค ามดี

ค ามชอบ ั นา น ยงานตร จ อบภายใน 

(ค) ใ ลักประกันในค ามเปนอิ ระของผูตร จ อบภายใน 

(ง) ใ การปฏิบัติงานของ น ยงานตร จ อบภายในอยูภายใตการกํากับและค บคุม

โดยตรงของคณะกรรมการตร จ อบ (การปฏิบัติงานของ น ยงานตร จ อบภายใน จะตองมีผูคอยดูแลและ

ค บคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละป น ยงานตร จ อบภายในจะตองทําแผนงานตร จ อบ าจะทําอะไรบาง 
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แล นําเ นอตอคณะกรรมการตร จ อบเพื่ออนุมัติ รือขอค ามเ ็นชอบ นการออกคํา ั่งใ น ยงาน

ตร จ อบภายในไปปฏิบัติ นาที่ตามแผนงานตร จ อบดังกลา  ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของฝายจัดการ

รือประธานเจา นาที่บริ าร เพราะการรายงานผลการตร จ อบที่จําเปนจะตองไดรับการแกไขทันที เพ่ือท่ี

ฝายจัดการ รือประธานเจา นาที่บริ ารจะไดออกคํา ั่งแกไขไดทันกับเ ตุการณที่เกิดขึ้น) 

(3) อํานาจใน นที่เก่ีย ของกับผู อบบัญช ี
(ก) อบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู อบบัญชี 

(ข) เ นอรายชื่อผู อบบัญชีแกคณะกรรมการบริ ัท พรอมทั้งผลตอบแทนในการ อบ

บัญชีประจําปเพ่ือขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใ ญผูถือ ุนร มท้ังเปนผู อบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู อบบัญชีเพ่ือเ นอแตงตั้งผู อบบัญชีรายเดิมกลับเขามาใ ม รือเ นอเลิกจางผู อบบัญชีรายเดิม 

(ค) กํา นดอัตราคาจางในงานบริการ และงานที่ปรึก าอื่นที่ผู อบบัญชีเปนผูใ บริการ 

(ง) เมื่อไดรับแจงขอเท็จจริงจากผู อบบัญชีเก่ีย กับพ ติการณอันค ร ง ัย าประธาน

เจา นาท่ีบริ าร รือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานไดกระทําค ามผิด ใ คณะกรรมการตร จ อบ

รายงานผลการตร จ อบเบื้องตนใ แก ํานักงาน ก. ล. ต. และผู อบบัญชีรับทราบภายใน 30 ันนับแต ันที่

ไดรับแจงจากผู อบบัญชี 
ในกรณีที่คณะกรรมการตร จ อบไมดําเนินการตามที่ผู อบบัญชีแจงใน รรคกอน ใ

ผู อบบัญชีแจงใ ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ      

(4) อํานาจใน นอ่ืน ๆ  

 คณะกรรมการตร จ อบมีอํานาจตร จ อบผูที่เก่ีย ของและเรื่องที่เก่ีย ของภายใน

ขอบเขตอํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการตร จ อบ และมีอํานาจในการ าจางผูเชี่ย ชาญ

เ พาะดานมาใ คําปรึก า ารือและใ ค ามเ ็นไดตามที่คณะกรรมการตร จ อบพิจารณาเ ็น มค รและ

เ มาะ ม ทั้งนี้ใ น ยงานตาง ๆ ปฏิบัติตามบทบาทและ นาที่ใน นที่เกี่ย ของกับคณะกรรมการ

ตร จ อบตามเอก ารท่ีแนบทายกฎบัตร ซึ่งถือเปน น นึ่งของกฎบัตรนี้  

กรร การบริ าร วา เ ี่ยง 
  องคประกอบและคุณ มบัติของคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 

x คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง ( k ana e ent o ttee) ประกอบด ย 

ผูบริ ารจากทุก น ยงานของบริ ัทฯ ตั้งแตรับผูจัดการฝายข้ึนไปอยางนอย น ยงานละ นึ่งคน โดยตองมี

องคประกอบและคุณ มบัติ ดังตอไปนี ้
(1) เปนผูที่มีค ามรูค าม ามารถ ประ บการณ ตลอดจนมีค ามรู ค ามเขาใจถึง

คุณ มบัติ นาที่ และค ามรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 

(2) กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงตอง ามารถอุทิ เ ลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานและ

ค รไดรับการอบรมและเ ริม รางค ามรูอยางตอเนื่องและ ม่ําเ มอในเร่ืองท่ีเก่ีย ของตอการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง  เพื่อใ ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพ่ิมประ ิทธิภาพของ  

คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 
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(3) กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงร มทั้งประธานกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง มี าระการ

ดํารงตําแ นงครา ละ 3 ( าม) ป กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงซึ่งพนจากตําแ นงตาม าระอาจจะไดรับการ

แตงตั้งใ มไดอีกนอกจากพนจากตําแ นงตาม าระแล  กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงจะพนจากตําแ นงเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) พน ภาพจากการเปนพนักงานของบริ ัท 

(ค) คณะกรรมการบริ ัทลงมติใ ออก รือถูกถอดถอน 

(ง) ลาออก 

 ในกรณีกรรมการบริ ารค ามเ ี่ ยงลาออกกอนครบ าระการดํารงตําแ นง 

กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงจะตองแจงตอบริ ัทล ง นา 1 ( นึ่ง) เดือนพรอมด ยเ ตุผลเพ่ือคณะกรรมการ

บริ ัทจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณ มบัติครบถ นทดแทนบุคคลที่ลาออก  
( ) ใ คณะกรรมการบริ ัทฯ รือคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงแตงตั้งบุคคลท่ี

เ มาะ มเปนเลขานุการและผูช ยเลชานุการคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงได  ตามแตจะเ ็น มค รโดยมี
นาที่ ค ามรับผิดชอบตอการเตรียมค ามพรอม ํา รับการจัดประชุม เตรียม าระการประชุม เอก าร

ประกอบการประชุม และจัด งใ แกกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงทุกคนทราบกอนการประชุมเปนเ ลาไมนอย
ก า  ัน เพ่ือใ กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงได อบทานขอมูลอยางละเอียด รือขอขอมูลเพ่ิมเติมกอนการ
ประชุม และมี นาที่จัด งรายงานการประชุมใ แกกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงทุกคนภายใน  ัน ลังจากการ
ประชุมแตละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง
ครั้งตอไป  นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงยังมี นาที่จัดเตรียมขอมูล ํา รับรายงานตอ
คณะกรรมการรตร จ อบและคณะกรรมการบริ ัทด ย 

( ) เลขานุการคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไมมี ิทธิออกเ ียงลงคะแนนแตอยางใด  
ยกเ น กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงเปนกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงด ย จึงมี ิทธิออก
เ ียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริ ารค ามเ ียงเทานั้น 

คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริ ัทฯ ประกอบด ย 

ื่อ นา ก ตาแ นง
จานวน ร้ัง ี่เ ารว ปร

นป 2562
(1) นาย าธิต ชาญเชา นกุล ประธานกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 4/4 
(2) นายอนันต เลา เรณู  กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 4/4 
(3) นาย มถ ลิ บุญบานเย็น กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 4/4 
(4) นาง า กัญญพัชร จินนัทเดช กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 4/4 
(5) นาง ม ดี ุ รรณรปู กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 4/4 

ายเ ต นายอนันต เลา เรณู ไดเขารับตําแ นงกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง แทนนาย มชาย โล ิ ุทธิ ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริ ัทฯ ครั้งท่ี 1/2 62 เมื่อ ันท่ี 1  มกราคม 2 62  

  โดยมี นาย ภุชัย  แก เฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 
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    อํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง 
x คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงมี นาที่ท่ี ําคญัตามที่ไดรับมอบ มายจากคณะกรรมการ

บริ ัทดังตอไปนี้ 
(1) กํา นดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริ ารค ามเ ี่ยงของบริ ัท ร มถึงใ

คําแนะนําแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริ ารค ามเ ี่ยงระดับองคกร  ทั้งนี้ตองครอบคลุม

ค ามเ ี่ยงทั้ง  ประเภท ไดแก ค ามเ ี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ( ne  k)  ค ามเ ี่ยงในการผลิต 
( od t on k)  ค ามเ ี่ยงจากการปฏิบัติงาน ( e at on k)  ค ามเ ี่ยงดานค ามปลอดภัย อาชี ะ
อนามัยและ ิ่งแ ดลอม (  k)  ค ามเ ี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง ภา ะภูมิอากา และอุบัติภัยรายแรง 

(Cl mate Change & azard k)  ค ามเ ี่ยงทางการเงนิ (F nan al k)  ค ามเ ี่ยงในการไมปฏิบัติตาม
กฎ มายและขอกํา นดท่ีเก่ีย ของ ( o l an e k)  ค ามเ ี่ยงจากทรัพย ินไมมีตั ตน ( ntan ble 

et  k)  ค ามเ ี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปชั่น ( o t on  a d k) 

(2) กํากับดูแลและ นับ นุนใ มีการบริ ารค ามเ ี่ยงโดยร มขององคกร ( nte e 
de k ana e ent) โดยมุงเนนเพิ่มการใ ค าม ําคัญและคํานึงถึงค ามเ ี่ยง ( k wa ene ) ใน

แตละปจจัยเพ่ือประกอบการตัด ินใจ ในการใชทรัพยากร และกระบ นการตาง ๆ อยางเ มาะ ม 

(3) ึก า ิเคราะ  และประเมินค ามเ ี่ยง แน โนม ที่เกิดและอาจเกิดข้ึน ซึ่งมีผลกระทบ
ตอบริ ัททั้งภายในและภายนอก  

(4) นําเ นอแผนงานและรายงานที่เก่ีย กับค ามเพียงพอของการดําเนินการตามแผนงาน และ

ระบบการค บคุมค ามเ ี่ยงตอคณะกรรมการตร จ อบ และคณะกรรมการบริ ัท อยางนอยไตรมา ละ  1 ครั้ง 
(5) ทํา นาที่เปน ูนยร มในการกํากับดูแลค ามเ ี่ยงที่มีนัย ําคัญตาง ๆ  
(6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบ มายจากคณะกรรมการบริ ัท 

( ) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงอาจปรึก าผูเชี่ย ชาญอิ ระได ในกรณีที่จําเปนด ย
คาใชจายของบริ ัทฯโดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ัทกอนดําเนินการ  

(8) กํา นดใ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงอยางนอยไตรมา ละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ประธานกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง รือกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงเกินก ากึ่ง นึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงเพ่ิมเติมไดตามที่จะเ ็น มค รและเ มาะ ม 

( ) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริ ารค าม

เ ี่ยงมาประชุมด ยตนเองเกินก าก่ึง นึ่ง จึงจะถือ าครบเปนองคประชุมท่ีจะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได                    
ถาประธานกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใ กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงคน นึ่งเปนประธาน 

(10) การออกเ ียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงใ ถือเ ียงขางมากเปน
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไมมี ิทธิออกเ ียงชี้ขาด  ทั้งนี้ใ บันทึกค ามเ ็นของ
กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงที่เ ็นชอบและมีค ามเ ็นแยงในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด ย 

(11) กรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงผูใดมี นไดเ ียเปนการ นตั ในเรื่องใด รือมี นไดเ ีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเ ียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไมได 

(12) คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงมีอํานาจเชิญผูที่เกี่ย ของ รือผูที่เ ็น มค รเขาร ม

ประชุม รือขอใ ชี้แจงในเรื่องท่ีเก่ีย ของได 
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กรร การ รร าแ กา นด าตอบแ น

   คณะกรรมการบริ ัทฯ ไดมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ัทฯ ครั้งที่ 12/2  เมื่อ

ันที่ 1  ธัน าคม 2  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน( ก ต. )โดยใ มี
องคประกอบ  คุณ มบัติ ร มถึง นาที่และค ามรับผิดชอบตามที่ระบุไ ในกฎบัตรคณะกรรมการ รร าและ
กํา นดคาตอบแทน โดยใ เริ่มปฏิบัติ นาท่ีตั้งแต ันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป 

   ในรอบป 2 62 คณะกรรมการ ก ต.มีการประชุมร ม  ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขาร มประชุม
ของกรรมการ ก ต. แตละทาน โดยมี นาง ม ดี  ุ รรณรูป เปนเลขานุการ คณะกรรมการ โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการ ก ต. ดังนี ้

ื่อ นา ก ตาแ นง จานวน ร้ัง ี่เ ารว ปร นป

นายไกร ี  ิริรงั  ี ประธานกรรมการ ก ต. /  

นาย าธิต  ชาญเชา นกุล กรรมการ ก ต. /  

นาย มชาย โล ิ ทุธ ิ กรรมการ ก ต. /  

นาย ี ักดิ อารีราชการัณย กรรมการ ก ต. /  

นายอนันต เลา เรณู* กรรมการ ก ต. /  

  ายเ ต * นายอนันต เลา เรณู ไดเขารับตําแ นงกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริ ัทฯ ครั้งท่ี 1/2 62 เมื่อ ันท่ี 1  มกราคม 2 62  เปนตนมา 

   องคประกอบและคุณ มบัติของคณะกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน 
x ตามที่ตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทยไดเ นอใน ลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ํา รับ  

บริ ัทจดทะเบียน านอกจากคณะกรรมการตร จ อบที่ตองจัดใ มีตามขอกํา นด คณะกรรมการบริ ัท     

จดทะเบียนค รพิจารณาจัดใ มีคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ัทฯ 

พิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นใ ม 1 ชุด คือ คณะกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน 
    มีองคประกอบและคุณ มบัติของคณะกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทนตามที่ระบุไ

ในกฎบัตร ดังนี ้
(1) คณะกรรมการ ก ต. มีจําน นอยางนอย 3 ( าม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการ

อิ ระที่ไมไดเปนพนักงานและ รือผูบริ ารบริ ัทจําน นอยางนอย 1 คน  

(2) เมื่อกรรมการ ก ต. ครบ าระการดํารงตําแ นง รือมีเ ตุอื่นใดที่ทําใ ไม ามารถอยูได

จนครบ าระ และมีผลใ จําน น มาชิกนอยก าจําน นที่กํา นดคือ 3 ( าม) คน คณะกรรมการบริ ัทฯ 

จะตองแตงตั้งกรรมการ ก ต. รายใ มใ ครบถ นในทันที รืออยางชาภายใน 3 ( าม) เดือนนับแต ันที่

จําน น มาชิกไมครบถ น เพ่ือใ เกิดค ามตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก ต. 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ ก ต. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการ ก ต.      

คน นึ่งใ ดํารงตําแ นงประธานกรรมการ ก ต. 
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(4) ใ คณะกรรมการ ก ต.แตงตั้งบุคคลที่มีค ามเ มาะ มใ ดํารงตําแ นงเปนเลขานุการ

คณะกรรมการ ก ต. และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูช ยเลขานุการคณะกรรมการ ก ต. โดยตําแ นง

เพ่ือใ มี นาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ ก ต. ตลอดจนเปนผูประ านงานใ มีการรายงานตอ 

คณะกรรมการบริ ัทฯ และ รือ น ยงานอ่ืนท่ีเก่ีย ของ (ถามี) 
(5) เลขานุการและผูช ยเลขานุการคณะกรรมการ ก ต. มี นาที่ เขาร มประชุม

คณะกรรมการ ก ต. แตไมมี ิทธิออกเ ียงลงคะแนนแตอยางใดทั้ง ิ้นในทุกกรณ ี
(6) กรรมการ ก ต. ตองอุทิ เ ลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก ต. 

และค รไดรับการอบรมและเ ริม รางค ามรูอยางตอเนื่องและ ม่ําเ มอในเรื่องที่เก่ีย ของกับการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการ ก ต. เพ่ือใ ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเพื่อเพ่ิมประ ิทธิผล

ของคณะกรรมการ ก ต. 

( ) กรรมการ ก ต. ร มทั้งประธานกรรมการ ก ต. มี าระการดํารงตําแ นงครา ละ        

3 ( าม) ป กรรมการ ก ต. ซึ่งพนจากตําแ นงตาม าระอาจจะไดรับการแตงตั้งใ มอีกก็ได 
(8) นอกจากพนจากตําแ นงตาม าระแล  กรรมการ ก ต. จะพนจากตําแ นงเมื่อ 

x ตาย 
x ลาออก 

x พนจากตําแ นงกรรมการบริ ัท 
x คณะกรรมการบริ ัทฯ ลงมติใ ออก รือถูกถอดถอน 
x ขาดคุณ มบัติ รือมีลัก ณะตอง ามตามกฎบัตรนี้ 

ในกรณีท่ีตําแ นงกรรมการ ก ต. างลงเพราะเ ตุอ่ืนนอกจากถึงครา ออกตาม าระ 

คณะกรรมการบริ ัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลที่มีคุณ มบัติครบถ นเปนกรรมการ ก ต. แทนโดยบุคคลที่เขาเปน

กรรมการ ก ต. แทนจะอยูในตําแ นงไดเทากับ าระที่เ ลืออยูของกรรมการ ก ต. ซึ่งตนดํารงตําแ นงแทน 

อํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทน 
x คณะกรรมการ ก ต. มีอํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบที่ ําคัญตามที่ไดรับมอบ มาย

จากคณะกรรมการบริ ัท ตามกฎบัตรดงันี้ 
(ก) อํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบใน นท่ีเก่ีย กับการ รร ากรรมการและผูบริ าร 

(1) พิจารณากํา นดกระบ นการ รร าผูที่จะดํารงตําแ นงกรรมการบริ ัททดแทน

กรรมการท่ี มด าระ รือตําแ นงที่ างลงเพ่ือเ นอ คณะกรรมการบริ ัทฯ พิจารณาและนําเ นอที่ประชุม     

ผูถือ ุนพิจารณาแตงตั้ง 

(2) พิจารณาคัดเลือกและเ นอรายชื่อผูท่ีเ มาะ มที่จะดํารงตําแ นงอนุกรรมการ    

ชุดยอยตอคณะกรรมการบริ ัทฯ ในกรณีที่ตําแ นงดังกลา างลง 

(3) พิจารณา รร าตําแ นงประธานเจา นาที่บริ าร รือกรรมการผูจัดการและ

ผูอําน ยการในกรณีที่ตําแ นงดังกลา างลง เพ่ือเ นอใ  คณะกรรมการบริ ัทฯ พิจารณา 
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( ) เ นอแนะ ิธีการประเมินผลการทํางานของ คณะกรรมการบริ ัทฯ ประธาน

เจา นาที่บริ าร รือกรรมการผูจัดการและผูบริ ารระดับ ูง ร มทั้งติดตามผลการประเมินเพ่ือเ นอใ  

คณะกรรมการบริ ัทฯ รับทราบและพิจารณา 

(5) ประเมินค ามเปนอิ ระของกรรมการบริ ัท ในการปฏิบัติ นาที่และเ นอแนะ

แน ทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริ ัทฯ 

(6) พิจารณาโครง รางและคุณ มบัติท่ีเ มาะ มของผูที่จะดํารงตําแ นงกรรมการ

บริ ัทและอนุกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึงค าม ลาก ลายของทัก ะ ประ บการณ ค าม ามารถเ พาะ

ดานที่เปนประโยชนตอบริ ทั เพ่ือเ นอ คณะกรรมการบริ ัทฯ พิจารณา รือปรับปรุงแกไข 

( ) พิจารณาค ามเ มาะ มของการกํา นดคุณ มบัติของกรรมการอิ ระและเ นอแนะ

แน ทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริ ัทฯ 

(8) พิจารณาแผน ืบทอดตําแ นงและกํา นดกระบ นการ รร าตําแ นงประธาน

เจา นาที่บริ ารและ รือผูบริ ารระดับ ูงเพ่ือเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯพิจารณานําเ นอที่ประชุมผูถือ ุน

อนุมัติการแตงตั้งเปนแตละรายแตละกรณีไป 

(ข) อํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบใน นท่ีเก่ีย กับการกํา นดคาตอบแทน 

(1) เ นอแน ทางและ ิธีการจายคาตอบแทนใ แก คณะกรรมการบริ ัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอยท่ี คณะกรรมการบริ ัทฯ แตงตั้งข้ึน 

(2) เ นอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใ แกประธานเจา นาท่ีบริ าร รือ

กรรมการผูจัดการและผูบริ ารระดับ ูง ใ อดคลองกับผลการดําเนินงานของบริ ัทฯ และกํา นด ิธี

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง (  N  ND ) กอนนําเ นอ คณะกรรมการ

บริ ัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ
(3) พิจารณางบประมาณการขึ้น รือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกํา นด

เงินราง ัลประจําปของพนักงานที่ต่ําก าระดับบริ าร ใ อดคลองกับผลการดําเนินงานของบริ ัท และ

กํา นด ิธีประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริง (  N  ND ) กอนเ นอ 

คณะกรรมการบริ ัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ
( ) พิจารณาเ นอแนะโครง รางเงนิเดือนคาจาง ผลประโยชน และ ั ดิการอ่ืน ๆ ของ

กรรมการ ผูบริ าร และพนักงานของบริ ัททั้งที่เปนตั เงินและไมใชตั เงิน 

(5) พิจารณาการเ นอขาย ลักทรัพยใ ม ( รือใบ ําคัญแ ดง ิทธิที่จะซื้อ ุน) ใ แก

กรรมการและพนักงาน กอนนําเ นอ คณะกรรมการบริ ัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
(ค) อํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบทั่ ไป 

(1) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก ต. ใ  คณะกรรมการบริ ัทฯ ทราบ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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(2) มีอํานาจ าจางที่ปรึก า รือผูเชี่ย ชาญเฉพาะดานมาใ คําปรึก า ารือและ รือใ

ค ามเ ็นไดตามที่จะเ ็น มค รและเ มาะ ม โดยบริ ัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

(3) มีอํานาจเชิญผูบริ ารและ รือผูที่เกี่ย ของทุกระดับใ เขาร มประชุมชี้แจง รือใ

งเอก ารท่ีเก่ีย ของไดทุกประการ 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ คณะกรรมการบริ ัทฯ จะมอบ มาย 

(5) จัดใ มีการประชุมคณะกรรมการ ก ต. ตามที่ประธานกรรมการ ก ต. เ ็น มค ร

และเ มาะ ม โดยใ เลขานุการการนํา งเอก ารประกอบการประชุมใ คณะกรรมการ ก ต. และผูเขาร ม

ประชุมเปนการล ง นาไมนอยก า 7 (เจ็ด) ัน เพ่ือใ มีเ ลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ รือเรียกขอขอมูล

ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้กรรมการ ก ต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ก ต. เพ่ือพิจารณาเรื่องที่อยู

ในขอบเขตอํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก ต. ไดตามท่ีจะเ ็น มค รและเ มาะ ม 

โดยใ เลขานุการดําเนินการเชนเดีย กับ รรคกอน 

(6) กรรมการ ก ต. ที่มี นไดเ ียในเรื่องใดที่พิจารณา ามแ ดงค ามเ ็นและออก

เ ียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ โดยใ ระบุชื่อกรรมการ ก ต. และเรื่องที่มี นไดเ ียไ ในเอก ารประกอบ         

การประชุมในเรื่องนั้น ๆ อยางชัดเจน 

(7) ในการประชุมคณะกรรมการ ก ต. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ ก ต. มาประชุม

ด ยตนเองเกินก ากึ่ง นึ่ง จึงจะถือ าครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได 
(8) การออกเ ียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ก ต. ใ ถือเ ียงขางมากเปนมติของ

ที่ประชุมโดยประธานกรรมการ ก ต. ไมมี ิทธิออกเ ียงชี้ขาด ทั้งนี้ใ บันทึกค ามเ ็นของกรรมการ ก ต.        

ที่เ ็นชอบและมีค ามเ ็นแยงไ ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด ย 

                    9.3.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)  
  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ รือคณะกรรมการ CG ประกอบด ยประธานกรรมการ       
1 คน และกรรมการจําน นอยางนอย 2 คน ทั้งนี้ ใ มายร มถึง พนักงาน และ รือผูบริ ารที่คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการเ ็น มค รใ เขาร มทํางานด ย โดยใ แตงตั้งผูช ยเลขานุการคณะกรรมการ CG ไดตามที่

เ ็น มค รและเ มาะ ม  
  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริ ัทฯ โดยมี                 
นางประภั ร กันทะ ง  เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ CG ดังนี ้

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนคร้ังที่เขารวม

ประชุมในป 2562 
(1) นายอนันต เลา เรณู* ประธานกรรมการ CG 2/2 
(2) นาง มฤดี  ุ รรณรูป  กรรมการ CG 2/2 
(3) นาง า กัญญพัชร จินันทเดช กรรมการ CG 2/2 
(4) นาย มถ ิล บุญบานเย็น  กรรมการ CG 2/2 
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        ายเ ต * ในป 2562 นายอนันต เลา เรณู  ไดดาํรงตาํแ นงรัก าการประธานเจา นาท่ีบริ าร และไดเขารับตําแ นง

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ แทนนาย มชาย โล ิ ทุธิ ประธานเจา นาที่บริ ารทานเดิม ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริ ัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อ ันท่ี 1  มกราคม 2562 จนถึง นัท่ี 31 ธัน าคม 2562 
 องคประกอบและคุณ มบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

(1) าระกรรมการดํารงตําแ นงของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (  ) 

(ก)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมี าระการดํารงตําแ นงครา ละ 3 ป กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่พนจากตําแ นงตาม าระอาจจะไดรับการแตงตั้งใ มอีกก็ได 
(ข)  เมื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการครบ าระการดํารงตําแ นง รือมีเ ตุที่ไม ามารถ

อยูไดจนครบ าระทําใ มาชิกมีนอยก าจําน นที่กํา นดใน (1) ขางตน คณะกรรมการบริ ัทฯ จะพิจารณา

คัดเลือกและแตงตั้งกรรมการกํากับดูแลกิจการรายใ มใ ครบถ นในทันที รืออยางชาภายใน 3 เดือน

นับตั้งแตมี มาชิกไมครบถ นตาม (1) ขางตนเพ่ือใ เกิดค ามตอเนื่องในการดําเนินงาน 

(2) โดยที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่งประกอบด ย มาชิกที่เปนผูบริ ารซึ่งไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริ ัทฯ อยูแล จึงไมไดกํา นดคาตอบแทน

เพ่ิมเติมอีก 
อํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
(1) พิจารณาและนําเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯ กํา นดนโยบาย ลักเกณ และแน ทางปฏิบัติ

ที่ดีในกิจกรรมดานตางๆ ใ เปนไปตาม ลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ( D  N N )  

(2) จัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ( D  
N N  ND ) เพ่ือใ กรรมการ ผูบริ ารและพนักงานทุกระดับยึดเปนแน ทางในการ

ปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระ นาที่ ําคัญที่ทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติตาม ลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
(3) ติดตาม ปรับปรุงและ นับ นุนใ มีการเผยแพร ั นธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใ เกิดผล

ในทางปฏิบัติท่ั ทั้งองคกร 

( ) พิจารณารูปแบบและ รุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริ ัทฯ 

และคณะอนุกรรมการชุดยอยร มทั้งใ ค ามเ ็นเพ่ือนําคณะกรรมการบริ ัทฯ พิจารณาเปนแตละปๆ ไป 

( ) อํานาจ นาที่และค ามรับผิดชอบอื่น 

(ก) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใ คณะกรรมการบริ ัทฯ 

รับทราบเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือนําไปพิมพเผยแพรไ ในแบบแ ดงรายการขอมูลประจําป            
(แบบ 6-1) และรายงานประจําป (แบบ 6-2) ตาม ลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

(ข) มีอํานาจ าจางที่ปรึก า รือผูเชี่ย ชาญเ พาะดานมาใ คําปรึก า ารือและ/ รือใ

ค ามเ ็นไดตามที่จะเ ็น มค รและเ มาะ มเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไปโดยบริ ัทฯ เปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น 

(ค) มีอํานาจเชิญผูบริ ารและ รือผูเก่ีย ของทุกระดับใ เขาร มประชุมชี้แจงและ รือใ ง

เอก ารที่เก่ีย ของไดทุกอยางทุกประการ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
117



 

(ง) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริ ัทฯ จะมอบ มายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป 

  การ รร ากรร การแ บริ าร ง ด

    การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริ ัทฯ ในป 2 61 จะกระทําผานการประชุม

ผูถือ ุนโดยคณะกรรมการบริ ัทฯ จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกจากประ บการณ ค ามรู ค าม ามารถ และ

คุณ มบัติตามท่ีกฎ มายกํา นด โดยผานคณะกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทนมากอน จากนั้น ที่ประชุม

ผูถือ ุนจะทําการคัดเลือกกรรมการตาม ลักเกณ และ ิธีการท่ีกํา นดไ ในขอบังคับของบริ ัทฯ  

การแตงตั้ง กรร การบริ ั

   องคประกอบและการ รร า แตงตั้ง ถอดถอน รือพนจากตําแ นงกรรมการของบริ ัทฯ นั้น 

ไดกํา นดไ ในขอบังคับของบริ ัทฯ ซึ่ง ามารถ รุป าระ ําคัญไดดังนี้ 
(1) คณะกรรมการบริ ัทฯ ประกอบด ย กรรมการจําน นไมนอยก า  คน และกรรมการ  

ไมนอยก ากึ่ง นึ่งของจําน นกรรมการท้ัง มดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณ มบัติตาม

กฎ มายกํา นด  

(2) ใ ที่ประชุมผูถือ ุนเลือกตั้งกรรมการ ตาม ลักเกณ และ ิธีการดังตอไปนี ้
(ก) ผูถือ ุนคน นึ่งมีคะแนนเ ียงเทากับจําน น ุนท่ีตนถือ  

(ข) ผูถือ ุนแตละคนจะใชคะแนนเ ียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดีย รือ ลายคน   

เปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล ลายคนเปนกรรมการจะแบง

คะแนนเ ียงใ แกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(ค) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเ ียง ูง ุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน

กรรมการเทาจําน นกรรมการที่จะพึงมี รือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่

บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเ ียงเทากันเกินจําน น

กรรมการท่ีจะพึงมี รือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใ ผูเปนประธานเปนผูออกเ ียง   

ชี้ขาด 

(3) ในการประชุมผูถือ ุน ามัญประจําปทุกครั้ง ใ กรรมการออกจากตําแ นงจําน น นึ่งใน

ามของจําน นกรรมการในขณะนั้น ถาจําน นกรรมการจะแบงออกใ ตรงเปน าม นไมได ก็ใ ออกโดย

จําน นใกลที่ ุดกับ น นึ่งใน าม กรรมการที่จะตองออกจากตําแ นงในปแรกและปที่ องภาย ลัง         

จดทะเบียนบริ ัทนั้น ใ จับ ลากกัน นป ลังๆ ตอไปใ กรรมการคนที่อยูในตําแ นงนานท่ี ุดนั้นเปนผูออก

จากตําแ นง กรรมการท่ีจะออกตาม าระอาจถูกเลือกเขามารับตําแ นงใ มก็ได 
(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแ นงใ ยื่นใบลาออกตอบริ ัทฯ การลาออกมีผลนับแต

ันที่ใบลาออกไปถึงบริ ัทฯ 

(5) ในกรณีที่ตําแ นงกรรมการ างลงเพราะเ ตุ อ่ืนนอกจากถึงครา ออกตาม าระ 

คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณ มบัติ และไมมีลัก ณะตอง ามตามกฎ มาย าด ยบริ ัทม าชน

จํากัด และ/ รือกฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมครา

รายงานประจาํปี 2562 
118



 

ถัดไป   เ นแต าระของกรรมการจะเ ลือนอยก า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลา  จะอยูใน

ตําแ นงกรรมการไดเพียงแค าระที่ยังเ ลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  

  มติของคณะกรรมการตองประกอบด ยคะแนนเ ียงไมนอยก า ามใน ี่ของจําน นกรรมการ

ที่ยังเ ลืออยู 

(6) ที่ประชุมผูถือ ุนอาจลงมติใ กรรมการคนใดออกจากตําแ นงกอนถึงครา ออกตาม าระ

ไดด ยคะแนนเ ียงไมนอยก า ามใน ี่ของจําน นผูถือ ุนที่มาประชุมและมี ิทธิออกเ ียง และมี ุนนับ

ร มกันไดไมนอยก าก่ึง นึ่งของจําน น ุนที่ถือโดยผูถือ ุนที่มาประชุมและมี ิทธิออกเ ียง 

อง ปร กอบแ การแตงตั้งกรร การอิ ร

   คณะกรรมการบริ ัทฯ จะร มกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณ มบัติของบุคคลท่ีจะมาดํารง

ตําแ นงเปนกรรมการอิ ระ  โดยพิจารณาจากคุณ มบัติและลัก ณะตอง ามของกรรมการตาม

พระราชบัญญัติม าชนจํากัด กฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย ประกา ของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ร มถึงประกา  ขอบังคับ และ/ รือระเบียบที่เกี่ย ของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ัทฯ จะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิ ระจากผูทรงคุณ ุ ิ ประ บการณการทํางาน และค ามเ มาะ มดานอ่ืนๆ 

ประกอบกัน จากนั้นจะนําเ นอตอที่ประชุมผูถือ ุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริ ัทฯ ตอไป ทั้งนี้ 

บริ ัทฯ มีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิ ระอยางนอย 1 ใน 3 ของจําน นกรรมการทั้ง มด และตองมี

จําน นไมนอยก า 3 ทาน 

   คุณ มบัติของกรรมการอิ ระ 
(1) ถือ ุนไมเกินรอยละ 1 ( นึ่ง) ของจําน น ุนที่มี ิทธิออกเ ียงทั้ง มดของบริ ัทฯ 

บริ ัทใ ญ บริ ัทยอย บริ ัทร ม ผูถือ ุนรายใ ญ รือผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ ทั้งนี้ ใ นับร มการ  

ถือ ุนของผูที่เก่ีย ของของกรรมการอิ ระรายนั้นๆ ด ย 

(2) ไมเปน รือเคยเปนกรรมการที่มี นร มบริ ารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึก าที่ไดรับ

เงินเดือนประจํา รือผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ บริ ัทใ ญ บริ ัทยอย บริ ัทร ม บริ ัทยอยลําดับ

เดีย กัน รือผูถือ ุน รายใ ญ รือของผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ เ นแตจะไดพนจากการมีลัก ณะ

ดังกลา มาแล ไมนอยก า องปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ลัก ณะตอง ามดังกลา ไมร มถึงกรณ ี    
กรรมการอิ ระเคยเปนขาราชการ รือที่ปรึก าของ นราชการซึ่งเปนผูถือ ุนรายใ ญ รือผูมีอํานาจค บคุม

ของบริ ัทฯ 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีค าม ัมพันธทาง ายโล ิต รือโดยการจดทะเบียนตามกฎ มาย ใน

ลัก ณะที่เปน บิดา มารดา คู มร  พ่ีนอง และบุตร ร มท้ังคู มร ของบุตร ของผูบริ าร ผูถือ ุนรายใ ญ    
ผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ รือบุคคลที่ไดรับการเ นอใ เปนผูบริ าร รือผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ 

รือบริ ัทยอย 

(4) ไมมี รือเคยมีค าม ัมพันธทางธุรกิจกับบริ ัทฯ บริ ัทใ ญ บริ ัทยอย บริ ัทร ม     

ผูถือ ุนรายใ ญ รือผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ ในลัก ณะที่อาจเปนการขัดข างการใช ิจารณญาณ    

อยางอิ ระของตน ร มทั้งไมเปน รือเคยเปนผูถือ ุนที่มีนัย รือผูมีอํานาจค บคุม ของผูมีค าม ัมพันธทาง
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ธุรกิจกับบริ ัทฯ บริ ัทใ ญ บริ ัทยอย บริ ัทร ม ผูถือ ุนรายใ ญ รือผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ      

เ นแตจะไดพนจากการมีลัก ณะดังกลา มาแล ไมนอยก า องป กอนไดรับการแตงตั้ง 

ค าม ัมพันธทางธรุกิจดังกลา ขางตน ร มถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเชา รือใ เชาอ ัง าริมทรัพย รายการเก่ีย กับ ินทรัพย รือบริการ รือการใ รือรับ

ค ามช ยเ ลือทางการเงินด ยการรับ รือการใ กูยืม ค้ําประกัน การใ ินทรัพยเปน ลักประกัน นี้ ิน 

ร มถึงพ ติการณอ่ืนทํานองเดีย กัน ซึ่งเปนผลใ บริ ัทฯ รือคู ัญญามีภาระ นี้ที่ตองชําระตออีกฝาย นึ่ง 

ตั้งแตรอยละ 3 ( าม)ของ ินทรัพยที่มีตั ตน ุทธิของบริ ัทฯ รือตั้งแต 20 (ยี่ ิบ) ลานบาทขึ้นไป แล แต

จําน นใดจะต่ําก า  ทั้งนี้การคําน ณภาระ นี้ดังกลา ใ เปนไปตาม ิธีการคําน ณมูลคาของรายการที่เก่ีย โยง

กันตามประกา คณะกรรมการตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย าด ยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริ ัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ีย โยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระ นี้ดังกลา  ใ นับร มภาระ นี้

ที่เกิดขึ้นในระ าง นึ่งป กอน ันที่มีค าม ัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดีย กัน 

(5) ไมเปน รือเคยเปนผู อบบัญชีของบริ ัทฯ บริ ัทใ ญ บริ ัทยอย บริ ัทร ม ผูถือ ุน

รายใ ญ รือผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ และไมเปนผูถือ ุนที่มีนัย ผูมีอํานาจค บคุม รือ ุน นของ

ํานักงาน อบบัญชี ซึ่งมีผู อบบัญชีของบริ ัทฯ บริ ัทใ ญ บริ ัทยอย บริ ัทร ม ผูถือ ุนรายใ ญ รือ      

ผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯ ังกัดอยู เ นแตจะไดพนจากการมีลัก ณะดังกลา มาแล ไมนอยก า องป

กอน ันที่ไดรับการแตงตั้ง 

(6) ไมเปน รือเคยเปนผูใ บริการทาง ิชาชีพใด ๆ ซึ่งร มถึงการใ บริการเปนที่ปรึก า

กฎ มาย รือท่ีปรึก าทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินก า 2 ( อง) ลานบาทตอปจากบริ ัทฯ บริ ัทใ ญ 

บริ ัทยอย บริ ัทร ม ผูถือ ุนรายใ ญ รือผูมีอํานาจค บคุมของบริ ัทฯและไมเปนผูถือ ุนที่มีนัย ผูมี

อํานาจค บคุม รือ ุน นของผูใ บริการทาง ิชาชีพน้ันด ย เ นแตจะไดพนจากการมีลัก ณะดังกลา

มาแล ไมนอยก า องปกอน ันที่ไดรับการแตงตั้ง 

( ) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตั แทนของกรรมการของบริ ัทฯ ผูถือ ุน

รายใ ญ รือผูถือ ุนซึ่งเปนผูที่เก่ีย ของกับผูถือ ุนรายใ ญของบริ ัทฯ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มี ภาพอยางเดีย กันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ   

บริ ัทฯ รือบริ ัทยอย รือไมเปน ุน นที่มีนัยใน าง ุน น รือเปนกรรมการที่มี นร มบริ ารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึก ารับเงินเดือนประจํา รือถือ ุนเกินรอยละ 1 ( นึ่ง) ของจําน น ุนท่ีมี ิทธิออกเ ียง

ทั้ง มดของบริ ัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมี ภาพอยางเดีย กันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ  

บริ ัทฯ รือบริ ัทยอย 

( ) ไมมีลัก ณะอ่ืนใดที่ทําใ ไม ามารถใ ค ามเ ็นอยางเปนอิ ระเกี่ย กับการดําเนินงาน

ของบริ ัทฯ  

   ภาย ลังไดรับการแตงตั้งใ เปนกรรมการอิ ระที่มีลัก ณะเปนไปตาม (1) ถึง ( ) ขางตนแล  

กรรมการอิ ระอาจไดรับมอบ มายจากคณะกรรมการบริ ัทฯ ใ ตัด ินใจในการดําเนินกิจการของบริ ัทฯ 

บริ ัทใ ญ บริ ัทยอย บริ ัทร ม บริ ัทยอยลําดับเดีย กัน ผูถือ ุนรายใ ญ รือผูมีอํานาจค บคุมของ     

บริ ัทฯ โดยมีการตัด ินใจในรูปแบบขององคคณะ ( olle t e de on) ได  

รายงานประจาํปี 2562 
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  ในกรณีที่บุคคลที่บริ ัทฯ แตงตั้งใ ดํารงตําแ นงกรรมการอิ ระเปนบุคคลที่มี รือเคยมี

ค าม ัมพันธทางธุรกิจ รือการใ บริการทาง ิชาชีพเกินมูลคาที่กํา นดตาม รรค นึ่งของ ( ) รือ (6) 

ขางตน จะไดรับการผอนผันขอ ามการมี รือเคยมีค าม ัมพันธทางธุรกิจ รือการใ บริการทาง ิชาชีพเกิน

มูลคาดังกลา ก็ตอเมื่อบริ ัทฯ ไดจัดใ มีค ามเ ็นของคณะกรรมการบริ ัทฯ ที่แ ดง าการแตงตั้งบุคคล

ดังกลา ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติ นาที่และการใ ค ามเ ็นที่เปนอิ ระ โดยจะตองจัดใ มีการเปดเผย

ขอมูลตอไปนี้ใน นัง ือนัดประชุมผูถือ ุนใน าระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิ ระด ย 

(ก) ลัก ณะค าม ัมพันธทางธุรกิจ รือการใ บริการทาง ิชาชีพท่ีทําใ บุคคลดังกลา

มีคุณ มบัติไมเปนไปตาม ลักเกณ ท่ีกํา นด 

(ข) เ ตุผลและค ามจําเปนที่ยังคง รือแตงตั้งใ บุคคลดังกลา เปนกรรมการอิ ระ 

(ค) ค ามเ ็นของคณะกรรมการบริ ัทฯ ในการเ นอใ มีการแตงตั้งบุคคลดังกลา

เปนกรรมการอิ ระ 

การปร เ ิน การปฏิบัติงาน อง กรร การ

  คณะกรรมการไดกํา นด ลักเกณ และจัดใ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการทั้งคณะเปนประจําทุกปๆ ละ นึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยน ั ขอประเมินใ เ มาะ ม อดคลองกับ

ถานการณของบริ ัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบด ย ี่ ั ขอใ ญคือ โครง รางของคณะกรรมการ การกํา นด

กลยุทธและทิ ทางบริ ัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และค ามรับผิดชอบตาม นาที่ของ

คณะกรรมการ โดยไมไดมุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผู นึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบ

ประเมินผลดังกลา ไดกํา นดใ ผูทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และเรื่องที่ตองปรับปรุงด ย โดยมี

ัตถุประ งคดังนี ้ 
(ก) เพ่ือช ยใ มีการพิจารณาทบท นผลงาน ปญ าและอุป รรคตางๆ ในระ างปที่ผานมา 

(ข) เพ่ือใ การทํางานของคณะกรรมการมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

ไดทราบถึงค ามรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน 

(ค) เพ่ือช ยในการปรับปรุงค าม ัมพันธระ างคณะกรรมการบริ ัทฯ กับฝายจัดการ 

(ง) คณะกรรมการร มกันพิจารณาผลการประเมินและกํา นดแน ทางปรับปรุงแกไข

การทํางานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป 

       9.4.4 แ นการ ืบ อดงานแ การ ั นากรร การแ บริ าร 
(1)  คณะกรรมการตองดําเนินการเพื่อใ เกิดค ามมั่นใจ าบริ ัทฯ มีระบบการ รร าและ

คัดเลือกบุคลากร รือพนักงานท่ีจะเขามารับ นาที่และค ามรับผิดชอบในตําแ นงงานบริ ารที่ ําคัญใน     

ทุกระดับอยางเ มาะ ม  

(2) บริ ัทฯ มีผูบริ ารอา ุโ ระดับรองจากประธานเจาท่ีบริ ารที่จะปฏิบัติ นาที่แทนได

ากประธานเจา นาที่บริ ารไม ามารถปฏิบัติ นาที่ได 
(3) บริ ัทฯ มกีารพั นากรรมการและผูบริ าร ดังนี้ 
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(ก) บริ ัทฯ มีนโยบายท่ีจะ งเ ริมและอําน ยค าม ะด ก ใ ค ามรูแกกรรมการอยาง

ตอเนื่องโดย งเขาอบรม ลัก ูตรของ มาคม งเ ริม ถาบันกรรมการบริ ัทไทย 

Thai Institute of Derectors Association (IOD) และ ลัก ูตรอ่ืนเพ่ือใ เขาใจ

บทบาทของกรรมการและใ ค ามรูเก่ีย กับลัก ณะธุรกิจของบริ ัทฯ ค บคูกันไป

ด ย 

(ข) บริ ัทฯ งเ ริมการใ ค ามรูแกผูบริ ารและพนักงาน (เชน เลขานุการบริ ัทฯ 

เจา นาที่ตร จ อบเจา นาที่บัญชี เปนตน) อยางตอเนื่อง โดย งเขาอบรม ลัก ูตร

ตางๆ ที่เก่ีย ของกับการปฏิบัติงานอยาง ม่ําเ มอเพ่ือเพ่ิมพูนค ามรูและเทคนิค

ใ มๆ อยูตลอดเ ลา 

   9.4.5 การประชุมคณะกรรมการ 

       บริ ัทฯ มีนโยบายใ คณะกรรมการของบริ ัทฯ ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และ

อาจมีการประชุมพิเ เพ่ิมเติมตามค ามจําเปน โดยการประชุมแตละครั ้งไดมีการกํา นด าระในการ

ประชุมอยางชัดเจนและมีการ ง นัง ือนัดประชุมพรอมรายละเอียดล ง นา 7 ัน เพ่ือใ คณะกรรมการ

บริ ัทฯ ไดมีเ ลา ึก าขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาร มประชุม ร มทั้งไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุม

เปนลายลัก ณอัก ร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริ ัทฯ พรอมใ

คณะกรรมการบริ ัทฯ และผูที่เก่ีย ของตร จ อบได 
9.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ตามพระราชบัญญัติบริ ัทม าชนจํากัด พ. . 2535 มาตรา 90 รรคแรก กํา นด า “ ามมิใ

บริ ัทฯ จายเงิน รือทรัพย นิอ่ืนใดใ แกกรรมการเ นแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคบัของบริ ัทฯ”  
  ขอบังคบัของบริ ัทฯ ขอ 30  กํา นด า “กรรมการมี ิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริ ัทฯ ในรูปของ

เงินเดือน เงินราง ัล เบ้ียประชุม บําเ น็จ โบนั  รือผลประโยชนตอบแทนในลัก ณะอื่นตามขอบังคับ รือ

ตามที่ท่ีประชุมผูถือ ุนพิจารณา ซึ่งอาจกํา นดเปนจําน นแนนอน รือ างเปน ลักเกณฑ และจะกํา นดไ

เปนครา ๆ ไป รือจะใ มีผลตลอดไปจนก าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับ

เบี้ยเลี้ยง และ ั ดิการตางๆ ตามระเบียบของบริ ัทฯด ย” จึงขอชี้แจงโครง รางคาตอบแทนกรรมการ     

ซึ่งประกอบด ยรายการตอไปนี้ 

       9.5.1 องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1)  คณะกรรมการบริ ัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้
(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจําน นคงท่ีทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับ

เดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดย

มิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 
(1.2) คาบําเ น็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ ุนเปนแตละปๆ ไป โดย

ผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริ ัทฯ ในแตละป ํา รับป 2562 ที่ผานมาที่ประชุมใ ญ ามัญผูถือ ุน
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ประจําป 2562 ไดมีมติอนุมัติคาบําเ น็จกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้ง ิ้น 3,749,700.- บาท โดยใชเกณฑ

การจัด รรเชนท่ีเคยปฏิบัติมาทุกปคือประธานกรรมการไดรับ 1.5 วน เปนเงิน 592,100.-  บาท รองประธาน

และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 วนเทาๆ กัน เปนเงนิคนละ 394,700.- บาท 
(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี ้

   (2.1) คณะกรรมการตรวจ อบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน

โดยประธานกรรมการตรวจ อบไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจ อบไดรับเดือนละ 15,000.- 

บาทตอคน 

   (2.2) คณะกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขา

ประชุมโดยประธานกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอ นึ่งครั้งที่เขาประชุม

และกรรมการ รร าและกํา นดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอ นึ่งคร้ังที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทน

ดังกลาวเริ่มใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนมาโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้  
   (2.3) คณะกรรมการบริ ารความเ ี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งท่ีเขาประชุมโดย

ประธานกรรมการบริ ารความเ ี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอ นึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริ ารความ

เ ี่ยงจะไดรับ 10,000.- บาทตอ นึ่งคร้ังท่ีเขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใ แกกรรมการท่ีไมเปนผูบริ าร ซึ่ง

กรรมการท่ีเปนผูบริ ารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริ ัทฯอยูแลว

จึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีกอัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการ

เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้
(2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวย มาชิกท่ีเปนผูบริ ารซ่ึงไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริ ัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทน

เพ่ิมเติมอีก 

   นอกจากที่กลาวในขอ (1) และขอ (2) ขางตน บริ ัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืน รือ

ใ ิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการอีก       

   บริ ัทฯ มีการกํา นดคาตอบแทนกรรมการและผูบริ ารในระดับท่ีเ มาะ มและเปนอัตราที่

เพียงพอ ํา รับการรัก ากรรมการและผูบริ ารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร และ

อยูในระดับที่ ามารถเทียบเคียงไดกับบริ ัทอื่นในอุต า กรรมเดียวกัน รือในกลุมธุรกิจเดียวกัน ปจจัยที่จะ

นํามาพิจารณาประกอบดวย ประ บการณ ภาระ นาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ใน

วนของคาตอบแทนของผูบริ าร จะเปนไปตาม ลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ัทฯ กํา นดไว ซึ่ง

จะพิจารณาจากภาระ นาที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริ ารแตละทาน ประกอบกับผลการ

ดําเนินงานของบริ ัทฯ  
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    9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 (1) กํา นดใ ผูบริ ารรายงานการถือครอง ลักทรัพยของบริ ัทฯและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครอง ลักทรัพยของบริ ัทฯ ตอ ํานักงานคณะกรรมการกํากับ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตาม

มาตรา 59 แ งพระราชบัญญัติ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย พ. . 2535 ทั้งนี้ใ ร มถึงบทบัญญัติกฎ มายที่

จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด ย (ถามี) 
 คํา า “ผูบริ าร” มายถึง กรรมการ ผูจัดการ รือผูดํารงตําแ นงระดับบริ าร ี่รายแรกนับ

ตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแ นงเทียบเทาผูบริ ารรายที่ ี่ทุกรายและใ มายค ามร มถึง                

ผูดํารงตําแ นงระดับบริ ารใน ายงานบัญชี รือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป รือเทียบเทาซึ่งมี

นาท่ีตองจัดทําและ งรายงานการถือครอง ลักทรัพยของบริ ัทฯท้ังในนามของตนเอง คู มร และบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภา ะตอ ก.ล.ต. 

 (2) ามไมใ กรรมการ ผูบริ าร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริ ัทฯ

เปดเผยขอมูลภายในดังกลา แกบุคคลภายนอก รือบุคคลที่ไมมี นาที่เก่ีย ของและ ามไมใ ซื้อขาย

ลักทรัพยของบริ ัทฯ ในช ง 1 เดือนกอนงบการเงนิของบริ ัทฯจะเผยแพรตอ าธารณชน 
 (3) ามมิใ กรรมการ ผูบริ าร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริ ัทฯที่ยังไมได

เปดเผยตอประชาชนอันเปน าระ ําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคา ลักทรัพยของบริ ัทฯไปใชเพ่ือแ ง า

ประโยชน นตนและ รือเพ่ือการซื้อขาย ลักทรัพยของบริ ัทฯ ากฝาฝนขอกํา นดดังกลา ขางตน บริ ัทฯ

จะดําเนินการตามกฎ มายและลงโท แกผูกระทําค ามผิดอยางเด็ดขาดตามเ ตุและผลของเรื่องที่เกิดข้ึนเปน

แตละรายแตละกรณ ีๆ ไป 
 (4) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริ าร ผูจัดการและพนักงานกระทําผิดอันเปนค ามผิดอาญาตาม

กฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย บริ ัทฯจะดําเนินการลงโท ถาน นักอยางใดอยาง นึ่ง รือ

ลายอยางร มกัน ดังตอไปนี้ 
 (ก) ตัดเงินเดือนคาจาง รือคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรบั 

 (ข) ใ ออก ไลออก รือปลดออกจากการเปนกรรมการ ผูบริ าร ผูจัดการ รือพนักงานโดย

ถือ าจงใจกอใ เกิดค ามเ ีย ายแกบริ ัทฯ ถาผูกระทําค ามผิดเปนกรรมการบริ ัทฯใ นําเ นอท่ีประชุม   

ผูถือ ุนเปนผูพิจารณาลงโท  

 (ค) แจงการกระทําค ามผิดตอตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย และ/ รือ ํานักงาน

คณะกรรมการกํากับ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 (ง) แจงค ามดําเนินคดีตามกฎ มาย 

 (จ) ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริ ัทฯ รือที่ประชุมผูถือ ุนของบริ ัทฯ 
 

                  9.7 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
คณะกรรมการตร จ อบ ไดมีขอเ นอแนะใ คณะกรรมการพิจารณานําเ นอที่ประชุมใ ญ

ามัญผูถือ ุนประจําป 2562 อนุมัติการแตงตั้ง นาง า กมลทิพย เลิ ิทย รเทพ ผู อบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 4377 และ/ รือ นาง า าธิดา รัตนานุรัก  ผู อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/ รือ 
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นาง า ิริ รรณ นิตยดํารง ผู อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 06 แ งบริ ัท ํานักงาน อี าย จํากัด 

คนใดคน นึ่งใ เปนผู อบบัญชีของบริ ัทประจําป 2 62 โดยบริ ัทไดชําระคาตอบแทนผู อบบัญชีดังนี ้
 

รายการ 

( น ย : บาท) 
คาตอบแทนผู อบบัญชีทีไ่ดชําระแล  
ป 2561 ป 2562 

(1) คา อบบัญชีประจําป 60 000 630 000 
(2) คา อบทานงบการเงินรายไตรมา   

    (ร ม 3 ไตรมา ) 
3 000 20 000 

(3) คาตร จ อบงบการเงนิที่นาํเ นอตอ

คณะกรรมการ งเ ริมการลงทนุ(BOI) 
100 000 100 000 

( ) ร มคาตอบแทนผู อบบัญช ี 1 03 000 1 1 0 000 

มายเ ตุ  ไมมีคาตอบแทนท่ีตองจายในอนาคตอีก 

การปฏิบัติตา องต าด ัก รั ยแ งปร เ ย

  บริ ัทฯ กํา นดใ กรรมการบริ ัทฯ ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี ํา รับกรรมการบริ ัท    

จดทะเบียน ( ode o  e t a t e ) ตามแน ทางของตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย โดยคณะกรรมการ

ตองเขาใจและทราบถึงบทบาท นาที่และค ามรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติ นาที่ใ เปนไปตามกฎ มาย 

ัตถุประ งค และขอบังคับของบริ ัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือ ุนด ยค ามซื่อ ัตย ุจริต และคํานึงถึง

ประโยชนของบริ ัทฯ และผูถือ ุนเปน ําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ัทฯ เปนผูกํา นดนโยบาย เปา มาย

การดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริ ัทฯ และกํากับดูแลใ ฝายจัดการดําเนินการใ เปนไป

ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กํา นดไ อยางมีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล เพ่ือประโยชน ูง ุด

ของบริ ัทฯ และผูถือ ุนโดยร ม  

 นโยบายเก่ีย กับค ามขัดแยงทางผลประโยชน  
 บริ ัทฯ มีการกํา นดมาตรการปองกันค ามขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนจากการทํา

รายการระ างกันของบริ ัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีค ามขัดแยง าผูมี นไดเ ียในเรื่องใดจะไม ามารถเขามามี

นในการอนุมัติรายการดังกลา  โดยในการกํา นดราคา รือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจ

และเงื่อนไขการคาทั่ ไป โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริ ัทฯ เปน ําคัญ โดยคณะกรรมการบริ ัทฯ จะตอง

ดูแลใ บริ ัทฯ ปฏิบัติใ เปนไปตามกฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย และขอบังคับ ประกา  

คํา ั่ง รือขอกํา นดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทยที่เก่ีย ของ ร ม

ตลอดถึงการปฏิบัติใ เปนไปตามขอกํา นดเกี่ย กับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ย โยงกัน และการไดมา

รือจํา นายไปซึ่งทรัพย ินที่ ําคัญของบริ ัทฯ ร มทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กํา นดโดย มาคมนักบัญชี

โดยเครงครัด  

  นอกจากนี้ บริ ัทฯจะจัดใ คณะกรรมการตร จ อบ รือผูเชี่ย ชาญอิ ระแล แตกรณี 

พิจารณาตร จ อบและใ ค ามเ ็นเกี่ย กับค ามเ มาะ มของราคา และค าม มเ ตุ มผลของการทํารายการ 
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และจะทําการเปดเผยรายการระ างกันดังกลา ตาม ลักเกณ และ ิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาด ลักทรัพย 

กํา นด ร มท้ังเปดเผยไ ใน มายเ ตุประกอบงบการเงนิที่ไดรับการตร จ อบ รือ อบทานโดยผู อบบัญชีของ

บริ ัทฯ แบบแ ดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 6-1) และรายงานประจําป (แบบ 6-2)  

ระบบการค บคุมภายใน 
บริ ัทฯ กํา นดนโยบายกํากับดูแลกิจการใ ทุก น ยงานทํางานอยางมีระบบและมี

ประ ิทธิภาพประ ิทธิผล เปนไปตาม ัตถุประ งคและเปา มายของบริ ัทฯ โดยมีการดูแลรัก าและใช

ทรัพย ินอยางประ ยัดและเ มาะ ม มีการประเมินและบริ ารค ามเ ี่ยงท่ีมีประ ิทธิภาพและรัดกุมอยาง

ตอเนื่อง โดยแตละ น ยงานตองจัดใ มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานและมีการค บคุมภายในที่เพียงพอ

เพ่ือค บคุมใ ค ามเ ี่ยงอยูในระดับท่ีเ มาะ ม ไม งผลกระทบตอการดําเนินงานที่มีนัย ําคัญของบริ ัทฯ มี

การ ื่อ ารและพั นาใ พนักงานใน น ยงานมีค ามรู ึกร มในอันที่จะปฏิบัติงานตาม ิธีปฏิบัติงานที่ดีและ

เ มาะ ม ร มถึงกฎ มายและระเบียบที่เก่ีย ของ พรอมที่จะใ ประเมินและตร จ อบไดตลอดเ ลา โดยมี

แน ทางในการปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) จัดใ มี ภาพแ ดลอมของการค บคุมที่เพียงพอ ( N  N N N ) โดย

กํา นดใ เปน นาที่และค ามรับผิดชอบของผูบริ ารทุกระดับที่จะตองดูแลและตร จ อบระบบการทํางาน

ภายใน น ยงานของตนใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริ ัทฯ

โดยมีระบบการค บคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและ ามารถตร จ อบไดโดยทุก น ยงานจะตองจัดทําคูมือ

กํา นดระเบียบการปฏิบัติงานใน น ยงานของตนไ  เปนบรรทัดฐาน 

(2) จัดใ มีกระบ นการประเมินและบริ ารค ามเ ี่ยงที่เพียงพอ (  N ) 

โดยใ แตละ น ยงานมีการประเมินค ามเ ี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และ าทางค บคุมด ยการลด

ผลกระทบ รือลดโอกา ที่จะเกิดค ามเ ี่ยงดังกลา โดยบริ ัทฯมุง ังใ พนักงานทุกคนทุกระดับมี นร มใน

การประเมินและบริ ารค บคุมค ามเ ี่ยงโดยท่ั กัน เพ่ือช ยกันปองกันค ามเ ีย ายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

(3) จัดใ มีกิจกรรมการค บคุมที่เพียงพอ ( N  ) ในทุก นาท่ีและทุก

ระดับ ตามระดับค ามเ ี่ยงที่ ามารถยอมรับได โดยแตละ น ยงานจะตองจัดใ มีระบบการทํางานที่เปน

มาตรฐานและมีการค บคุมภายในที่เพียงพอเพ่ือค บคุมใ ค ามเ ี่ยงอยูในระดับที่เ มาะ ม ไม งผลกระทบ

ตอการดําเนินงานที่มีนัย ําคัญของบริ ัทฯ 

(4) จัดใ มีระบบ าร นเท และการ ื่อ าร ( N N ND N N ) 

ที่เพียงพอ เชื่อถือไดและทันเ ลา โดยปรับปรุงและพั นาระบบเทคโนโลยี าร นเท ใ มีประ ิทธิภาพและมี

การรัก าค ามปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประ ิทธิภาพประ ิทธิผลในการทํางานและการ

บริ ารงาน ใ มีค ามนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลา ในการ ื่อ ารใ ทั่ ถึงทั้งภายในและภายนอก

องคกร ร มท้ังมีการ ื่อ ารและพั นาใ พนักงานใน น ยงานมีค ามรู ึกร มในการปฏิบัติงานตาม ิธีปฏิบัติ

ที่เ มาะ ม ตลอดจนกฎ มายและระเบียบที่เก่ีย ของ 

(5) จัดใ มีระบบการติดตามและการประเมินผลอยางเพียงพอ ( N N  ND 

N) โดยกํา นดใ เปน นาที่ค ามรับผิดชอบของผูบริ ารทุกระดับที่จะตองดูแล และตร จ อบ

ระบบการทํางานภายใน น ยงานของตนใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล และถูกตองตามระเบียบของการ

รายงานประจาํปี 2562 
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ปฏิบัติงานแล   ซึ่ง ํานักงานตร จ อบจะเปนผู นับ นุนผูบริ ารทุก น ยงานในการจัดใ มีระบบการ

ค บคุมภายใน และดําเนินการตร จ อบเปนระยะๆตามค ามเ มาะ มเพ่ือใ แนใจ าทุก น ยงานมีระบบ

การค บคุมภายในที่มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล

มํ่าเ มอซ่ึงจะนําไป ูการปรับปรุงระ

ด ย 

(6) แน ทางการตร จ อบประเมินผลจะเนนไปในลัก ณะที่ ราง รรคและปรับปรุง

ระบบงานใ ดีข้ึน รายงานที่ ํานักงานตร จ อบจัดทําข้ึนและ น ยงานท่ีเปนเจ

อดคลองด ยกันแล จะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตร จ อบเพ่ือใ ค ามเ ็นชอบกอนที่จะนําไปปฏิบัติ

ตอไป ากปรากฏ ามีระบบงานใน น ยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใ มีประ ิทธิภาพ รือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือ

เปน นาท่ีของทุก น ยงานที่เก่ีย ของตองรีบดํา

ดังกลา  เปน น นึ่งของงานที่ น ยงานนั้นๆ

ประจําปของพนักงานที่เก่ีย ของด ย
 
   10. วา รับ ิด อบตอ ัง

        
   น ยบายแ า รว

บริ ัทฯ มุงม่ันบริ ารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงค ามรับผิดชอบตอ ังคมและผูมี นได น

เ ีย ไดแก ผูถือ ุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชน และ ังคมรอบขาง

นเ ียตาม ลักการกํากับดูแลกิจกา

ปฏิบัติงานแล   ซึ่ง ํานักงานตร จ อบจะเปนผู นับ นุนผูบริ ารทุก น ยงานในการจัดใ มีระบบการ

และดําเนินการตร จ อบเปนระยะๆตามค ามเ มาะ มเพ่ือใ แนใจ าทุก น ยงานมีระบบ

การค บคุมภายในที่มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล และมีการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กํา น

รุงระบบงานตางๆ ขององคกรโดยร มใ มีประ ิทธิภาพป

แน ทางการตร จ อบประเมินผลจะเนนไปในลัก ณะที่ ราง รรคและปรับปรุง

รายงานที่ ํานักงานตร จ อบจัดทําข้ึนและ น ยงานท่ีเปนเจาของระบบงานมีค ามเ ็น

อดคลองด ยกันแล จะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตร จ อบเพ่ือใ ค ามเ ็นชอบกอนที่จะนําไปปฏิบัติ

ากปรากฏ ามีระบบงานใน น ยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใ มีประ ิทธิภาพ รือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือ

เปน นาท่ีของทุก น ยงานที่เก่ีย ของตองรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริ ัทฯ

เปน น นึ่งของงานที่ น ยงานนั้นๆ ตองรับผิดชอบและถือเปน น นึ่งในการประเมินผลงาน

ประจําปของพนักงานที่เก่ีย ของด ย 

วา รับ ิด อบตอ ัง  (Corporate Social Responsibility: CSR)
 

 

 

แ า รว  
บริ ัทฯ มุงม่ันบริ ารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงค ามรับผิดชอบตอ ังคมและผูมี นได น

ุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชน และ ังคมรอบขาง โดยกํา นดแน ทางปฏิบัติตอผูมี นได

นเ ียตาม ลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ร มทั้งรณรงคและเ ริม รางการปลูกจิต ํานึกใ พนักงานไดมี น

ปฏิบัติงานแล   ซึ่ง ํานักงานตร จ อบจะเปนผู นับ นุนผูบริ ารทุก น ยงานในการจัดใ มีระบบการ

และดําเนินการตร จ อบเปนระยะๆตามค ามเ มาะ มเพ่ือใ แนใจ าทุก น ยงานมีระบบ

และมีการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กํา นดอยางตอเนื่องโดย

าพประ ิทธิผลมากยิ่งขึ้น

แน ทางการตร จ อบประเมินผลจะเนนไปในลัก ณะที่ ราง รรคและปรับปรุง

าของระบบงานมีค ามเ ็น

อดคลองด ยกันแล จะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตร จ อบเพ่ือใ ค ามเ ็นชอบกอนที่จะนําไปปฏิบัติ

ากปรากฏ ามีระบบงานใน น ยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใ มีประ ิทธิภาพ รือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือ

โดยบริ ัทฯ จะถือ า นาท่ี

ตองรับผิดชอบและถือเปน น นึ่งในการประเมินผลงาน

(Corporate Social Responsibility: CSR) 

บริ ัทฯ มุงม่ันบริ ารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงค ามรับผิดชอบตอ ังคมและผูมี นได น

โดยกํา นดแน ทางปฏิบัติตอผูมี นได

รที่ดี ร มทั้งรณรงคและเ ริม รางการปลูกจิต ํานึกใ พนักงานไดมี น
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ร มในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตอชุมชน เพ่ือพั นาคุณภาพชี ิตของพนักงานชุมชนและ ังคมรอบขางอยาง

ยั่งยืน โดยกํา นดนโยบายและแน ทางการปฏิบัติไ   ดาน ดังนี ้
(1) ดาน ิ่งแ ดลอม 

บริ ัทฯ มีเจตจํานงท่ีจะประกอบกิจการด ยค ามรับผิดชอบตอ ิ่งแ ดลอมด ย ลักการ ดังนี ้
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎ มายและขอบังคบัที่เก่ีย ของกับ ิ่งแ ดลอม 
- พั นาและปรับปรุงกระบ นการผลิตและระบบการจัดการของเ ียจากโรงงานเพ่ือกําจัด

มลภา ะที่มีผลกระทบตอ ิ่งแ ดลอม ูมาตรฐาน 1 000 201  

- รางจิต ํานึกแกพนักงานทุกระดับในค ามรับผิดชอบตอการรัก า ิ่งแ ดลอมทั้งภายใน

โรงงานและภายนอกโรงงาน 

- จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

- ปรับปรุงบริเ ณภายในและรอบโรงงาน ูโรงงาน ีเขีย  ( een lant) 

 (2) ดานค ามปลอดภัยและชี อนามัย 

ค ามปลอดภัยและชี อนามัยในการปฏิบัติ นาที่ของพนักงานเปนค ามรับผิดชอบพ้ืนฐานของ

บริ ัทฯ และเปนปจจัย ําคัญตอค าม ําเร็จและเจริญเติบโตขององคกร บริ ัทฯ จึงไดกํา นด

นโยบายและ ลักการปฏิบัติไ  ดังนี ้
- ปฏิบัติตามกฎ มายและขอบังคบัที่เก่ีย ของกับค ามปลอดภัยและชี อนามัย 
-  จํากัดและค บคุมค ามเ ี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย 

- จัดทํามาตรการปองกันและอุปกรณปองกันอันตรายในระ างปฏิบัติงานของพนักงาน 

-  อบรมพนักงานถึงการปองกันอุบัติภัยและการแกไขอุบัติภัยอยาง ม่ําเ มอ 

-  จัดตั้งคณะกรรมการค ามปลอดภัยอาชี อนามัยและ ิ่งแ ดลอมทํา นาที่พิจารณากํา นด

แผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล 

(3)  ดานการอนุรัก ทรัพยากร 

บริ ัทฯ ใ ค าม ําคัญตอการใชทรัพยากรอยางมีประ ิทธิภาพ โดยไดกํา นดยุทธ า ตรการ

จัดการทรัพยากรตามลําดับ ดังนี ้
(ก) ดานการอนุรัก พลังงาน 

-  ใชกาซชี ภาพจากระบบบําบัดน้ําเ ียทดแทนน้ํามันเตา 

-  ลดการใชพลังงานไฟฟาด ยการใชอุปกรณที่มีประ ิทธิภาพ ูงและอุปกรณประ ยัดไฟฟา 

-  จัดทํา ne  d t เพ่ือการบริ ารจัดการการใชไฟฟาใ มีประ ิทธิภาพ ูง ุด 

-  อบรมพนักงานใ เขาใจและตระ นักถึงค ามรับผิดชอบตอการประ ยัดพลังงานทุก

ประเภทในโรงงาน 

(ข) ดานทรัพยากรน้ําและการบําบัดน้ําเ ีย 

-  ตร จ อบระบบบําบัดน้ําดิบและอุปกรณในระบบทอ งตามกํา นด เพื่อปองกัน     

การ ูญเ ียของน้ําจากการรั่ ไ ล รือชํารุดของอุปกรณ 
-  นําน้ําจากระบบบําบัดน้ําเ ียกลับมาใชในกระบ นการผลิตเอทานอล 
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-  ตร จ อบคุณภาพน้ําอยาง ม่ําเ มอเพ่ือไมใ เกิดผลกระทบตอคุณภาพของเอทานอล

ที่ผลิตได 

-  ไมระบายน้ําเ ียที่บําบัดแล ูภายนอกโรงงานตามมาตรการ e o D a e 

-  งเ ริมการใชน้ําดานอุปโภคและบริโภคอยางประ ยัด 

(ค) ดานการจัดการมลพิ ทางอากา  

-  ปรับปรุงประ ิทธิภาพของระบบผลิตกาซชี ภาพเพ่ือปองกันการรั่ ซึมของกาซชี ภาพ

อยาง ม่ําเ มอ 

-  ตร จ อบระบบเผาไ มของเชื้อเพลิงตามกํา นดเพื่อค บคุมคุณภาพของอากา ที่

ปลอยจากปลองใ อยูในมาตรฐานท่ีกํา นดโดยกรมโรงงานอุต า กรรม 

-  ตร จ ัดคุณภาพอากา ทุก 6 เดือน 

 ( ) ดาน ังคม 

บริ ัทฯ ตระ นักดี า ังคม  เปนกลไก ําคัญท่ีจะช ย งเ ริมผลักดันใ กิจการของบริ ัทฯ 

คงอยูและเติบโตอยางมั่นคง โดยเริ่มจาก ังคมเล็กๆ ในองคกร ไดแก พนักงานซึ่งเปน ั ใจ

ําคัญที่เ ริม ักยภาพและค าม ามารถในการแขงขันไป ู ังคมระดับชุมชนและระดับประเท  

โดยมีกิจกรรมที่เปนเปา มายในการดําเนินการในระดับ ังคมตางๆ ดังนี ้
(ก)  ระดับองคกร 

- พั นาทัก ะของพนักงานทุกระดับและ รางองคค ามรูภายในองคกร ูการบริ าร

ค าม ามารถ ( o eten e ana e ent) 

- งเ ริมพนักงานใ มี นร มในการแ ดงออกถึงค ามคิดเ ็นตอองคกร 
-  งเ ริมพนักงานใ มี นร มในการพั นาชุมชน 

(ข)  ระดับชุมชน 

-  อนุรัก ทรัพยากรและ ิ่งแ ดลอม 

-  งเ ริมและพั นาคุณภาพชี ิต 

-  งเ ริมการ กึ าและพั นาการเรียนรูของเยา ชนในชุมชน 
-  งเ ริมการเรียนรูการใ ใจใน ั นธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเปนรากฐานของการ

พั นาคุณภาพชี ิตของเยา ชน 

(ค)  ระดับประเท  

-  นับ นุนกิจกรรมดานการอนุรัก ิ่งแ ดลอม 

-  นับ นุนพั นาการเรียนรูและการ รางจิต ํานึกและค ามรับผิดชอบตอ ังคมของ

เยา ชน 

   การดาเนินงานแ การจัด ารายงาน

          บริ ัทฯ อยูระ างการจัดทําโครงการ การดําเนินธุรกิจที่ร มพั นาและแ ดงใ เ ็นค าม

รับผิดชอบตอ ังคมโดยไดเริ่มตั้งคณะทํางานและแตงตั้งผูทรงคุณ ุ ิเปนที่ปรึก าโครงการแล ทั้งนี้มี
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แผนงานที่จะจัดทํารายงานค ามยั่งยืนตามแน ทางการจัดทํารายงานดานการพั นาอยางยั่งยืน เพ่ือ

เผยแพรใ ผูที่เกี่ย ของไดรับทราบถึงนโยบายและ ลักการดําเนินงานของบริ ัท ที่มุงเนนการทําธุรกิจ   

ดานพลังงาน ะอาด เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ตาม ิ ัยทั นที่กํา นดไ าบริ ัทฯ เปนผูนําใน        

การพั นาพลังงานทดแทนเพ่ือ ิ่งแ ดลอมที่ดีและ ังคมที่มีคุณภาพ  

          จากนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เนนพลังงาน ะอาดดังกลา  จึงเกิดการปลูกฝงเพ่ือใ เปน

ั นธรรมองคกรที่ใ ใจ และใ ค าม ําคัญกับ ิ่งแ ดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนชุมชน

ที่อยูโดยรอบและผูที่เก่ีย ของ บริ ัทใ ค าม ําคัญเปนอยางยิ่งกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม   

การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใ  และตร จ อบได อีกทั้งปฏิบัติใ เปนไปตามกฎ มายและกฎระเบียบที่

เก่ีย ของทุกประการ ในการนี้เพ่ือเปนกลไก นับ นุนใ การดําเนินธุรกิจของบริ ัท ามารถเติบโตและ

ดําเนินการไปไดพรอมกันกับผูมี นไดเ ียทั้ง ลาย เพื่อใ มีการพั นาอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และเปน

ระบบ 
   นอกจากนี้ บริ ัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอ ิ่งแ ดลอม ด ยการมุงเนนใน

เรื่องการพั นาและปรับปรุงกระบ นการผลิตและการบริ ารจัดการ ิ่งแ ดลอมอยางตอเนื่อง พรอมกับ

การประกอบกิจการด ยค ามรับผิดชอบตอ ังคมทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดจนการ ราง

เครือขาย ีเขีย เพื่อการพั นาอยางยั่งยืนเพ่ือใ การดําเนินงานดานแ ดงค ามรับผิดชอบตอ ังคม   

บริ ัทฯไดกํา นดนโยบายการ โดยประกา ใ พนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริ ัทฯ 

รับทราบและยึดถือปฏิบัติ น ยงานที่เก่ีย ของมี นาท่ีในการ ราง และรัก าค าม ัมพันธที่ดีกับกลุม    

ผูมี นไดเ ียทุกกลุม และจัดใ มีชองทางในการ ื่อ ารและรับฟงค ามคิดเ ็น  

   ก ี วน ด วนเ ีย 

(1) ือ นแ ง น

              ผูถือ ุนและผูลงทุนของบริ ัท มายค ามถึง ผูถือ ุนทุกราย กองทุน ผูลงทุน และ

นัก ิเคราะ ลักทรัพย ตลอดจนผู นไดเ ียในผลประกอบการและการเปลี่ยนแปลงในราคา ลักทรัพย

ของบริ ัท  ซึ่งบริ ัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางซื่อ ัตย ุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพั นากิจการใ

เจริญเติบโตกา นา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อ รางผลตอบแทนท่ีเ มาะ มใ กับการลงทุนของผูถือ ุน 

และผูลงทุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยยึด ลักการการปฏิบัติตอผูถือ ุนอยางเทาเทียมกัน 

(2) ก า

     บริ ัทฯ มุงม่ันที่จะผลิตและจํา นายเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกตอง

ตามมาตรฐาน ตลอดจนคํานึงถึงมาตรฐานค ามปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระ นักถึงค ามพึงพอใจ

ของลูกคาเปน ําคัญ จึงไดนํามาตรฐาน  001 201  เขามาใชในองคกร โดยไดกํา นดนโยบาย

คุณภาพไ า รางจิต ํานึกและการใ ใจในการตอบ นองค ามตองการของลูกคาด ยค ามรับผิดชอบ 
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ร ดเร็ และจริงใจ  ด ยการคํานึงถึงค ามตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ บริ ัทจึงไดกํา นดนโยบาย

คุณภาพ า พั นาและปรับปรุงกระบ นการผลิตอยางตอเนื่อง  

(3) า แ รือเจา นี ้
             บริ ัทฯ มีนโยบายที่จะ รางค าม ัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา และ/ รือเจา นี้ 
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของค ามเกื้อ นุนที่เปนธรรมตอท้ัง องฝาย ใ การปฏิบัติตอคูคา และ/ รือ

เจา นี้อยางเ มอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน ูง ุดของบริ ัทฯ ลีกเลี่ยง ถานการณที่ทําใ เกิดค าม

ขัดแยงทางผลประโยชน ร มทั้งปฏิบัติตามพันธ ัญญาอยางเครงครดั เพ่ือบรรลุผลประโยชนร มกัน 

(4)   แ ง างการ า

             บริ ัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกา

การแขงขันท่ียุติธรรม ไมแ ง าขอมูลที่เปนค ามลับของคูแขงทางการคาด ย ิธีการที่ไม ุจริต รือไม

เ มาะ ม การแขงขันยอมตองดําเนินไปอยางเปนธรรมไมบิดเบือนขอมูล ลอกล ง รือใช ิธีอื่นใดท่ี     
ไมถูกตองตามครรลองของการแขงขันที่ดี  

(5) นักงาน

          บริ ัทฯ นั้นใ ค าม ําคัญกับพนักงาน ร มทั้งการมี ภาพการทํางานที่ปลอดภัย

และ ถูก ุขอนามัย ใ ใจในค ามปลอดภัยตอพนักงาน ซึ่งเปนทรัพยากรท่ี ําคัญของบริ ัทฯ ซึ่งจะมี น

ช ย งเ ริมและผลักดันใ องคกรบรรลุถึงเปา มายในการดําเนินธุรกิจ และเคารพใน ิทธิมนุ ยชน ดังนั้น

บริ ัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใ มีคุณภาพชี ิตที่ดี โดยมี ภาพการจางที่ยุติธรรม ปลอดภัย มี

ั ดิการที่เ มาะ ม มีโอกา ที่จะพั นาค ามกา นา ตลอดจนมุงม่ันท่ีจะดําเนินงานดาน ิ่งแ ดลอมใ

เปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ปองกันการเกิดอุบัติเ ตุและอุบัติภัยตางๆ จากการดําเนินงานซึ่ง

อาจจะเกิดผลกระทบตอพนักงาน และ ิ่งแ ดลอม 

(6)  รั บา แ นวยงานกากับดแ  
             บริ ัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเ ริม รางและพั นาค ามเจริญกา นาของประเท  

โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎ มาย กฎเกณ  ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เก่ีย ของ และเปนไปตามครรลอง

ประเพณีธุรกิจทั่ ไปโดยเครงครัด นอกจากนี้ยังใ ค ามร มมืออยางเต็มที่กับภาครัฐและ น ยงานกํากับ

ดูแล ในการ รางค ามรูค ามเขาใจที่ถูกตอง และพั นาอุต า กรรมพลังงาน มุนเ ียน เพ่ือใ เปน

พลังงานที่ยั่งยืนของประเท ในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งดานการแลกเปลี่ยนขา าร การเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผูประกอบการจากตางประเท  การใ ขอคิดเ ็นเพ่ือการพั นาอุต า กรรม 

การร มบรรยายเพ่ือ รางค ามรูค ามเขาใจที่ถูกตอง เปนตน  

(7)   นแ ัง

            บริ ัทฯ ดําเนินธุรกิจไดมี นร มรับผิดชอบตอชุมชนและ ังคม พรอมจะเดินเคียง

ขางชุมชนและ ังคม บริ ัทไดเริ่มพั นาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟงค ามคิดเ ็นและใ
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ขอมูลที่ชัดเจนตอชุมชน เปดโอกา ใ ประชาชนในบริเ ณโดยรอบเขาร มทํางานในการพั นาโครงการ 
และเมื่อโครงการพั นาแล เ ร็จ บริ ัทไดรับ มัครผูมีค ามรูและ นใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซ่ึง น

ใ ญเปนผูที่มีท่ีอยูอา ัยในบริเ ณไมไกลจากโครงการ เขาปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการ

เก้ือกูลกัน และเปน รางค ามรู ึกในการมี นร มในการพั นาทองถิ่น  

                        นอกจากนี้ บริ ัทโดยใ ค าม ําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ที่เก่ีย กับ

ค ามปลอดภัย ค ามมั่นคง ุขอนามัย และ ิ่งแ ดลอมอยางถูกตองเ มาะ ม  และคํานึงถึงผลกระทบที่มี

ตอทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดลอมบริ ัทฯ  และชุมชนโดยรอบ มุง งเ ริม ปลูกจิต ํานึก ทางดาน

คุณภาพค ามปลอดภัยอาชี อนามัยและ ิ่งแ ดลอม ร มท้ัง นับ นุนการ ึก าแกเยา ชน กิจกรรม

าธารณประโยชน การพั นา ังคม ชุมชน ิ่งแ ดลอม ทํานุบํารุง า นาและอนุรัก ทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกบับ บา อง ี วน ดเ ีย 

                       บริ ัทฯ ไดกํา นดกรอบปฏิบัติ โดยแจงใ ทุกคนในองคกรถือปฏิบัติและเผยแพรไ ใน

รายงานประจําป (แบบ 6-2) และบนเ ็บไซตของบริ ัทฯ เพ่ือเปนแน ปฏิบัติตอ ิทธิของผูมี นไดเ ียทุก

กลุม ไม าจะเปนผูมี นไดเ ียภายใน ไดแก พนักงาน และผูบริ ารของบริ ัทฯ รือผูมี นไดเ ียภายนอก 

เชน ผูถือ ุน ลูกคา คูคา คูแขง เจา นี้ ังคมและ ิ่งแ ดลอม โดยไมกระทําการใดๆท่ีเปนการละเมิด ิทธิของ   

ผูมี นไดเ ียเ ลานั้น 

          โดยไดกํา นดมาตรการ รือชองทางในการมี นร มของผูมี นไดเ ีย โดยเปดเผย

ขอมูลท่ีเก่ีย ของใ ผูมี นไดเ ียไดรับทราบ และเปดโอกา ใ ผูมี นไดเ ียแจงเบาะแ รือขอรองเรียนผาน

คณะกรรมการตร จ อบโดยไมผานผูบริ ารของบริ ัทฯ ซึ่ง ามารถ งทางไปร ณีย รือทาง E-Mail 
Address : suphachai@thaiagroenergy.com ไดโดยตรงโดยไมตองเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแ รือผู

รองเรียนแตอยางใด เพ่ือใ คณะกรรมการตร จ อบ ดําเนินการตร จ อบขอมูล รือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจง

เบาะแ ดังกลา  แล นําเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯ โดยตรง เพ่ือพิจารณา ามาตรการปองกันและพิจารณา

ชดเชยคาเ ีย ายใ ผูถูกละเมิดอยางเ มาะ มตามเ ตุผลของเร่ืองเปน กรณีๆ ไป  
นอกจากนี้บริ ัทฯ ไดกํา นด ลักเกณ  เงื่อนไขและ ิธีการรายงานการมี นไดเ ีย

ของกรรมการ ผูบริ าร และบุคคลที่มีค ามเก่ีย ของ ใ เปนไปตามมาตรา /1  แ งพระราชบัญญัติ
ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย( บับที่ ) พ. . 2 1 พรอมนโยบายดานค ามปลอดภัยและ ิ่งแ ดลอม และ
งเ ริมใ พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลา  เพ่ือใ ผูเก่ีย ของมั่นใจได าบริ ัทฯ คํานึงถึงปจจัยดานค าม

ปลอดภัยและ ิ่งแ ดลอม และมกีารพั นาอยางตอเนื่อง 

10.5 การดาเนิน รกิจ ี่ ี กร บตอ วา รับ ดิ อบตอ ัง   

                 บริ ัทไมมีขอพิพาททางกฎ มาย รือการถูกกลา า า มีการดําเนินการที่มีผลกระทบตอ

ิ่งแ ดลอมใด ๆ ที่อาจนําไป ูการมีขอพิพาททางกฎ มาย ทั้งนี้บริ ัทตระ นักดี า ตองพึ่งพิงและเกื้อกูล
ชุมชนที่เปนที่ตั้งของโรงงาน บริ ัทจึงไดมีการพั นาพ้ืนที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพรอม ๆ กับการพั นา
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ธุรกิจ เชน การ ราง ถนน ทางระบายน้ํา การ รางงานใ กับชุมชน เปนตน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร มกัน
ตามเท กาล ําคัญตาง ๆ งผลใ ค าม ัมพันธระ างการดําเนินงานของบริ ัทกับชุมชน เปนไปด ยด ี

         10.6 กิจกรรรมเพื่อสังคม ป 2562 

              ตั้งแตป 2560 บริ ัทฯ ร มกับ ผูใ ญบาน ผูนําชุมชน ผูอําน ยการโรงพยาบาล งเ ริม

ุขภาพ และตั แทนชา บานที่อยูโดยรอบโรงงานผลิตเอทานอลของบริ ัทฯ จัง ัด ุพรรณบุรีร มกันจัดตั้ง

คณะกรรมการ “ค ามร มมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน ังคมและ ิ่งแ ดลอมอยางยั่งยืน” เพ่ือร มกันพัฒนา

ชุมชนไปพรอมกับการดําเนินงานของบริ ัทฯใ เติบโตยั่งยืนไปด ยกัน  โดยในป 2562 มีโครงการที่ได

ดําเนินการแล เ ร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน 

(1) โครงการกอ รางอเนกประ งค  141,932.- บาท 
(2) โครงการจัดซ้ือเต็นทและเกาอี้  158,000.- บาท 
(3) โครงการกอ รางอาคารออกกําลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  127,000.- บาท 
(4) โครงการฝงทอระบายน้ําพรอมบอพัก  135,000.- บาท 
(5) โครงการตอเติมอาคารอเนกประ งค (โดม) ระยะที่ 1  300,000.- บาท 
(6) โครงการ นบั นุนเคร่ืองขยายเ ียงติดต้ัง นา รพ. ต. นองมะคาโมง    27,400.- บาท 
(7) โครงการ นบั นุนติดตั้งเครื่องปรับอากา องประชุมที่ าการอําเภอ นอง ญาไซ     90,000.- บาท 
(8) ูนยอนุรัก และเผยแพร ิลป ัฒนธรรม เพลงลูกทุงของไทยตําบล นองโพธิ ์     15,000.- บาท 
(9) โครงการเยา ชนเงนิลานจัง ัด ุพรรณบุรี 2,500,000.- บาท 
รวมทั้งสิ้น 3,494,332.- บาท 

    

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

บริ ัทฯจัดกิจกรรม เนื่องใน ันเด็กแ งชาติ มอบของข ัญแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานดงเชือก 
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นา 3 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
จัดซื้อเต็นทและเกาอี้ มูลคา 1 000.-  บาท ใ กับชา บาน มู  บานดงเชือก  

ตามโครงการ ‘‘ค ามร มมือเพื่อการพั นาชุมชน ังคม และ ิง่แ ดลอมอยางยั่งยนื’’ 

  
กอ รางอาคารอเนกประ งค บาน มูที่ 3 ังน้าํโจน มลูคา 141 32.- บาท 

ตามโครงการ ค ามร มมือเพื่อการพั นาชุมชน ังคม และ ิ่งแ ดลอมอยางยั่งยืน  

 

  
กอ รางอาคารออกกําลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย มูลคา 12 000.- บาท ใ กับ บาน มูที่ 10 ตําบล นองมะคาโมง 

ตามโครงการ ค ามร มมือเพื่อการพั นาชุมชน ังคม และ ิ่งแ ดลอมอยางยั่งยืน  
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นา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
ฝงทอระบายน้ําพรอมบอพักที่บาน ระบั กํ่า มูที่  เปนเงิน 13 000.- บาท เพ่ือช ยเ ลือชุมชน ใ ามารถระบายน้ําออก

ูภายนอกได ะด ก ปองกันน้ําท มขังใน มูบานใน ดูฝน   
ตามโครงการ ค ามร มมือเพื่อการพั นาชุมชน ังคม และ ิ่งแ ดลอมอยางยั่งยืน ประจําป 2 62 

 

   
 

นับ นนุเครือ่งขยายเ ียงติดตัง้ นา รพ. ต. นองมะคาโมง ใ กับ อ ม. นองมะคาโมง อําเภอดานชาง จัง ัด
ุพรรณบุรี งบประมาณเปนเงิน 2 00.-  บาท 

ตามโครงการ ค ามร มมือเพื่อการพั นาชุมชน ังคม และ ิ่งแ ดลอมอยางยั่งยืน  
 

  
ตอเติมอาคารอเนกประ งค (โดม) ระยะท่ี 1 มูลคา 300 000.- บาท ใ กับชา บาน มู 1  ระบั ก่ํา  

ตามโครงการ ค ามร มมือเพื่อการพั นาชุมชน ังคม และ ิ่งแ ดลอมอยางยั่งยืน  
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นา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การปองกันการ ี วนรว เกี่ยว องกับการ อรรัป ั่น  

   บริ ัทฯ มีค ามมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริ ัทฯ 

จึงไดกํา นดนโยบาย าด ยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือปลูกจิต ํานึกใ กรรมการ ผูบริ ารและ

พนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับตระ นักถึงพิ ภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น รางคานิยมที่ถูกตอง และเพ่ิม  

ค ามเชื่อมั่นตอผูมี นไดเ ียทุกฝาย เพ่ือพั นาองคกรใ มีค ามยั่งยืนในระยะยา  

   
 

นับ นุนโครงการเยา ชนเงินลานจัง ัด ุพรรณบรุี มอบเงิน นับ นุน มูลคา 2,500,000.- บาท ใ กับนักฟุตบอลเยา ชน

จัง ัด ุพรรณบุรี ตามโครงการ ‘‘ค ามร มมือเพ่ือการพั นาชุมชน ังคม และ ิ่งแ ดลอมอยางยั่งยนื’’ 
 

 

 
รงนํ้าพระและรดนํ้าดํา ั ผู ูงอายุ ณ ัด ระบั กํ่า  

ตามโครงการ ‘‘ค ามร มมือเพ่ือการพั นาชมุชน ังคม และ ิ่งแ ดลอมอยางยั่งยืน’’ 

 

   
เมื่อ นัอังคารท่ี 5 พ จิกายน 2562 บริ ัทฯ ร มงานทอดกฐิน ามคัคี ณ ัดดงอูทอง 
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10.7 การปองกันการมีสวนรวมเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น  

   บริ ัทฯ มีค ามมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริ ัทฯ 

จึงไดกํา นดนโยบาย าด ยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือปลูกจิต ํานึกใ กรรมการ ผูบริ ารและ

พนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับตระ นักถึงพิ ภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น รางคานิยมที่ถูกตอง และเพ่ิม  

ค ามเชื่อมั่นตอผูมี นไดเ ียทุกฝาย เพ่ือพัฒนาองคกรใ มีค ามยั่งยืนในระยะยา  

   บริ ัทฯ มีขอ ามมิใ กรรมการ ผูบริ าร และพนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับ ดําเนินการ

รือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเท

และตางประเท และทุก น ยงานที่เก่ีย ของ โดยจัดใ มีการตร จ อบ รือ อบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยาง ม่ําเ มอ ตลอดจนทบท นแน ทางปฏิบัติและขอกํา นดในการดําเนินการ

ตางๆ เพ่ือใ อดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎ มายตางๆท่ี

เก่ีย ของ โดยใ ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(1) กรรมการ ผูบริ ารและพนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการ

ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไมเขาไปเก่ีย ของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นไม าโดย

ทางตรง รือทางออม 

(2) พนักงานของบริ ัทฯ ทุกระดับไมพึงละเลย รือเพิกเฉยเมื่อพบเ ็นการกระทําที่เขาขาย

การทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเก่ีย ของกับบริ ัทฯ ตองแจงใ ผูบังคบับัญชา รือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใ ค าม

ร มมือในการตร จ อบขอเท็จจริงตางๆ ากมีขอ ง ัยใ ปรึก า ารือผูบังคับบัญชา รือบุคคลที่บริ ัทฯ 

กํา นดใ ทํา นาที่รับผิดชอบเก่ีย กับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ที่กํา นดไ  
(3) บริ ัทฯ จะใ ค ามเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นท่ี

เก่ีย ของกับบริ ัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน รือผูที่ใ ค ามร มมือในการรายงานการทุจริต

คอรรัปชั่นตามท่ีบริ ัทฯ กํา นดไ ในขอกํา นดและแน ทางปฏิบัติในการแจงเบาะแ รือขอรองเรียนของ    

ผูมี นไดเ ีย 

(4) ผูที่กระทําทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการ

พิจารณาโท ทาง ินัยตามระเบียบที่บริ ัทฯ กํา นดไ  นอกจากนี้ อาจจะไดรับโท ตามกฎ มาย ากการ

กระทํานั้นผิดกฎ มาย 

(5) บริ ัทฯ ตระ นักถึงค าม ําคัญในการเผยแพรใ ค ามรู และทําค ามเขาใจกับบุคคล

อ่ืนที่ตองปฏิบัติ นาที่ เก่ีย ของกับบริ ัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใ เปนไปตามนโยบาย าด ยการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่น 

(6) เพ่ือใ บริ ัทฯ ามารถดําเนินการตามนโยบาย าด ยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริ ัทฯ ไดมีแน ทางดําเนินการตางๆ โดย รุปไดดังนี ้
(7) กํา นดนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใ ครอบคลุมไปถึงกระบ นการบริ ารงาน

บุคคลตั้งแตการ รร า รือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแ นง การฝกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานพนักงาน และการใ ผลตอบแทน โดยกํา นดใ ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ื่อ ารทําค ามเขาใจกับ
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พนักงานเพ่ือใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในค ามรับผิดชอบและค บคุมดูแลการปฏิบัติใ เปนไปอยางมี

ประ ิทธิภาพประ ิทธิผลด ย 

(8) การดําเนินการในเรื่องที่มีค ามเ ี่ยง ูงกับการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริ ารและ

พนักงานของบริ ัทฯ ทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติด ยค ามระมัดระ ังโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 
x ไมเ นอใ คาตอบแทน จาย ินบน เรียกรอง ตกลง รือรับ ินบนจากบุคคลอื่น รือ

น ยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม าจะเปนการดําเนินการโดยทางตรง รือทางออมเพ่ือใ มีการตอบแทน        

การปฏิบัติท่ีเอ้ือประโยชนตอกัน รือ ังผลประโยชนเก่ีย กับงานของบริ ัทฯ 

x การรับ รือใ เงินบริจาค รือเงิน นับ นุนตองเปนไปอยางโปรงใ และถูกตองตาม

กฎ มาย โดยตองม่ันใจ าเงินบริจาค รือเงิน นับ นุนไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการติด ินบน 

x ามรับ รือใ ินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริ ัทฯ        

การติดตองานกับภาครั จะตองเปนไปอยางโปรงใ  ซื่อ ัตย ุจริต และตองดําเนินการใ เปนไปตามที่กฎ มาย

กํา นดโดย เครงครัด 
 

   11. การควบคม าย น การบร าร ั การความเสี่ยง 
รายงานค กรรมการ รว สอบ

   คณะกรรมการบริ ัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตร จ อบ ซึ่งมีค ามเปนอิ ระไมเก่ีย ของกับ

ผูบริ ารเพ่ือพิจารณาประเด็นที่เปน าระ ําคัญ ทั้งยังไดร มประชุมกับผู อบบัญชี ผูตร จ อบภายใน และ

ร มทั้งเชิญผูบริ ารที่เกี่ย ของเขาร มประชุมด ย เพ่ือใ ขอมูลและชี้แจงเพ่ิมเติมตามค รโดยใ ค าม ําคัญ

กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตร จ อบภายในท่ีมีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล 

   ในรอบป 6  คณะกรรมการตร จ อบมีการประชุมร ม  ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขาร ม

ประชุมของกรรมการตร จ อบแตละทาน ดังนี ้

รายนาม า นง านวนครัง ี่เขารวมปร ชม

นป

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตร จ อบ  

นาย ิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการตร จ อบ  

นาย าธิต ชาญเชา นกุล กรรมการตร จ อบ  
 
   คณะกรรมการตร จ อบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเ นอตอคณะกรรมการบริ ัทฯ เปน

ประจําทุกไตรมา  โดยมีผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตร จ อบที่เปน าระ ําคัญ ดังนี ้

 ได อบทานงบการเงินของบริ ัทฯ เปนรายไตรมา และง ดประจําป 6  ซึ่งเ ็น ามี

ค ามถูกตองเชื่อถือได และเปนงบการเงินที่จัดทําข้ึนตามมาตร านการบัญชีท่ีรับรองท่ั ไปและมีการเปดเผย

ขอมูลอยางเพียงพอและเ มาะ มแล  
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 ไดพิจารณาผลการ อบทานระบบค บคุมภายใน ํา รับป 6  ใ ครอบคลุมถึงค าม

เ ี่ยงที่ ําคัญตลอดจนแน ปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และค ามเพียงพอของระบบค บคุมภายใน

ของบริ ัทฯ โดยไดแนะนําใ ฝายบริ ารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใ มีค ามรัดกุมและ

เ มาะ มมากยิ่งข้ึน 

 ได อบทานและใ ค าม ําคัญกับการบริ ารงานตาม ลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใ

เปนไปตามกฎ มายที่เก่ีย ของกับการดําเนินธุรกิจของบริ ัทฯ และแน ปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

ในรอบป 6  โดยเนนค ามถูกตองครบถ นของขอมูลที่เปดเผยตอผูมี นไดเ ียทุกฝายอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกัน ามารถอางอิงและตร จ อบไดอยางโปรงใ    

 ได อบทานการทํารายการไดมาและจํา นายไปซึ่ง ินทรัพย ร มทั้งรายการที่เก่ีย โยง

กัน รือรายการที่อาจมีค ามขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดข้ึนในป 6  แล เ ็น าเปนรายการที่มีราคาและ

เงื่อนไขทางการคาตามปกติธุรกิจโดยทั่ ไป  

 ได อบทานระบบการบริ ารค ามเ ี่ยงและแน ปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

ในรอบป 6  โดยไดแนะนําใ ฝายบริ ารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใ มีค ามรัดกุม

และเ มาะ มมากยิ่งข้ึน 

6  ได อบทานการกระบ นบริ ารงานของฝายบริ ารเกี่ย กับการแจงเบาะแ  ซึ่งในป 

6  ไมมีผูรองเรียนผานชองทางการแจงเบาะแ ที่กํา นดไ  
 ไดกํา นด ลักเกณ และจัดใ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะ

และรายบุคคลในรอบป 6  โดยใ ผูทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องท่ีตองปรับปรุงแกไขไ ด ย 

โดยคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงไดร มกันพิจารณาผลประเมินและกํา นดแน ทางปรับปรุงแกไขการ

ทํางานใ มีประ ิทธิภาพประ ิทธิผลยิ่งข้ึนในปตอไป 

 ไดพิจารณาคัดเลือกผู อบบัญชีและกํา นดจําน นเงินคา อบบัญชีประจําป 6  โดย

ไดนําเ นอคณะกรรมการบริ ัทฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใ ญ ามัญผูถือ ุนประจําป 6  โดย

เ นอใ แตงตั้ง นาง า กมลทิพย  เลิ ิทย รเทพ ผู อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  และ รือ นาง า               

าธิดา รัตนานุรัก  ผู อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  และ รือ นาง า พัชร รรณ คูณะรัง ี ผู อบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 66   แ งบริ ัท ํานักงาน อี าย จํากัด ซึ่งมีคุณ มบัติเปนผู อบบัญชีบริ ัทจดทะเบียนตาม

ขอกํา นดของ ํานักงานคณะกรรมการกํากับ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย ใ เปนผู อบบัญชีของบริ ัทฯ 

โดยกํา นดจําน นเงินคา อบบัญชีประจําป 6  จําน น  บาท และคา อบบัญชี ํา รับงบ

การเงินที่นําเ นอตอ ํานักงาน งเ ริมการลงทุน  บาท  

9  ไดทบท นและพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตร จ อบ เพ่ือใ อดคลอง

กับ ลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยไดเ นอกฎบัตรคณะกรรมการตร จ อบฉบับปรับปรุงเพื่อขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริ ัทฯ แล  
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 ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตร จ อบภายในประจําป 6  ตลอดจนอัตรา

กําลังคนและการพัฒนาคุณภาพพนักงานของ น ยงานตร จ อบภายในเพื่อใ มีค ามเพียงพอเ มาะ ม

อดคลองและ ามารถรองรบัปริมาณงานตาม นาท่ีและค ามรับผิดชอบไดอยางมีประ ิทธภิาพประ ิทธิผลที่ดี 
 
   ในรอบป 6  คณะกรรมการตร จ อบมีค ามเปนอิ ระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่

ไดรับมอบ มาย โดยคณะกรรมการและผูบริ ารของบริ ัทไดใ ค าม ําคัญกับการบริ ารงานตาม ลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ใ ค าม ําคัญกับปจจัยค ามเ ี่ยงท่ีอาจ งผลกระทบตอ

บริ ัทมีการปฏิบัติตามขอกฎ มายที่เก่ีย ของ มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไป

ตามมาตร านการบัญชีที่รับรองทั่ ไป มีการเปดเผยขอมูลและการดําเนินงานอยางโปรงใ  มีระบบการค บคุม

ภายในที่เ มาะ มเพียงพอ และไมพบขอบกพรองที่เปน าระ ําคัญแตอยางใด 

    11.2 การปร เมนความเ ียง อของร บบควบคม าย นของบร ั

    คณะกรรมการตร จ อบในการประชุมครั้งท่ี 6  เมื่อ ันที่  กุมภาพันธ 6  ไดมีมติ

เ ็นชอบผลการประเมินค ามเพียงพอของระบบค บคุมภายในซึ่งฝายตร จ อบภายในไดทําการประเมินตาม

ลักเณ ท่ีคณะกรรมการกํากับ ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย ก ล ต  กํา นดและ อดคลองกับกรอบการ

ค บคุมภายใน  ซึ่งประกอบด ย  องคประกอบและ  ลักการ ประกอบด ย 

(1)  องคกรแ ดงถึงค ามยึดม่ันในคณุคาของค ามซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 
(2)  คณะกรรมการมีค ามเปนอิ ระจากฝายบริ าร และทํา นาที่กํากับดูแล  

และพัฒนาการดําเนินการดานการค บคุมภายใน  

  ฝายบริ ารไดจัดใ มีโครง ราง ายการรายงาน การกํา นดอํานาจในการ ั่งการและ

ค ามรับผิดชอบท่ีเ มาะ มเพ่ือใ องคกรบรรลุ ัตถุประ งค ภายใตการกํากับดูแล  ของ

คณะกรรมการ 

(4)  องคกรแ ดงถึงค ามมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรัก าบุคลากรที่มีค ามรูค าม ามารถ 

(5)  องคกรกํา นดใ บุคลากรมี นาที่และค ามรับผิดชอบในการค บคุมภายใน เพ่ือใ บรรลุ

ตาม ัตถุประ งคขององคกร 

(6)  องคกรกํา นด ัตถุประ งคไ อยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใ ามารถระบุและประเมิน   ค าม

เ ี่ยงตาง ๆ  ที่เก่ีย ของกับการบรรลุ ัตถุประ งคขององคกร 

  องคกรระบุและ ิเคราะ ค ามเ ี่ยงทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอการบรรลุ ัตถุประ งคไ

อยางครอบคลุมท่ั ท้ังองคกร 
(8)  องคกรไดพิจารณาถึงโอกา ที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินค ามเ ี่ยงที่จะบรรลุ

ัตถุประ งคขององคกร 

9   องคกร ามารถระบุและประเมินค ามเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบการค บคุม

ภายใน 
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  องคกรมีมาตรการค บคุมที่ช ยลดค ามเ ี่ยงที่จะไมบรรลุ ัตถุประ งคขององคกรใ อยู

ในระดับที่ยอมรับได 
 องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการค บคุมทั่ ไปด ยระบบเทคโนโลยี เพื่อช ย นับ นุน

การบรรลุ ัตถุประ งค 
  องคกรจัดใ มีกิจกรรมการค บคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกํา นด ิ่งที่คาด ังและข้ันตอน

การปฏิบัติ เพ่ือใ นโยบายที่กํา นดไ นั้น ามารถนําไป ูการปฏิบัติได 
  องคกรขอมูลที่เก่ีย ของและมีคุณภาพ เพื่อ นับ นุนใ การค บคุมภายใน ามารถดําเนิน

ไปไดตามท่ีกํา นดไ  
  องคกร ื่อ ารขอมูลภายในองคกร ซึ่งร มถึง ัตถุประ งคและค ามรับผิดชอบตอการ

ค บคุมภายในท่ีจําเปนตอการ นับ นุนใ การค บคุมภายใน ามารถดําเนินไปไดตามที่ างไ  
  องคกรได ื่อ ารกับ น ยงานภายนอก เกี่ย กับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการค บคุม

ภายใน 

6   องคกรติดตามและประเมินผลการค บคุมภายใน เพ่ือใ มั่นใจได าการค บคุมภายในยัง

ดําเนินไปอยางครบถ น เ มาะ ม 

 องคกรประเมินและ ื่อ ารขอบกพรองของการค บคุมภายในอยางทันเ ลาตอบุคคลที่

รับผิดชอบซึ่งร มถึงผูบริ ารระดับ ูงและคณะกรรมการตามค ามเ มาะ ม 

    คณะกรรมการมีค ามเ ็น าบริ ัทฯ มีระบบการค บคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับ             

ผูถือ ุนใ ญ กรรมการ ผูบริ าร รือผูที่เกี่ย ของของบุคคลดังกลา  อยางเพียงพอแล  ํา รับการค บคุม

ภายใน ขออ่ืน คณะกรรมการบริ ัทฯ เ ็น าบริ ัทฯ มีการค บคุมภายในที่เพียงพอและเ มาะ มแล

เชนกัน 

การ าเนนการเกี่ยวกับร บบควบคม าย นของบร ั

   บริ ัทฯ มีคณะกรรมการตร จ อบเพ่ือทํา นาที่ อบทานใ บริ ัทฯ มีระบบการค บคุม

ภายในและการตร จ อบภายในที่เ มาะ มและมีประ ิทธิผล ตลอดจน อบทานการปฏิบัติงานของบริ ัทฯ 

ใ เปนไปตามกฎ มาย าด ย ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย ขอกํา นดของตลาด ลักทรัพยและกฎ มายที่

เก่ีย ของกับการประกอบธุรกิจของบริ ัทฯ โดยคณะกรรมการตร จ อบจะมีการประชุมร มกันอยางนอยทุก

ไตรมา  เพ่ือพิจารณาและดําเนินการใ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถ น

และเพียงพอ ร มถึงการพิจารณารายการที่เกี่ย โยงกัน รือรายการที่อาจมีค ามขัดแยงทางผลประโยชนใ

เปนไปตามกฎ มายและขอกํา นดของ ํานักงาน ก ล ต  และ รือตลาด ลักทรัพยแ งประเท ไทย ซึ่งในการ

ประชุมจะมีผู อบบัญชีเขาร มประชุมเพ่ือใ ขอ ังเกตจากการตร จ อบบัญชีของบริ ัทฯ 

   นอกจากนี้ บริ ัทฯ ยังมีฝายตร จ อบ เพื่อทํา นาที่ตร จ อบระบบการค บคุมภายในของ

บริ ัทฯ และรายงานตอคณะกรรมการตร จ อบทุกไตรมา   โดยคณะกรรมการตร จ อบไดใ ค ามเ ็นชอบใน

การแตงตั้ง นาย ุภชัย แก เ อง ดํารงตําแ นงผูจัดการฝายตร จ อบภายใน โดยเ ็น ามีคุณ ุฒิการ ึก า 
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ประ บการณและการอบรมที่เ มาะ มเพียงพอที่จะปฏิบัติ นาที่ดังกลา ไดอยางมีประ ิทธิภาพประ ิทธิผล

ประ ัติและขอมูลรายละเอียดของผูจัดการฝายตร จ อบภายในปรากฏในเอก ารแนบ  

   คณะกรรมการตร จ อบมี นาที่พิจารณาค ามเปนอิ ระของฝายตร จ อบภายในตลอดจนใ

ค ามเ ็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอนและโยกยายผูดํารงตําแ นงผูจัดการฝายตร จ อบภายในที่รับผิดชอบ

เก่ีย กับการตร จ อบภายในบริ ัทฯ ร มทั้ง งเ ริมใ ผูตร จ อบภายในปฏิบัติ นาที่ตามมาตร าน ากล                         

การปฏิบัติงาน ิชาชีพการตร จ อบภายใน        

   

รายการร วางกัน

    12.1 มา รการ รอขนั อนการอนมั การ ารายการร วางกัน 
ากบริ ัทฯ มีค ามจําเปนตองทํารายการระ างกัน กับบุคคลท่ีอาจมีค ามขัดแยง 

คณะกรรมการจะคํานึงถึงประโยชน ูง ุดของบริ ัทฯ เปน ําคัญในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีค าม

ขัดแยงดังกลา  โดยบริ ัทฯ จะใ คณะกรรมการตร จ อบเปนผูใ ค ามเ ็นเก่ีย กับค ามจําเปน ค าม

มเ ตุ มผล และค ามเ มาะ มของการเขาทํารายการดังกลา  โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใ เปนไปตาม

ลัก ณะการดําเนินการคาปกติในอุต า กรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอก รือราคาตลาด 

ในกรณีที่คณะกรรมการตร จ อบไมมีค ามชํานาญในการพิจารณารายการระ างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริ ัทฯ 

จะใ ผูที่มีค ามรูค ามชํานาญพิเ  เชน ผู อบบัญชี ผูประเมินราคาทรัพย ิน ํานักงานกฎ มาย เปนตน ที่

เปนอิ ระจากบริ ัทฯ และบุคคลที่อาจมีค ามขัดแยงเปนผูใ ค ามเ ็นเกี่ย กับรายการระ างกันดังกลา  

เพ่ือนําไปใชประกอบการตัด ินใจของคณะกรรมการบริ ัทฯ และ รือคณะกรรมการตร จ อบ และ รือ            

ผูถือ ุนตามแตกรณ ี
นอกจากนี้ บริ ัทฯ มีการกํา นดมาตรการไมใ ผูบริ าร รือผูที่อาจมีค ามขัดแยงทาง

ผลประโยชน รือผูมี นไดเ ีย ามารถเขามามี นร มในการอนุมัติรายการที่ตนเองมี นไดเ ียทั้งโดย

ทางตรงและทางออม และคณะกรรมการบริ ัทฯ จะตองดูแลใ บริ ัทฯ ปฏิบัติใ เปนไปตามกฎ มาย าด ย

ลักทรัพยและตลาด ลักทรัพย และขอบังคับ ประกา  คํา ั่ง รือขอกํา นดของตลาด ลักทรัพยแ ง

ประเท ไทย ร มตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํา นดเก่ีย กับการเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเก่ีย โยงกัน 

และการไดมา รือจํา นายไปซึ่งทรัพย ินที่ ําคัญของบริ ัทฯ รือบริ ัทยอย ร มท้ังปฏิบัติตามมาตร าน

บัญชีที่กํา นดโดย ภา ิชาชีพบัญชีและผู อบบัญชีรับอนุญาตแ งประเท ไทย และจะทําการเปดเผยรายการ

ระ างกันไ ใน มายเ ตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตร จ อบ รือ อบทานโดยผู อบบัญชีของบริ ัทฯ 

แบบแ ดงรายการขอมูลประจําป แบบ 6  และรายงานประจําป แบบ 6  ตามที่กฎ มาย ลักทรัพย

และตลาด ลักทรัพยกํา นด 
 

น ยบาย รอ นว นมการ ารายการร วางกัน นอนาค

ภาย ลังจากที่บริ ัทฯ เขาเปนบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพยแล  บริ ัทฯ จะไมมีการใช

งเงิน ินเชื่อร มกับ บริ ัท ลานนา รีซอร เซ  จํากัด ม าชน  อีก เนื่องจากธนาคารพาณิชยที่ใ งเงิน

รายงานประจาํปี 2562 
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ินเชื่อดังกลา แกบริ ัทฯ มีเงื่อนไข า ากบริ ัทฯ ไดรับอนุญาตใ เปนบริ ัทจดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย

เรียบรอยแล  ธนาคารพาณิชยดังกลา จะพิจารณาใ การ นับ นุนทางการเงินแกบริ ัทฯ ภายใน งเงินที่เปน

งเงิน ินเชื่อที่ใชร มกับ บริ ัท ลานนา รีซอร เซ  จํากัด ม าชน   ดังกลา  อยางไรก็ตาม ากในอนาคต

บริ ัทฯ มีค ามจําเปนตองทํารายการระ างกับกับบุคคลที่อาจมีค ามขัดแยงทางผลประโยชน บริ ัทฯ 

จะตองดําเนินการใ เปนไปตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระ างกันตามที่บริ ัทฯ 

กํา นด และกรรมการที่มี นไดเ ียจะไม ามารถมี นร มในการอนุมัติรายการดังกลา  เพ่ือใ การตัด ินใจ

เขาทํารายการดังกลา ไมกอใ เกิดค ามขัดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชน ูง ุดแกผูถือ ุนทุกราย 
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ข้อมลูทางการเงินที่สาํคัญ

    การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ



ส่วนท่ี 3 
านะการเงิน ละ ลการดําเนินงาน 

   13. ข้อมลทางการเงินที่สําคั   
         13.1 งบการเงิน    
   รายงานของ ้สอบบั ชีรับอน าต 
   เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

    ความเหน 

    ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง านะการเงิน  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

   ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดง านะการเงิน  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตร านการรายงานทางการเงิน  

   เก ในการ สดงความเหน 

   ข้าพเจ้าได้ป ิบัติงานตรวจสอบตามมาตร านการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อกําหนดจรรยาบรร ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ป ิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรร
อ่ืน ตามท่ีระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก านการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเก ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

   เร่องสําคั ในการตรวจสอบ  

   เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง  ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจาร าใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้  
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   ข้าพเจ้าได้ป ิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหล่านี้ ด้วย                  
การป ิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวม
วิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเก ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

   เร่องสําคั ในการตรวจสอบ พร้อมวิ ีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

   การรับร้รายได้ 

   บริษัทฯมีรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอล โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตาม
ราคาท่ีระบุในสัญญาเม่ือบริษัทฯได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินค้า 
ราคาขายตามสัญญาดังกล่าวเป็นราคาตลาดปรับด้วยปจจัยอ่ืน  รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชี
ท่ีสําคัญ เนื่องจากจํานวนท่ีบันทึกบัญชีมีสาระสําคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของบริษัทฯ 
นอกจากนี้การกําหนดราคาขายยังข้ึนกับความผันผวนของราคาตลาดและความต้องการใช้ในปจจุบัน ด้วยเหตุ
นี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็นพิเ ษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ  

   ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเท
และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทําความเข้าใจ
และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการป ิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพ่ือ
ตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาขายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบายการ
รับรู้รายได้ของบริษัทฯ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ท่ีบริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
บัญชีรายได้แบบแยกย่อย (  ) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีทําผ่านใบสําคัญท่ัวไป 

   ข้อมลอ่น  

   ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืนซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับ
ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน 
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษ ะการให้ความเชื่อม่ันในรูปแบบใด ต่อข้อมูลอ่ืนนั้น 

รายงานประจาํปี 2562 
146



 

   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและ
พิจาร าว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปราก ว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่เม่ือข้าพเจ้าได้อ่าน
รายงานประจําปีของบริษัทฯตามท่ีกล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไขท่ี
เหมาะสมต่อไป  

   ความรับ ิดชอบของ ้บริหาร ละ ้มีหน้าท่ีในการกํากับด ลต่องบการเงิน 

   ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควร
ตามมาตร านการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจาร าว่าจําเป็น
เพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปรา จากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

   ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง การเปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกร ีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้
เก ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัทฯหรือหยุด
ดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

   ความรับ ิดชอบของ ้สอบบั ชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

   การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปรา จากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการป ิบัติงานตรวจสอบตามมาตร าน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการ ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเ รษ กิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

   ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตร านการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ป ิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและป ิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลัก านการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเก ์ในการ
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แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลัก าน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการ ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมา การทางบัญชีและการเปดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจัดทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เก ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเนื่อง
ของผู้บริหาร และสรุปจากหลัก านการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับ
เหตุการ ์หรือสถานการ ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็น
ว่าการเปดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับ
หลัก านการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการ ์หรือ
สถานการ ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการ ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่  

   ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง  ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

   ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ป ิบัติตามข้อกําหนด
จรรยาบรร ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์
ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจาร าว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือปองกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
   จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจาร าเรื่องต่าง  ท่ีมี
นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่ก หมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธาร ะ หรือในสถานการ ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจาร าว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการ ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธาร ะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 
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   13.2 สรป านะการเงิน ละ ลการดําเนินงาน 

ตารางสรปงบ สดง านะการเงินปี 2560  2562 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย 
 

 
 

  
 

   

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35.31 1.25 32.19 0.85 25.44 0.61 
  เงินลงทุนช่ัวคราว  กองทุนเปด 1.02 0.03 1.04 0.03 1.05 0.03 
  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 212.81 7.52 275.89 7.31 200.31 4.84 
  สินค้าคงเหลือ 122.90 4.34 141.61 3.76 424.49 10.26 
  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า 38.42 1.36 545.13 14.45 602.56 14.57 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจจุบัน 9.56 0.34 9.56 0.25   
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4.53 0.16 4.33 0.12 49.05 1.19 

 424.55 15.00 1,009.75 26.77 1,302.90 31.50 
       

  สินทรัพย์ชีวภาพ     1.96 0.05 
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกร  ์ 2,398.32 84.74 2,756.06 73.06 2,826.02 68.31 
  สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 1.87 0.07 2.66 0.07 2.00 0.05 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.46 0.12 3.03 0.08 2.98 0.07 
  สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอ่ืน 2.09 0.07 0.77 0.02 0.77 0.02 

 2,405.74 85.00 2,762.52 73.23 2,833.73 68.50 
รวมสินทรัพย ์ 2,830.29 100.00 3,772.27 100.00 4,136.63 100.00 

  หนี้สิน ละส่วนของ ้ อห้น 
 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 

899.07 
159.81 

 
 

31.77 
5.65 

 
 

1,174.71 
145.54 

 
 

31.14 
3.86 

 
 

1,391.29 
161.02 

 
 

33.63 
3.89 

  ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   
        ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 

 
3.25 

 
0.11 

 
2.09 

 
0.06 

 
3.01 

 
0.07 

  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึง 
        กําหนดชําระภายใน 1 ปี 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

 
117.76 

 

 
4.16 

 

 
102.00 
22.29 

 
2.70 
0.59 

 
143.83 

1.77 

 
3.48 
0.04 

  สํารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 4.09 0.14 2.29 0.06 0.06  
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13.55 0.48 21.24 0.56 25.06 0.61 

 1,197.53 42.31 1,470.16 38.97 1,726.04 41.72 
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ตารางสรปงบ สดง านะการเงินปี 2560  2562 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

       
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  สุทธิจาก 
       ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 

 
2.58 

 
0.09 

 
0.71 

 
0.02 

 
8.98 

 
0.22 

  เงินกู้ยืมระยะยาว  สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
       กําหนดชําระภายใน 1 ปี 

 
 

 
 

 
525.97 

 
13.94 

 
460.28 

 
11.13 

  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.27 0.08 3.23 0.09 5.50 0.13 
 4.85 0.17 529.91 14.05 474.76 11.48 

รวมหน้ีสิน 1,202.38 42.48 2,000.07 53.02 2,200.80 53.20 
ส่วนของ ้ อห้น 
ทุนเรือนหุ้น 

      

  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 35.33 1,000.00 26.51 1,000.00 24.17 
  ทุนท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 1,000.00 35.33 1,000.00 26.51 1,000.00 24.17 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 188.79 6.67 188.79 5.00 188.79 4.57 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเก  ์ 0.56 0.02 0.56 0.02 0.56 0.01 
กําไรสะสม       
  จัดสรรแล้ว  สํารองตามก หมาย 100.00 3.53 100.00 2.65 100.00 2.42 
  จัดสรรแล้ว  สํารองท่ัวไป 192.00 6.79 192.00 5.09 192.00 4.64 
  ยังไม่ได้จดัสรร  146.56 5.18 290.85 7.71 454.48 10.99 

 1,627.91 57.52 1,772.20 46.98 1,935.83 46.80 
 2,830.29 100.00 3,772.27 100.00 4,136.63 100.00 
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ตารางสรปงบกําไรขาดทนเบดเสรจปี 2560 2562 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       
รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 2,470.52 99.91 2,696.07 99.93 2,534.00 98.32 
รายได้อ่ืน 2.24 0.09 1.78 0.07 43.22 1.68 
รวมรายได ้ 2,472.76 100.00 2,697.85 100.00 2,577.22 100.00 
ต้นทน ละค่าใชจ้่าย       
ต้นทุนขาย 2,219.67 89.76 2,257.91 83.69 1,924.47 74.67 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย 7.15 0.29 17.03 0.63 21.45 0.83 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 91.41 3.70 58.10 2.15 64.78 2.51 
ค่าเสียหายจากอุทกภยั 73.32 2.97 2.25 0.08   
รวมค่าใช้จ่าย 2,391.55 96.72 2,335.30 86.55 2,010.70 78.01 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 81.21 3.28 362.55 13.45 566.52 21.99 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 32.85 1.33 40.79 1.51 36.79 1.43 
กําไรก่อนภาษีเงินได ้ 48.36 1.95 321.76 11.94 529.73 20.56 
ภาษีเงินได ้ 0.50 0.02 (27.49) (1.02) (16.11) (0.63) 
กําไรสําหรับปี 48.86 1.98 294.28 10.91 513.62 19.93 
กําไรต่อหุ้น  
(  ) (บาท) 

0.05  0.29  0.51  

กําไรต่อหุ้น 
(  ) (บาท) 

0.05  0.29  0.51  

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท) 1.00  1.00  1.00  

 
ตารางสรปงบกําไรสะสมปี 2560 2562 

(หน่วย  ล้านบาท) 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไ่ด้จดัสรรยกมา 442.29 146.56 290.85 
กําไรสําหรับปี 48.86 294.28 513.62 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรบัปี (2.59)   
กําไรสําหรับการจัดสรร 488.56 440.84 804.47 
หัก  เงินปนผลจ่าย (150.00) (150.00) (350.00) 
      สํารองตามก หมาย    
      สํารองท่ัวไป (192.00)   
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไ่ด้จดัสรรยกไป 146.56 290.84 454.47 
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ตารางสรปงบกระ สเงินสดปี 2560 2562 
            (หน่วย  ล้านบาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
กระ สเงินสดจากกจิกรรมการดําเนินงาน    
กําไรก่อนภาษี 48.36 321.76 529.73 
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 146.58 159.41 167.17 
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ (โอนกลับ) 0.55 (0.55)  
   โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า   (0.20) 
   ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินไดข้องงวดปจจุบัน   2.49 
   กําไรจากการจาํหน่ายอุปกร  ์   (1.33) 
   ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายอุปกร  ์ 0.23   
   กําไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน  
      ช่ัวคราว  กองทุนเปด 

 
(0.06) 

 
(0.01) 

 
(0.02) 

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.39 2.28 1.35 
   รายไดด้อกเบ้ีย (0.17) (0.13) (0.12) 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 32.64 40.22 36.77 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ 
   หน้ีสินดําเนินงาน 

 
228.52 

 
522.98 

 
735.84 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง     
   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (47.27) (63.07) 75.59 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจจุบัน   7.07 
   สินค้าคงเหลือ 2.65 (18.15) (282.88) 
   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า 505.18 (506.71) (57.23) 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 27.47 0.19 (44.72) 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1.38) 1.31  
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
   เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน (29.00) (39.83) 56.38 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (0.54) 4.66 3.93 
   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1.25) (3.11) (1.31) 
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 684.38 (101.73) 492.67 
   ดอกเบ้ียรับ 0.17 0.13 0.12 
   จ่ายดอกเบ้ีย (33.04) (36.89) (36.59) 
   จ่ายภาษีเงินได ้ (10.55) (4.77) (36.57) 
เงินสดสท ิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 640.96 (143.26) 419.63 
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ตารางสรปงบกระ สเงินสดปี 2560 2562 
            (หน่วย  ล้านบาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
กระ สเงินสดจากกจิกรรมลงทน    
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก   (1.96) 
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกร  ์ (221.63) (491.01) (265.71) 
ซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว (150.00)   
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตน (0.16) (1.37) (0.35) 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว 150.00   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกร  ์   1.79 
เงินสดสท ิใช้ไปในกจิกรรมลงทน (221.79) (492.38) (266.23) 
กระ สเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (87.57) 275.64 216.58 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน  627.97 77.98 
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (180.00) (117.76) (102.00) 
เงินสดจ่ายชําระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3.34) (3.34) (2.76) 
เงินสดจ่ายเงินปนผล (150.00) (149.99) (349.95) 
เงินสดสท ิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (420.91) 632.52 (160.15) 
เงินสด ละรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสท  ิ (1.74) (3.12) (6.75) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 37.05 35.31 32.19 
เงินสด ละรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 35.31 32.19 25.44 

 

 
 

ตารางสรปอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคั ปี 2560 2562 

รายการ หน่วยวัด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อัตราส่วนส าพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง   เท่า 0.35 0.69 0.75 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   เท่า 0.21 0.21 0.13 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   เท่า 0.50 (0.11) 0.26 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  เท่า 13.32 12.10 11.79 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย  วัน 27.02 29.75 30.53 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสําเรจ็รปู  เท่า 173.94 112.39 47.57 
ระยะเวลาขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลีย่   วัน 2.07 3.20 7.57 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี  เท่า 17.47 26.32 20.53 
ระยะเวลาชําระหน้ี   วัน 20.61 13.68 17.53 

    วัน 8.48 19.27 20.57 
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ตารางสรปอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคั ปี 2560 2562 

รายการ หน่วยวัด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อัตราส่วน สดงความสามาร ในการทํากําไร      
อัตรากําไรข้ันต้น     10.15 16.25 24.05 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน    3.20 13.38 20.65 
อัตรากําไรอ่ืน  0.09 0.07 1.68 
อัตรากําไรสุทธิ  1.98 10.91 19.93 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   2.91 17.31 27.70 
อัตราส่วน สดงประสิท ิ าพในการดําเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์   1.61 8.91 12.99 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร    8.29 17.60 24.39 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์  เท่า 0.82 0.82 0.65 
อัตราส่วนวิเคราะหน ยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้  เท่า 0.74 1.13 1.14 
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย  เท่า 20.50 (1.84) 12.85 
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน    เท่า 1.24 (0.13) 0.69 
อัตราการจ่ายเงินปนผล   307.02 84.95 68.14 
 

  14. การวิเคราะห ละคําอ ิบายของ ายจัดการ       
     ลการดําเนินงานใน าพรวม 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 อยู่ในเก ์ท่ีดีมากเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่งโดย
สามารถทํากําไรสุทธิได้สูงสุดนับต้ังแต่เริ่มดําเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 15 ปี  โดยมีกําไรสุทธิสูงถึง 513.62 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 74.53 คิดเป็นกําไรหุ้นละ 0.51 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 75.86 
เนื่องจากราคากากน้ําตาลซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักและต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล
( ) อยู่ในเก ์ท่ีดีแม้ปริมา การขายเอทานอลจะเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.03  และมี
รายได้รวมท้ังสิ้น 2,577.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.47 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย
ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 7 ก็ตาม 
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ปี พ. . 
รายได้รวมท้ังสิ้น 

 (ล้านบาท) 
กําไร(ขาดทน)สท ิ  

(ล้านบาท) 

กําไร(ขาดทน)สท  ิ
คิดเปนสัดส่วนของ

รายได้รวม  
(%) 

2548 485.61 47.68 9.82 
2549 934.78 292.67 31.31 
2550 644.32 147.47 22.89 
2551 964.90 290.39 30.10 
2552 678.07 207.88 30.66 
2553 760.44 (94.52)  (12.43)    
2554 1,098.81 (42.90)  (3.90)    
2555 1,350.87 164.07 12.15 
2556 1,659.75 117.68 7.09 
2557 2,500.43 219.31 8.77 
2558 2,602.57 244.27 9.39 
2559 2,418.35 178.10 7.36 
2560 2,472.76 48.86 1.97 
2561 
2562 

2,697.85 
2,577.22 

294.28 
513.62 

10.91 
19.93 

 

   การวิเคราะห ลการดําเนินงาน 

รายได ้

 
รายละเอียด 

ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,534.00 98.32 2,696.07 99.93 (162.07)    (6.01)   
รายได้อ่ืน 43.22 1.68 1.78 0.07 41.44 2,328.09 

รวมรายได้ท้ังสิ้น 2,577.22 100.00 2,697.85 100.00 (120.63)  (4.47)  
 

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2562 ท้ังสิ้น 2,577.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 120.63 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.47 เนื่องจาก 

(1)  มีรายได้จากการขายเอทานอล 2,534.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของรายได้
รวม ลดลงจากปีก่อน 162.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.01 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจาก
ปีก่อนถึงร้อยละ 7.00 แม้ปริมา การขายเอทานอลเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.03 ก็ตาม 
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(2) มีรายได้อ่ืน 43.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของรายได้รวม เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
41.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2,328.09 เนื่องจากได้รับเงินชดเชยจากการประกันภัยสําหรับความเสียหายใน
ท่ีเกิดอุทกภัยข้ึนเม่ือปี 2560 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่าย 
ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % 
ต้นทุนขาย 1,924.47 75.95 2,257.91 83.75 (333.44) (14.77) 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 86.23 3.40 77.38 2.87  8.85 11.44 
ค่าใช้จ่ายการเงิน 36.79 1.45 40.79 1.51 (4.00) (9.81) 
ค่าภาษีเงินได้ 16.11 0.64 27.49 1.02 (11.38) (41.40) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,063.60 81.44 2,403.57 89.15 (339.97) (14.14) 
 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2562 ท้ังสิ้น 2,063.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 339.97 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.14 เนื่องจาก 

(1)  ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 333.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซ่ึงเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19.38 ตามท่ีชี้แจงข้างต้นแล้ว 

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 8.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.44 
เนื่องจากค่าขนส่ง และสวัสดิการพนักงานเพ่ิมข้ึน 

(3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 4.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.81 เนื่องจากมีการ
จ่ายคืนเงินกู้ยืมบางส่วน 

(4) ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 11.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.40 เนื่องจาก
โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติมมี
กําหนด 3 ปี นับจากวันท่ี 18 มีนาคม 2562  เนื่องจากได้ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอล
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

กําไรข้ันต้น 

รายละเอียด 
ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,534.00 100.00 2,696.07 100.00 
หัก  ต้นทุนขาย 1,924.47 75.95 2,257.91 83.75 
กําไรขั้นต้น 609.53 24.05 438.16 16.25 
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บริษัทฯ มีกําไรข้ันต้นในปี 2562 ท้ังสิ้น 609.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของรายได้
จากการขาย เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีกําไรข้ันต้น 438.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของรายได้จากการขาย 
แม้ปริมา การขายเอทานอลจะเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1.03 แต่ราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซ่ึง
เป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 19.38 

กําไรสท ิ 

รายละเอียด หน่วยวัด ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) คิดเปนร้อยละ(%) 
กําไรสุทธิ ล้านบาท 513.62 294.28 219.34 74.53 
กําไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.51 0.29 0.22 75.86 
หมายเหต  มูลค่าหุ้นจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในปี 2562 ท้ังสิ้น 513.62 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึง 219.34 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 74.53 คิดเป็นกําไรสุทธิหุ้นละ 0.51 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหุ้นละ 0.22 
บาท คิดเป็นร้อยละ 75.86 ตามเหตุผลท่ีชี้แจงข้างต้นแล้ว 

ประสิท ิ าพในการทํากําไร 
(1) บริษัทฯ มี  (กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2562 ท้ังสิ้น 733.69 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึง 211.72 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
ถึงร้อยละ 40.56 และมี   เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 19.35 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 28.47 ในปีนี้ 

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (   ) ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.91 
ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 19.93 ในปีนี้ 

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (   ) ในปี 2562 ร้อย
ละ 27.70 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นปี 2561 ร้อยละ 10.39 

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (    ) ในปี 2562 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.91 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 12.99 ในปีนี้และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (  

  ) ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 17.60 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 24.39 ในปีนี้ 
งบ สดง านะการเงิน 

รายละเอียด หน่วยวัด  วันที่ 31 
ันวาคม 2562 

 วันที่ 31
ันวาคม 2561 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
คิดเปนร้อยละ 

(%) 
สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

4,136.63 
2,200.80 
1,935.83 

3,772.27 
2,000.07 
1,772.20 

364.36 
200.73 
163.63 

9.66 
10.04 
9.23 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาทต่อหุ้น 1.94 1.77 0.17 9.60 
หมายเหต  มูลค่าหุ้นจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท 
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สินทรัพย 
  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นปี 2561 ท้ังสิ้น 
364.36 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.66 เนื่องจาก 

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นปี 2561 ท้ังสิ้น 293.15 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 29.03 เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 6.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.97      
(ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนลดลง 75.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.39 (ค) สินค้าคงเหลือซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นวัตถุดิบกากน้ําตาลเพ่ิมข้ึน 282.88 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 199.76 (ง) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือ
วัตถุดิบเพ่ิมข้ึน 57.43 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.54 และ (จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 35.17 
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 235.57 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นปี 2561 ท้ังสิ้น 71.21 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 2.58 เนื่องจากมี (ก) ค่าก่อสร้างโรงงานระเหยน้ํากากส่าเพ่ิมข้ึน 69.96 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.54            
(ข) สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ิมข้ึน 1.96 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 (ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.71 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.99 

หนี้สิน 
  บริษัทฯ มีหนี้สินรวม  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นปี 2561 ท้ังสิ้น 200.73 
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.04 เนื่องจากมี (ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบ
เพ่ิมข้ึน 15.48 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.64 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวซ่ึงส่วนใหญ่นํามาใช้ซ้ือ
วัตถุดิบและใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ํากากส่าเพ่ิมข้ึน 192.72 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.69 และ 
(ค) หนี้สินอ่ืนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 7.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.41 

ส่วนของ ้ อห้น  
 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นปี 2561 ท้ังสิ้น 
163.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเพ่ิมข้ึนจากหุ้นละ 1.77 บาท เป็นหุ้นละ 1.94 
บาทเนื่องจากมีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน ตามท่ีชี้แจงข้างต้นแล้ว 

กระ สเงินสด 

รายละเอียด 
(หน่วย  ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 419.63 (143.26) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (266.23) (492.38) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (160.15) 632.52 
เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (6.75) (3.12) 
เงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด 32.19 35.31 
เงินสดคงเหลอปลายงวด 25.44 32.19 
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(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2562 ท้ังสิ้น 419.63 ล้านบาท 
เนื่องจากมี (ก) กําไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 529.73 ล้านบาท (ข) รายการท่ีไม่กระทบเงินสด เช่น ค่า
เสื่อมราคา เป็นต้น จํานวน 206.11 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์ดําเนินงานอันได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือวัตถุดิบเพ่ิมข้ึน 302.17 ล้านบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันได้แก่ 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน และสํารองผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน 59.00 ล้านบาท (จ) มีดอกเบี้ยรับ 0.12 
ล้านบาท (ฉ) มีดอกเบี้ยจ่าย 36.59 ล้านบาท และ (ช)  มีรายจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 36.57 ล้านบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 ทั้งสิ้น 266.23 ล้านบาท เนื่องจาก
มี (ก) ค่าก่อสร้างโรงงานระเหยน้ํากากส่าและค่าซ้ือทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 266.06 ล้านบาท (ข) รายได้จากการ
จําหน่ายทรัพย์สินท่ีตัดบัญชีและเลิกใช้งาน 1.79 ล้านบาท และ (ค) รายการเบ็ดเตล็ดอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1.96 ล้านบาท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 ท้ังสิ้น 160.15 ล้านบาท 
เนื่องจากมี (ก) รับเงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 216.58 ล้านบาท (ข) ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 24.02 ล้านบาท 
(ค) ชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2.76 ล้านบาท และ (ง) จ่ายเงินปนผล 349.95 ล้านบาท 

ส าพคล่อง ละความเพียงพอของเงินทน 

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (  ) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว (  )  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.75 เท่า และ 0.13 เท่าตามลําดับ ซ่ึงเป็น
อัตราส่วนท่ีตํ่าแต่บริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือท่ีจะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้
การค้าเป็นบริษัทน้ํามันขนาดใหญ่ท่ีมีความม่ันคงทางการเงินสูง อีกท้ังยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(  ) และวงเงินสินเชื่อท่ีจะใช้ในการดําเนินงานได้อย่างเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันการเงินด้วยดีตลอดมา 

(2) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (     
)   วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.14 1 เท่า 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (  ) ในปี 2562 จํานวน 20.57 วัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน               
1.30 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 30.53 วัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.78 วัน มีระยะเวลาหมุนเวียน
สินค้าโดยเฉลี่ย 7.57 วัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 4.37 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย               
17.53 วัน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 3.85 วัน  

   าระ กพันด้านหนี้สิน 

                      บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเง่ือนไขในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพา ิชย์ในประเท แห่งหนึ่ง ดังนี้  
(1) บริษัทฯ จะต้องป ิบัติตามเง่ือนไขการดํารงอัตราส่วน  (    ) 

ไม่เกินกว่า 2.50 เท่าและ  (    ) ไม่ตํ่ากว่า 1.10 เท่าจนกว่าสัญญา
กู้ยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซ่ึงบริษัทฯ สามารถดํารงอัตราส่วน  และ  ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินท่ี
ทําไว้โดยไม่มีปญหาผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด 
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(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ( ลานนา ) ซ่ึงเป็นบริษัทแม่จะต้องดํารง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ให้ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท้ังหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซ่ึงลาน
นายังไม่มีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท้ังหมดแต่อย่างใด 

(3) บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถป ิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การดํารงอัตราส่วน  และ , การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของ
ลานนาในบริษัทฯ เป็นต้น ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปญหาผิดนัดสัญญาท่ีทําไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่าง
ใด อีกท้ังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีตลอดมา 

  ลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคต 

ครงการในอนาตค 

ปจจุ บัน โรงงานระเหยน้ํ ากากส่ า (      
  3 ,000 3  ) ท่ี อยู่ ระหว่ างการก่อสร้ างและเตรียมทดลองเดิน เครื่อ งจั กร

( ) ซ่ึงเป็นโครงการจัดการน้ํ าเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลท่ีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรน้ําได้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากน้ําควบแน่นจากกระบวนการระเหยน้ํากากส่าดังกล่าวสามารถ
นํากลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้ และมีพลังงานไ าส่วนเกินท่ีผลิตจากโครงการนี้ซ่ึงสามารถนําไปใช้ใน
โรงงานผลิตเอทานอลทําให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไ า และยังได้ผลิตภั ์พลอยได้เป็น  

 ปีละประมา  50,000 เมตริกตัน ซ่ึงสามารถจําหน่ายและทําให้บริษัทฯ มีรายได้และกําไรเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต 

นว น้มในอนาคต 
แนวโน้มราคาน้ําตาลในประเท และในตลาดโลกในปี 2563 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนมาก เนื่องจาก

ผลผลิตอ้อยลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากสาเหตุจากสถานการ ์ภัยแล้ง ทําให้ราคากากน้ําตาลซ่ึงเป็นผลพลอย
ได้จากการผลิตน้ําตาลและเป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เพ่ิมสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ สามารถจัดซ้ือวัตถุดิบอ่ืนมาใช้ผสมและหรือใช้ทดแทนกากน้ําตาลได้  โดยยังคงมุ่งเน้นการรักษา
คุ ภาพผลิตภั ์และการบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือให้บริษัทฯ มี
ผลการดําเนินงานท่ีดีอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และสามารถจะจ่ายเงินปนผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายท่ี
กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

  งบการเงินของบริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(ม าชน) ประจําป 2562 นั้นไดจัดทําข้ึนตาม

ขอกํา นดในประกา กรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกํา นดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน ซึ่งใชบังคับตาม

พระราชบัญญัติการบัญชี พ. . 2543 และไดปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กํา นดในพระราชบัญญัติ ิชาชีพ

บัญชี พ. . 2547 

  คณะกรรมการรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

(ม าชน)   ที่จัดทําขึ้นเพ่ือใ เกิดค ามมั่นใจ าไดแ ดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแ เงิน ด

ร มที่เปนจริงและ มเ ตุ มผลโดยไดจัดใ มีการบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตองครบถ นเพียงพอ และ

รายงานทางการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ั ไปโดยพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่

เ มาะ มและ อดคลองกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดย ม่ําเ มอ ตลอดจนไดพิจารณาถึงค ามพอเพียงในการ

ตั้ง ํารอง ํา รับรายการที่มีค ามไมแนนอน รืออาจจะมีผลกระทบอยางมีนัย ําคัญตอกิจการในอนาคต 

โดยไดเปดเผยขอมูลที่ ําคัญไ ใน มายเ ตุประกอบงบการเงิน และผู อบบัญชีไดแ ดงค ามเ ็นไ ใน

รายงานของผู อบบัญชีแล  

  ในการนี้คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตร จ อบซึ่งประกอบด ยกรรมการที่มีค ามอิ ระ

และไมไดเปนผูบริ าร ซึ่งมีคุณ มบัติครบถ นตามขอกํา นดของ ํานักงานคณะกรรมการกํากับ ลักทรัพย

และตลาด ลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใ เขามาทํา นาที่ อบทานงบการเงิน ดูแลใ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชี อบทานระบบการค บคุมภายใน ระบบการตร จ อบภายในและการบริ ารค ามเ ี่ยงใ มีค าม

เ มาะ มและมีประ ิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีโปรงใ เปนไปตามระเบียบของบริ ัทฯ และเปนไปตาม

บทบัญญัติของกฎ มายตางๆ ที่เก่ีย ของร มทั้งดูแลไมใ เกิดค ามขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจน

พิจารณาและเ นอแตงตั้งผู อบบัญชีของบริ ัทฯ โดยคณะกรรมการตร จ อบไดแ ดงค ามเ ็นไ ใน

รายงานของคณะกรรมการตร จ อบซึ่งแ ดงไ ในรายงานประจําป 2562 แล  

ันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 

ในนามคณะกรรมการบริ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ม าชน) 

 

                                         

 

                                                (นาย ุโรจน  ุภ ั ดิ์กุล)                                            

                                                     ประธานกรรมการ                      
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EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand
Phone: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

ชั้น 33 อาคาร เลครัชดา

193/136-137 ถนน รัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ตู้ ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ 10501

โทรศัพท์: +66 2264 9090

แฟกซ์: +66 2264 0789-90

ey.com
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ร ราง ล ริ เก ระด เงิน



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหำชน)

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท์ 0-2627-3890-94  โทรสาร 0-2627-3889

โรงงำน : เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่านช้าง – สามชุก ตาํบลหนองมะค่าโมง อาํเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
โทรศพัท์ 035-969-905-7

www.thaiagroenergy.com

ผู้ลงทุนสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ  
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็ปไซด์ของบริษัท www.thaiagroenergy.com




