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รายงานของคณะกรรมการต่อผู ้ถือหุ้น
ในปี 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งก่อให้เกิดความยากล�ำบากต่อ
การด�ำรงชีวิต และการด�ำเนินธุรกิจ ท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และภาคการเกษตรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง บริษทั ฯยังคงสามารถด�ำเนินงานเป็น
ทีน่ า่ พอใจอีกปีหนึง่ โดยมีกำ� ไรสุทธิ 70.17 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรสุทธิหนุ้ ละ 0.07 บาท
การที่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาผลการด�ำเนินงานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้นั้น
เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
ผลด�ำเนินงานในภาพรวมในปี 2563 : บริษทั ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 2,408.60
ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 70.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ลดลง
ร้อยละ 6.54 และร้อยละ 86.34 ตามล�ำดับ คิดเป็นก�ำไรสุทธิหนุ้ ละ 0.07 บาท เนือ่ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และราคา
กากน�้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก และต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 27.77 จากปัญหาภัยแล้ง โดยปริมาณการขาย
เอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.80 มีอัตราก�ำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 28.47 ในปี 2562
มาเป็นร้อยละ 12.15 ในปี 2563 มีอัตราก�ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 19.93 ในปี 2562 มาเป็น
ร้อยละ 2.91 ในปี 2563 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 27.70 ณ
วันสิ้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 3.76 ณ วันสิ้นปี 2563
ฐานะการเงินโดยรวมในปี 2563 : สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2563 จ�ำนวน 3,357.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
778.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.82 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2563 จ�ำนวน 1,559.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
641.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.15 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2563 จ�ำนวน 1,798.69 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 137.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 ท�ำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจาก หุ้นละ 1.94 บาทในปี ==2562
เป็นหุ้นละ 1.80 บาทในปี 2563 หรือลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.22
สภาพคล่องโดยรวมในปี 2563 : บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียน (CURRENT RATIO)
0.44 เท่า ซึง่ ค่อนข้างต�ำ่ แต่ไม่มปี ญ
ั หาสภาพคล่องเนือ่ งจากบริษทั ฯ ยังมีสนิ ค้าคงเหลือทีจ่ ะสามารถขายและเปลีย่ นเป็นเงินสด
ได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทน�้ำมันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์
รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.46 เท่าและมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT
TO EQUITY RATIO) 0.87 เท่า โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียน
ในการด�ำเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว
โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

(1) ได้้รัับรางวััล SET AWARDS 2020 ประเภท Outstanding Company Performance Awards ใน
กลุ่่�มรางวััล Business Excellence ประเภทบริิษััทจดทะเบีียนใน SET ที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด สููงกว่่า 3,000
ล้้านบาท แต่่ไม่่เกิิน 10,000 ล้้านบาท
(2) การประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียน (“CGR”) ประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ดำำ�เนิินการโดยสมาคม
)
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทยปรากฏว่่าบริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิินในระดัับที่่�ดีีมาก หรืือรางวััล 4 ดาว (
โดยได้้รัับคะแนน 85% ซึ่่�งสููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของบริิษััทจดทะเบีียนในปีี 2563 ที่่�ได้้รัับคะแนน 83%
(3) การประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััทจดทะเบีียน (“AGM CHECkliST”) ประจำำ�ปีี
2563 ที่่�ดำำ�เนิินการโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทยปรากฏว่่าบริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิิน 98 คะแนนอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีีมาก
ซึ่่�งสููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของบริิษััทจดทะเบีียนในปีี 2563 ที่่�ได้้รัับ 93.10 คะแนน
(4) บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองและต่่ออายุุการรัับรองเป็็นสมาชิิกโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
มาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2560 จนถึึงปีี 2566 โดยบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการประกอบธุุรกิิจที่่�โปร่่งใสและเป็็นธรรม
รวมทั้้�งมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบ
แนวโน้้มในอนาคต : ราคาน้ำำ��ตาลดิิบและกากน้ำำ��ตาลฤดููกาลผลิิต 2563/2564 มีีแนวโน้้มปรัับตััวสููงขึ้้�น เนื่่�องจาก
เกิิดภััยแล้้งทำำ�ให้้ผลผลิิตอ้้อยลดลงจากปีีก่อ่ นค่่อนข้้างมาก และทำำ�ให้้ราคากากน้ำำ��ตาลซึ่่�งเป็็นผลพลอยได้้จากการผลิิตน้ำำ��ตาล
และเป็็นวััตถุุดิิบหลัักที่่�ใช้้ในการผลิิตเอทานอลของบริิษััทฯปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากปีีก่่อนค่่อนข้้างมาก อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ
สามารถเลืือกใช้้วััตถุุดิิบอื่่�นมาใช้้ผสมและหรืือใช้้ทดแทนกากน้ำำ��ตาลได้้ โดยยัังคงมุ่่�งเน้้นการรัักษาคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์และ
บริิหารต้้นทุุนการผลิิตเอทานอลให้้มีีประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผลที่่�ดีี เพื่่�อให้้บริิษััทฯ มีีผลประกอบการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�องใน
ปีี 2564 และสามารถจ่่ายเงิินปัันผลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ พยายามบริิหารงานและแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรอบคอบและระมััดระวัังโดยยึึดหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ สามารถผ่่านพ้้นอุุปสรรคและมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ
บริิษััทฯ จะพิิจารณาขยายการลงทุุนเพื่่�อพััฒนาและขยายกิิจการของบริิษััทฯให้้เจริิญเติิบโตต่่อไปอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ในระยะยาว

(นายวิรัช อภิเมธีธ�ำรง)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

1

นายวิรัช อภิเมธีธ�ำรง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2

นายไกรสีห์ ศิริรังษี
รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

3

นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

4

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

5

นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

6

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

7

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

8

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

5
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ผู ้บริหาร

นางสมฤดี สุวรรณรู ป

นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายบริหารและการผลิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายพาณิชยกิจ

นายสมถวิล บุ ญบานเย็น
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายบริหารและการผลิต

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

นายอนันต์ รายะรุจิ

นายศุภชั ย แก้วเฟื่ อง

ผู้อ�ำนวยการด้านการผลิต
และวิศวกรรม

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

นางสาวธีรนันท์ คุณะเกษม

นางประภัสสร กันทะวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท
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การประกอบธุ รกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ รกิจ
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ปั จจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุ รกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมู ลทัว่ ไปและข้อมู ลส�ำคัญอื่น

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78
องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเปนของเหลวใส ไมมีสี ติดไฟงาย เปนเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนสูง โดยบริษัทฯ
จำหนายเอทานอลแปลงสภาพใหกับบริษัทผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิ ง
พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนผสมรอยละ 10 รอยละ 20 และรอยละ 85 ไดเปนน้ำมัน
แกสโซฮอล E10 น้ำมันแกสโซฮอล E20 และน้ำมันแกสโซฮอล E85 ตามลำดับ สำหรับใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต
เพื่อทดแทนการใชน้ำมันเบนซิน ซึ่งจะชวยลดการนำเขาน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแตงซึ่งใชเพิ่มคาออกเทนใน
น้ ำ มั น เบนซิ น ที่ เ รี ย กว า MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิ ษ ทางอากาศ ซึ ่ ง จะส ง ผลดี ต อ
สิ่งแวดลอม
ปจ จุ บันบริ ษั ทฯมี โรงงานผลิต เอทานอล โดยใช เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั ่งเศส
ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรตอวัน หรือ 120.75 ลานลิตรตอป (คำนวณจากจำนวนวันที่ใชในการ
ผลิตเทากับ 330 วันตอป) ทั้งนี้สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบงเปน 2 สายการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล
กำลังการผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กากน้ำตาล
165,000 ลิตรตอวัน
31 มกราคม 2548

สายการผลิตที่ 2
สามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลาย
200,000 ลิตรตอวัน
2 เมษายน 2555

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตาม
บัตรสงเสริมการลงทุนดังตอไปนี้
 สายการผลิตที่ 1 ไดรับการส งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรั บปรุงประสิ ทธิภาพการผลิตเพื่ อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริม
การลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 โดยบัตรสงเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชนดานภาษีและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
(1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
รวมกันไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
และไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม (ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล) ไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่มีรายได จะหมดอายุวันที่ 22 เมษายน 2565
(2) ไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางไดรับการยกเวนภาษีเงินไดไปหักออกจากกำไร
สุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันพนกำหนดเวลาที่
ไดรับยกเวนภาษีตามขอ (1)
(3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
หนา 1
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 สายการผลิตที่ 2 ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ลงวันที่

19 พฤศจิกายน 2551 โดยบัตรสงเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชนดานภาษีและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
(1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมและไดรับ
ยกเวน ไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม (ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล) ไปรวมคำนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายได
(2) ไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางไดรับการยกเวนภาษีเงินไดไปหักออกจาก
กำไรสุท ธิ ที ่เ กิ ด ขึ ้ นภายหลั งระยะเวลาได รั บยกเว นภาษี เงิ น ได นิ ต ิบ ุ คคล เป นระยะเวลา 5 ป นั บแต ว ัน พ น
กำหนดเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีตามขอ (1)
(3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจากตางประเทศเพื่อใชใน
การผลิตเพื่อสงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่นำเขาครั้งแรก
ทั้งนี้ สิทธิประโยชนทางภาษีในสายการผลิตที่ 2 นี้ไดหมดอายุไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
วิสัยทัศน
“เปนผูนำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”
พันธกิจ
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและสงเสริมการใชเอทานอลเปนพลังงานทดแทนโดยการรวมมือกับหนวยงาน
ของรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชนใหเกิดบูรณาการในการพัฒนาการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงภายใตการบริหาร
จัดการที่เปนธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนตอองคกรผูถือหุนพันธมิตรธุรกิจและผูมีสวนไดเสียในสังคม
นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐาน
และมุงสรางความมั่นใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการแกคูคาดวยหลักปฏิบัติ 3 ประการดังนี้
(1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
(2) ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้ำที่ใช ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑระหวางผลิตทุก
ขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2015
(3) สรางจิตสำนึกและการใสใจในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความรับผิดชอบ รวดเร็ว
และจริงใจ
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริ ษ ั ทฯ มุ  งมั ่ นบริ หารงานและดำเนิ นธุรกิ จโดยคำนึงถึ งความรั บผิ ดชอบต อสั งคมและผู  ม ี ส วนได
สวนเสีย ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขาง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนได
สวนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงคและเสริมสรางการปลูกจิตสำนึกใหพนักงานไดมีสวนรวม
ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตอชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบขางอยางยั่งยืน
โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว 4 ดาน ดังนี้

หนา 2
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(1) ดานสิ่งแวดลอม : บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดวย
หลักการ ดังนี้
(ก) ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
(ข) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัด
มลภาวะที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูมาตรฐาน ISO14001/2015
(ค) สรางจิตสำนึกแกพนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบตอการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายใน
โรงงานและภายนอกโรงงาน
(ง) จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
(จ) ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสูโรงงานสีเขียว (Green Plant)
(2) ด า นความปลอดภั ยและชี วอนามั ย : ความปลอดภั ย และชีว อนามัย ในการปฏิบ ัต ิหนา ที ่ของ
พนักงานเปนความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ และเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จและเจริญเติบโตขององคกร
บริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติไว ดังนี้
(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
(ข) จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
(ค) จัดทำมาตรการปองกันและอุปกรณปองกันอันตรายในระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน
(ง) อบรมพนักงานถึงการปองกันอุบัติภัยและการแกไขอุบัติภัยอยางสม่ำเสมอ
(จ) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมทำหนาที่พิจารณา
กำหนดแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล
(3) ดานการอนุรักษทรัพยากร :บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้
(3.1) ดานการอนุรักษพลังงาน
(ก) ใชกาซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา
(ข) ลดการใชพลังงานไฟฟาดวยการใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณประหยัดไฟฟา
(ค) จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการใชไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
(ง) อบรมพนักงานใหเขาใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการประหยัดพลังงานทุกประเภท
ในโรงงาน
(3.2) ดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
(ก) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณในระบบทอสงตามกำหนด เพื่อปองกันการสูญเสีย
ของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ
(ข) นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใชในกระบวนการผลิตเอทานอล
(ค) ตรวจสอบคุณภาพน้ำอยางสม่ำเสมอเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได
(ง) ไมระบายน้ำเสียที่บำบัดแลวสูภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
(จ) สงเสริมการใชน้ำดานอุปโภคและบริโภคอยางประหยัด
(3.3) ดานการจัดการมลพิษทางอากาศ
(ก) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตกาซชีวภาพเพื่อปองกันการรั่วซึมของกาซชีวภาพ
อยางสม่ำเสมอ
หนา 3

11

12

รายงานประจ�ำปี 2563
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2563

(ข) ตรวจสอบระบบเผาไหมของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปลอย
จากปลองใหอยูในมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ค) ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน
(4) ดานสังคม :บริษัทฯ ตระหนักดีวา “สังคม” เปนกลไกสำคัญที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหกิจการของ
บริษัทฯ คงอยูและเติบโตอยางมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองคกร ไดแก พนักงานซึ่งเปนหัวใจสำคัญที่เสริม
ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันไปสูสังคมระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เปนเปาหมาย
ในการดำเนินการในระดับสังคมตางๆ ดังนี้
(4.1) ระดับองคกร
(ก) พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสรางองคความรูภายในองคกรสูการบริหาร
ความสามารถ (Competence Management)
(ข) สงเสริมพนักงานใหมีสวนรวมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นตอองคกร
(ค) สงเสริมพนักงานใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
(4.2) ระดับชุมชน
(ก) อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
(ข) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ค) สงเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน
(ง) สงเสริมการเรียนรูการใสใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเปนรากฐานของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
(4.3) ระดับประเทศ
(ก) สนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
(ข) สนับสนุนพัฒนาการเรียนรูและการสรางจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอสังคมของ
เยาวชน
นโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกำหนด
นโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อปลูกจิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่มความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ มีขอหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับ
การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ
และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต อต านทุ จริ ต
คอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนินการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของโดยใหปฏิบัติดังตอไปนี้
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(1) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการตอต าน
ทุจริตคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม
(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือ
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยใหปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดใหทำ
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว
(3) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่นตามที่
บริษัทฯ กำหนดไวในขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
(4) ผูที่กระทำทุจ ริ ตคอร รัปชั่นเปน การกระทำผิ ดจรรยาบรรณทางธุรกิ จซึ่ งจะต องได รั บ การ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทำ
นั้นผิดกฎหมาย
(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพรใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคลอื่นที่
ตองปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับบริษัทฯในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายวาดวยการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
แนวทางดำเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
เพื่อใหบริษัทฯสามารถดำเนินการตามนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯไดมี
แนวทางดำเนินการตางๆ โดยสรุปไดดังนี้
(1) กำหนดนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
และการใหผลตอบแทน โดยกำหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเขาใจกับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรม
ทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดวย
(2) การดำเนินการในเรื่องที่มี ความเสี่ ยงสูงกั บการทุจริต คอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
(2.1) ไมเสนอใหคาตอบแทน จายสินบน เรียกรอง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ
หนวยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อใหมีการตอบแทนการปฏิบัติ
ที่เอื้อประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
(2.2) การรับหรือใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนำไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
(2.3) หามรับหรือใหสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตอ
งานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตองดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดโดย
เครงครัด
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการที่
มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำใหบริษัทฯ มีผลประกอบการ
หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ ใหมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะอยูภายใตการควบคุม
และตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะสงกรรมการของบริษัทฯ หรือคัดเลือกผูบริหารที่ มี
คุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารงานเพื่อกำหนดนโยบายที่
สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว (ถามี)
เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนาคตใน
แงของการทำธุรกิจที่แขงขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหการดำเนินธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุมในอนาคต
จะตองดำเนินการผานบริษัทฯเทานั้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ประวัติความเปนมา : เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตไดนั้น จะถูกนำไปผสมกับน้ ำมัน
เบนซินเพื่อผลิตเปนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกวา น้ำมันแกสโซฮอล โดยการผลิตน้ำมันแกสโซฮอลในประเทศไทยนั้น
เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อป 2528 โดยโครงการสวน
พระองคไดศึกษาการผลิตแกสโซฮอลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากออย หลังจากนั้นก็เกิดการ
ตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขามารวมพัฒนาและนำไปทดสอบกับเครื่ องยนต แตยังไมเกิดการใชกันอย าง
แพรหลาย จนกระทั่งราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในป 2546 รัฐบาลจึงไดหันมาผลักดันการผลิต
และการใชแกสโซฮอลอยางจริงจัง รวมถึงสงเสริมการผลิตเอทานอลเพื่อนำไปผลิตน้ำมันแกสโซฮอล ทั้งนี้ กลุม
ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง
จึงไดจดทะเบียนกอตั้งบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 10 ลานบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯไดรับอนุญาต
ใหจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติผานมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 ตอมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 บริษัท
ลานนา รีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ไดเขามาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนทำให LANNA เปน
ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 75 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทฯจึงมี
สถานะเปนบริษัทยอยของ LANNA โดยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ
การคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซี่งถือเปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่ไดรับใบอนุญาต
ดังกลาว และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ไดทำการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อ
บริษัทฯเปน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
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พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ป 2546
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ลานบาท เปน 265 ลานบาท
โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 25.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิม
เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มทุนครั้งนี้ LANNA ไดเขามาลงทุนซื้อ
หุนเพิ่มทุนดังกลาวจำนวน 19,875,000 หุน ทำให LANNA มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ
75 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด และทำใหบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของ LANNA
 บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหนายเอทานอล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546
 บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 เลขที่ 1760(2)/2546
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) (บัตรสงเสริมดังกลาวหมดอายุแลว
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556)
ป 2547
 การกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ
ป 2548
 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหนายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตเปนผูคาน้ำมัน ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 ในการจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน
ป 2549
 LANNA ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จากผูถือหุนเดิมจำนวน 200,000 หุน ทำใหจำนวนหุนที่ถือในบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจาก 19,875,000 หุน เปน 20,075,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 75.75 ของจำนวนหุนที่
จำหนายไดแลวทั้งหมด
 บริษัทฯ เริ่มใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 1 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
เมื่อเดือนมกราคม 2549
 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหผลิตและจำหนายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล
ไมนอยกวา 99.5% เพื่อจำหนายใหแกผูคาน้ำมันโดยตรงเทานั้น โดยมีขนาดกำลังการผลิต 150,000 ลิตร
 ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 106 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
265 ลานบาท เปน 371 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 10.60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน
ป 2550
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 79.50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 371 ลานบาท เปน
450.50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 7.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน
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บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 149.50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ลานบาท เปน
600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 14.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน
 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ไดดำเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิม
หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหสามารถสงเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550
ป 2551
 บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2 จากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
ป 2552
 วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดรับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน
UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)
ป 2553
 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลหรือมันสำปะหลัง (สายการผลิตที่ 2)
เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรตอวัน หรือ 66.00 ลานลิตรตอป (จำนวนวันที่ใชในการ
ผลิตเทากับ 330 วันตอป)
ป 2554
 บริษัทฯ เริ่มทดสอบการเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังของสายการผลิตที่ 2 ในชวงเดือน
มกราคม 2554
 บริษัทฯ เริ่มใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 2 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket
(UASB) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ลานบาท เปน
800 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มใหมจำนวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน
 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจาก
150,000 ลิตรตอวัน เปน 350,000 ลิตรตอวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
 บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ใหสามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลในไตรมาสที่ 3
ป 2555
 บริษัทฯ เริ่มใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 3 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL)
เมื่อเดือนมีนาคม 2555
 บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหนายเอทานอลโดยใชกากน้ำตาลจากสายการผลิตที่ 2 เปนครั้งแรกเมื่อวันที่
2 เมษายน 2555
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ป 2556
 เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ไดดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 200 ลานบาท จากเดิม
800 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ป 2557
 เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยจากทุนเดิม
จำนวน 800 ลานหุนมูลคาหุนละ 1 บาทเปนเงิน 800 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน
1,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 1,000 ลานบาท และดำเนินการซื้อขายหุนสามัญครั้งแรกใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
ป 2558
 ในป 2558 บริษัทฯ ไดใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบโดยไดเริ่มโครงการในการใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลรวมกับกากน้ำตาล ซึ่งไดรับผลลัพธที่ดีทำใหบริษัทฯสามารถลดตนทุนการผลิตป 2558 ลงได
 เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯลงทุนติดตั้งอุปกรณสำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) ในกาซชีวภาพที่
ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟาซึ่งในการนี้จะทำใหปริมาณ SOx ใน Flue Gas จากปลอง Boiler
ลดลง (Bio-Scrubber) อันเปนการปองกันมลภาวะในอากาศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได
ป 2559
 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯไดเริ่มโครงการระบบกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) ในกาซชีวภาพ
(Bio-Scrubber) ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันมลภาวะในอากาศ
ป 2560


9 มีนาคม 2560 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ไดมีมติใหการรับรอง “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(มหาชน)” เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต โดยใบรับรองดังกลาวมีอายุ 3 ป
นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง

ป 2561
 วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาดวยระบบ Evaporator
system for bio methanated spent wash 3,000 M3 Per day เปนโครงการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการ
ผลิตเอทานอล สามารถผลิตพลังงานไฟฟาสวนเกินนำไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลและยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปน
Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 เมตริกตัน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย
บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด
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ป 2562
 ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2562
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ไดมีมติในการประชุมประจำไตรมาสที่ 4/2562 รับรองตออายุสมาชิก
“บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)” เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริตอีก 3 ป จากป 2563 ถึงป 2566
ป 2563
 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภท Outstanding
Company Performance Awards ในกลุมรางวัล Business Excellence ประเภทบริษัทจดทะเบียนใน
SET ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 3,000 ลานบาท แตไมเกิน 10,000 ลานบาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสรางรายได
ประเภทของรายได

ป 2561
ป 2562
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

(1) รายไดจากการขาย
(2) รายไดจากการขายเอทานอลแปลงสภาพ(1) 2,696.07 99.93 2,534.00
(3) รายไดอื่น(2)
1.78
0.07
43.10
(4) รวมรายไดทั้งสิ้น
2,697.85 100.00 2,577.10

ป 2563
ลานบาท รอยละ

98.33
1.67

2,405.99 99.89
2.61
0.11
100.00 2,408.60 100.00

หมายเหตุ : (1) รายไดจากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เปนรายไดที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดสวน 99.5% รวมกับการขายน้ำมัน
แกสโซฮอลในสัดสวน 0.5% สำหรับใชเปนเชื้อเพลิง และการจำหนายเอทานอลสำหรับใชเปนผลิตภัณฑทำความสะอาด
ที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบตามขอกำหนดของกรมสรรพสามิต
(2) รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายฟูเซลออยล (Fusel Oil) รายไดจากการขายสินทรัพย เงินคาสินไหมทดแทนและ
ดอกเบี้ยรับ เปนตน
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ
(ก) ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เอทิลแอลกอฮอล คือ
แอลกอฮอลที่ไดจากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแปงและน้ำตาล เชน กากน้ำตาล, มันสำปะหลัง, ขาวโพด
เปนตน โดยนำมาผานกระบวนการยอยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแปงเปนน้ำตาล และกลั่นเปนแอลกอฮอลจนได
ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติโดยทั่วไปเปนของเหลวใส ไมมีสี ติดไฟงาย เปนเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35%
สามารถนำมาใชทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึง่ เปนสารปรุงแตงเพื่อเพิ่มคาออกเทนในน้ำมัน
เบนซิน โดยสาร MTBE มีขอเสียตรงที่กอใหเกิดคารบอนมอนนอกไซดในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งกอใหเกิดสารตกคาง
และปนเปอนกับน้ำใตดิน ดังนั้น หากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนที่เหมาะสมทดแทนจะไดเปน
น้ำมันแกสโซฮอล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหมไดสมบูรณขึ้น และชวยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถลด
ปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน คารบอนมอนนอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเปนปจจัยหลักที่
กอใหเกิ ดสภาวะเรื อนกระจกในชั้ นบรรยากาศ (Green House Effect) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรเมติ กส และ
สารประกอบเบนซิน ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม
�������������

+

MTBE

=

������������� �� ���� ��

�������������

+

เอทานอล

=

�����������������

ตามขอกำหนดของกรมสรรพสามิต การจำหนายเอทานอลของบริษัทฯนั้นจะตองอยูในรูปของเอทานอล
แปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ไดผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่
กรมสรรพสามิตกําหนด สำหรับใชผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเปนน้ำมันแกสโซฮอล (นิยามตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548) ทั้งนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่
บริษัทฯ ใชผสมกับเอทานอล คือ น้ำมันเบนซิน 91 แตหลังจากที่มีการยกเลิกการจำหนายน้ำมันเบนซิน 91 บริษัทฯ
ก็หันมาใชน้ำมันแกสโซฮอล 91 แทน โดยในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใชน้ำมันแกสโซฮอล 91 ในสัดสวน
0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดสวน 99.5% เพื่อใหไดเปนเอทานอลแปลงสภาพเพื่อจำหนายใหแกลูกคา
เอทานอล

99.5%

+

น้ำมันแกสโซฮอล 91

0.5%

=

เอทานอลแปลงสภาพ
(Denatured Ethanol)

ทั้งนี้ เอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ผลิตและจำหนายมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกรม
ธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตไดเปน
ประจำทุกวัน
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บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งถือเปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่
ไดรับใบอนุญาตดังกลาว โดยผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผูคาน้ำมันที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือ
รวมกันทุกชนิดปละไมถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ลานลิตร)
รายการ
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน
ผลิตภัณฑที่ไดรับการสงเสริม
ปริมาณการผลิตที่ไดรับยกเวนภาษี

วันเริ่มมีรายได
วันหมดอายุของสิทธิประโยชนที่ไดรับ
สิทธิประโยชนที่ไดรับ
1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคลสำหรับกำไรที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม และไดรับยกเวนไมตอง
นำเงินปนผลจากกิจการทีไ่ ดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด
ระยะเวลาทีไ่ ดรบั การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
2. ไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวาง
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตอง
นำเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อสงออก
4. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

สายการผลิตที่ 1

สายการผลิตที่ 2

62-0394-1-04-1-0
แอลกอฮอลบริสุทธิ์
54,750,000 ลิตร
(เวลาทำงาน 24 ชม./วัน
: 365 วัน/ป)
23 เมษายน 2562
22 เมษายน 2565

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

3 ปหรือรอยละ 50 ของ
มูลคาเงินลงทุนแลวแต
อยางใดจะครบกอน

8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายได
จากกิจการที่ไดรับการ
สงเสริม

5 ป
5 ป
นับแตวันพนกำหนดเวลาที่ นับแตวันพนกำหนดเวลาที่
ไดรับยกเวนภาษี
ไดรับยกเวนภาษี
1 ป
นับแตวันที่นำเขาครั้งแรก



นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย
บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด ถือเปนเครื่องพิสูจนไดวา บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี โดยมี
ระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีแผนดำเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลด
หรือมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
(ข) สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท : เปนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการบริหารจัดการน้ำกาก
สาจากกระบวนการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงของบริษัทฯ โดยทำใหแหงใหมีลักษณะเปนผง (Powder) ไดเปนสาร
ปรั บ ปรุ ง ดิ น ออร แ กนิ ค (Organic) ที ่ ม ี อ งค ป ระกอบของกรดฮิ ว มิ ค (Humic acid) และธาตุ โ พแทสเซี ย ม
(Potassium) โดยมีคุณสมบัติคลายกับสารปรับปรุงดินที่ผลิตขึ้นจากแรลีโอนาไดต (Leonardite) สารปรับปรุงดิน
โพแทสเซียมฮิวเมทประกอบดวยสารอาหารออรแกนิคที่พืชตองการสามารถทดแทนการใชปุยเคมี อีกทั้งยังมี
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คุณสมบัติปรับสภาพทำใหดินอุมน้ำและเกิดโพรงระบายอากาศภายในดิน จึงสามารถดูดซับธาตุอาหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลใหพืชสามารถนำธาตุอาหารไปใชไดอยางเต็มที่
(ค) ผลิตภัณฑพลอยได อื่น : กระบวนการกลั่นเอทานอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑพลอยได
(By Product) คือ ฟูเซลออยล(Fusel Oil) ซึ่งประกอบไปดวยแอลกอฮอลหลายชนิด การใชฟูเซล ออยลจะตองมีการ
แยกแอลกอฮอลดวยวิธีการกลั่น และผานกระบวนการทำใหบริสุทธิ์แลวจึงนำแอลกอฮอลที่ไดไปใชเปนตัวทำละลาย
ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสากรรมน้ำหอม อุตสาหกรรม เรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอรและหมึก
พิมพ เปนตน ทั้งนี้ ปริมาณฟูเซลออยลที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีประมาณวันละ 200 ลิตร

2.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน
2.3.1 กลยุทธในการแขงขัน
(ก) คุณภาพของผลิตภัณฑ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุงเนนผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯให ความสำคั ญในการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลอย าง
สม่ำเสมอ เริ่มตั้งแตการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมไปถึงเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใชในการ
ผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต เปนเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและไดรับการยอมรับจากผูผลิตเอทานอลทั่วโลก กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมดวยระบบ DCS
(Distributed Control System) ที ่ ทั นสมัย และแม นยำ นอกจากนี ้ บริษ ัท ฯ ยั งมี การตรวจสอบและควบคุ ม
คุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดทายกอนที่จะสงมอบใหแกลูกคา การดำเนินการ
ทั้งหมดขางตนมีวัตถุประสงคเพื่อใหมั่นใจไดวาเอทานอลที่ผลิตไดมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยปจจุบันบริษัทฯ
สามารถผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมาตร
(ข) การบริหารตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ใหความสำคัญในการบริหารตนทุน
การผลิตซึ่งถือเปนคาใชจายหลักที่จะสงผลตอความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแขงขัน โดย
ปจจุบันบริษัทฯ ใชกาซชีวภาพซึ่งไดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลเปน
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ำเพื่อใชในกระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ตองใชน้ำมันเตาเปนเชื้อเพลิงซึ่งมี
ราคาสูงมาก ทำใหสามารถประหยัดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดทั้งหมดตั้งแตป 2556 เปนตนมา และในป 2558 บริษัทฯ
ไดกอสรางระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต เพื่อนำไฟฟาที่ไดมาใชภายในโรงงาน
และกระบวนการผลิต เปนการลดตนทุนพลังงานไฟฟา นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทฯ ใชในการผลิตเอทา
นอลเปนระบบอัตโนมัติที่ควบคุมดวยเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด ทำใหจำนวนพนักงานในสายการผลิตมีจำนวนไม
มากซึ่งจะชวยลดตนทุนคาแรงลงไดอีกสวนหนึ่งดวย ยิ่งไปกวานั้น การที่บริษัทฯออกแบบสายการผลิตที่ 2 ให
สามารถเลือกใชกากน้ำตาลหรือมันเสนเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเปนการเพิ่มความยืดหยุนในการที่จะ
บริหารตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโนมสูงขึ้นก็จะสามารถหัน
มาใชวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทน
(ค) ความแนน อนในการสงมอบสิน คา : การสงมอบสินคาใหตรงตามกำหนดเวลาเปนปจจัย
สำคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ลูกคาใชพิจารณาในการเลือกสั่งซื้อเอทานอลแปลงสภาพจากผูผลิตแตละราย ซึ่งผูซื้อจะมี
แผนการรับเอทานอลที่ระบุปริมาณที่สงมอบและกำหนดระยะเวลาการสงมอบสินคาที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ
ไมสามารถสงมอบสินคาไดในปริมาณและภายในกำหนดเวลาดังกลาว จะสงผลกระทบตอความไววางใจของลูกคา
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และชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือเปนนโยบายหลักที่จะตองสงมอบสินคาใหตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสราง
ความพึงพอใจและความไววางใจซึ่งจะสงผลทำใหลูกคากลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง
(ง) การรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา : บริษัทฯ เปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่ไดรับใบอนุญาต
เปนผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทำใหมีกลุมลูกคาที่มีการ
ติดตอทำธุรกิจกันมาเปนเวลานาน ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและไวใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ
จะวางแผนการจัดสงเอทานอลลวงหนารวมกับลูกคาทั้งในดานปริมาณสินคาและเวลาในการจัดสง เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับลูกคาวา บริษัทฯจะสามารถสงสินคาใหไดตรงตามความตองการ นอกจากนั้น บริษัทฯ จะใชขอมูล
ดังกลาวในการวางแผนการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะสามารถจัดสงเอทานอลใหใน
ปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่ลูกคาตองการอยางสม่ำเสมอ
2.3.2 ลักษณะลูกคา
บริษัทฯ จำหนายเอทานอลแปลงสภาพสำหรับใชเปนเชื้อเพลิง เพื่อนำไปใชผสมกับน้ำมันเบนซิน
ในสัดสวนตางๆเปนน้ำมันแกสโซฮอล โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ บริษัทผูคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนผูคาน้ำมันรายใหญของประเทศ โดยจะมีการทำสัญญา
ซื้อขายเอทานอล ซึ่งมีอายุสัญญาประมาณ 3-12 เดือน ขึ้นอยูกับนโยบายของลูกคาแตละราย ในสัญญาจะ
กำหนดปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ตองจัดสงใหลูกคาในกำหนดเวลาที่แนนอน สวนราคาซื้อขายเอทา
นอลแปลงสภาพที่จะซื้อขายกันนั้นจะกำหนดเปนรายไตรมาส
2.3.3 นโยบายราคา
คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลั งงาน(กบง.) เห็ นชอบให ใช ราคาเอทานอลอ างอิ งจากการ
เปรียบเทียบราคาต่ำสุด ระหวางราคาเอทานอลที่ผูผลิตรายงานตอกรมสรรพสามิตกับราคาเอทานอลที่ผูคามาตรา 7
รายงานตอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 เปนตนไป
โดยบริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดราคาขายจากตนทุนบวกอัตรากำไรขั้นตนที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) โดย
นอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอางอิงที่ประกาศโดย สนพ.แลว บริษัทฯยังพิจารณาปจจัยตางๆ ประกอบ
ในการกำหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเปนสำคัญ เชน ราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอุปสงคและอุปทานของ
ตลาด รวมถึงภาวะการแขงขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจากตลาดในประเทศและตางประเทศ เปนตน
2.3.4 การจำหนายและชองทางการจัดจำหนาย
กรมสรรพสามิตมีขอกำหนดตามที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตใหผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปน
เชื้อเพลิงวา บริษัทฯจะตองนำเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตไดไปใชในการผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจำหนายใหแกผูคา
น้ำมันโดยตรงเทานั้น และตองแปลงสภาพเอทานอลเปน “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) กอน
นำออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยผสมกับน้ำมันเบนซินหรือ
น้ำมันแกสโซฮอล ซึ่งเรียกวาสารแปลงสภาพ ในสัดสวน 0.5% ตอเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร กอนการ
จำหนายใหกับผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตกิ ารคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผูคาน้ำมันจะนำ
เอทานอลแปลงสภาพไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนผสมตางๆ เปนน้ำมันแกสโซฮอล E10, น้ำมันแกส
โซฮอล E20 และน้ำมันแกสโซฮอล E85 ตามลำดับ สวนใหญลูกคาเปนผูรับผิดชอบการขนสงเอทานอลที่ซื้อ
เอง โดยลูกคาจะเปนผูนำรถขนส งมารับสินคา ณ โรงงานของบริษัทฯ ในขณะที่ลูกคาบางราย บริษัทฯเป น
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ผูรับผิดชอบการขนสง โดยบริษัทฯ จะวาจ างบริษัทขนสงภายนอกในการจัดสงสินคาให แกลูกคา ซึ่งในกรณีนี้
บริษัทฯ ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการขนสงจนถึงคลังเก็บสินคาของลูกคา สําหรับปริมาณ
การซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณที่ วัดโดยมิเตอร ณ โรงงานของบริษัทฯ เป นหลักซึ่งมิ เตอรดังกลาว
จะตองผานการสอบเทียบตามที่กฎหมายกําหนดเปนประจํา

2.4 ภาวะอุตสาหกรรม
2.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล
ความตองการใชเอทานอลในป 2563 โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.00 ลานลิตรตอวั น ลดลงจากป 2562
ประมาณรอยละ 9.71 ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในชวงตนป 2563 ที่มี
มาตรการล็อกดาวนในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และการแพรระบาดระลอกใหมชวงปลายเดือนธันวาคมที่
ผานมา สงผลใหความตองการใชน้ํามันของภาคประชาชนลดลงอยางมาก กอปรกับปริมาณรถยนตนั่งสวนบุคคลไม
เกิน 7 คน ที่ จดทะเบี ยนใหมในป 2563 ลดลงจากป 2562 ประมาณ 163,664 คัน หรือคิดเปน รอยละ 22.63
ขณะที่ราคาน้ํามันดิบ WTI (เวสตเท็กซัส) ยังคงอยูในระดับต่ําเฉลี่ย 38.91 เหรียญสหรัฐตอบารเรล
ตารางแสดงปริมาณการใชเอทานอลสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง ในชวงป 2559-2563
(หนวย : ลานลิตร)
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ป 2562
ปริมาณการใชเอทานอล
ปริมาณการใชเอทานอลเฉลี่ยตอวัน

1,334.91
3.66

1,435.40
4.00

1,532.65
4.20

1,629.90
4.43

ป 2563
1,519.98
4.00

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมแกสโซฮอล
เนื่องจากเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนําไปผสมรวมกับน้ํามันเบนซินที่สัดสวนตางๆ
เปนน้ํามันแกสโซฮอล E10, E20 และ E85 ตามลําดับ ดังนั้นความตองการใชเอทานอลสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงใน
ประเทศ จะแปรผันตามปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอลในประเทศเปนหลัก โดยในป 2563 ปริมาณการใชน้ํามัน
แกสโซฮอลในประเทศลดลง 0.33 ลานลิตรตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 1.06 เมื่อเทียบกับป 2562 ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สงผลใหความตองการใชน้ํามันลดลง โดยเฉพาะกลุม
น้ํามันแกสโซฮอลที่เปนน้ํามันสําหรับรถยนตสวนบุคคล
ตารางแสดงปริมาณการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล ในชวงป 2559-2563
(หนวย : ลานลิตร)
ป 2559
ป 2560 ป 2561 ป 2562
การจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล
การจําหนายน้ํามันแกสโซฮอลเฉลี่ยตอวัน

ป 2563

10,118.37 10,521.90 10,939.05 11,403.32 11,316.80
27.65
28.80
29.97
31.24
30.91

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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โดยพบวาตั้งแตป 2559 ปริมาณการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
จากการสนับสนุนของภาครัฐผานการเพิ่มสวนตางราคาระหวางน้ำมันแกสโซฮอล E10 และ E20 และเงินชดเชยจาก
กองทุนน้ำมัน ทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานอยูระหวางการพิจารณาประกาศใหน้ำมันแกสโซฮอล E20 เปนน้ำมันพื้นฐาน
กลุมเบนซินตามนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอล และเปนการลดชนิดน้ำมันในตลาดให
มีความเหมาะสม
กราฟแสดงสัดสวนการใชน้ำมันแกสโซฮอลแตละประเภท ในชวงป 2559-2563
100.00

3.21

3.64

3.99

4.13

2.92

90.00

17.32

18.09

19.40

20.86

21.15

80.00

สัดสวนการใชแกสโซฮอลE85

70.00
60.00

รอยละ

24

สัดสวนการใชแกสโซฮอลE20

50.00
40.00

79.47

78.27

76.60

75.01

75.93

2562

2563

สัดสวนการใชแกสโซฮอลE10

30.00
20.00
10.00
0.00

2559

2560

2561

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ขอมูลสถานีบริการน้ำมัน ณ สิ้นป 2563 มีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 จำนวน 4,713
สถานีบริการ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.10 ในขณะที่สถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E85 มีจำนวน 1,295 สถานีบริการ
ลดลงรอยละ 14.58 จากป 2562
(หนวย : บาท/ลิตร)
อัตราเงินสงเขากองทุน
อัตราเงินชดเชย
คาการตลาด
ราคาขายปลีก

ประเภทน้ำมัน
เบนซิน 95 แกสโซฮอล 95 แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล E20 แกสโซฮอล E85
6.5800
0.6200
0.6200
2.2800
7.1300
3.9025
2.5176
2.6369
3.7512
2.6970
31.6600
24.2500
23.9800
22.7400
19.4900

ที่มา: โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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2.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมกากน้ำตาล
กากน้ำตาลเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการแปรรูปออยในโรงงานน้ำตาลซึ่งปริมาณออย 1
เมตริกตัน จะไดผลผลิตกากน้ำตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณรอยละ 4.50-5.00 ของปริมาณออยที่
เขาหีบ สำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบออยจะอยูในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของปถัดไป โดย
ปริมาณออยเขาหีบและปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตได ในปการผลิต 2558/2559 ถึง 2562/2563 เปนดังนี้
ฤดูการผลิต
2558/2559
2559/2560
2560/2561
2561/2562
2562/2563

ปริมาณพื้นที่ปลูกออย

ผลผลิตเฉลี่ย

(ลานไร)
11.01
10.99
11.54
12.24
11.96

(ตัน/ไร)
9.15
9.43
11.68
10.75
7.09

ปริมาณออยเขาหีบ ปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตได
(ลานตัน)
94.05
92.95
135.00
130.97
74.89

(ลานตัน)
4.23
3.89
5.49
5.88
3.39

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย

ป ก ารผลิ ต 2562/2563 พื ้ น ที ่ เ พาะปลู ก และผลผลิ ต อ อ ยลดลงทุ ก ภาคทั ่ ว ประเทศสื บ
เนื่องมาจากประสบปญหาภัยแลงรุนแรง ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกออยสวนใหญจะอยูนอกเขตชลประทาน ตองอาศัย
ปริมาณน้ำฝนแตในปนี้ปริมาณฝนลดลงจากปกอนหนา และฝนตกทิ้งชวงในชวงเวลาเพาะปลูก สงผลใหอ อย
เจริญเติบโตไมเต็มที่จึงทำใหผลผลิตออยตอไรลดลง ประกอบกับราคาออยตกต่ำอยางตอเนื่อง ทำใหเกษตรกรหัน
ไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีราคาดีกวาทดแทน โดยพบวาพื้นที่เพาะปลูกปการผลิต 2562/2563 ลดลงจากปการผลิต
2561/2562 จำนวน 2.8 แสนไร หรือคิดเปนรอยละ 2.29 ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยลดลง 3.66 ตันตอไร หรือคิดเปน
รอยละ 34.05 สงผลใหปริมาณออยเขาหีบและปริมาณกากน้ำตาลปการผลิต 2562/2563 ลดลงจากปการผลิต
2561/2562 รอยละ 42.82 และ 42.35 ตามลำดับ
2.4.4 ภาวะการแขงขัน
ในป 2563 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลที่เปดดำเนิ นการแลวจำนวน 27 โรงงาน
คิดเปนกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6,125,000 ลิตรตอวัน ซึ่งสามารถแบงตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต
เอทานอลไดดังนี้
โรงงานเอทานอลที่เปดดำเนินการผลิตเอทานอลแลว

โรงงานเอทานอล

จังหวัด

1.บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 1
2.บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด*
3.บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จํากัด*
4.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด*
5.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด *
6.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด (กุฉินารายณ)*

สุพรรณบุรี
นครสวรรค
กาญจนบุรี
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ

กำลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
150,000
230,000
200,000
500,000
230,000
320,000

วัตถุดิบหลัก
กากน้ำตาล
กากน้ำตาล
กากน้ำตาล
กากน้ำตาล
กากน้ำตาล
กากน้ำตาล
หนา 17
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โรงงานเอทานอลที่เปดดําเนินการผลิตเอทานอลแลว

โรงงานเอทานอล

จังหวัด

7.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด*
8.บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด*
9.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน)*
10.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน)*
11.บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด*
12.บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด*
13.บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด*
14.บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด*
15.บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน)*
16.บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 2
17.บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จํากัด
18.บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล กรุฟ เทรดดิ้ง จํากัด
19.บริษัท ทรัพยทพิ ย จํากัด
20.บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร จํากัด (มหาชน)
21.บริษัท ไทผิงเอทานอล จํากัด
22.บริษัท พี.เอส.ซี.สตารซ โปรดักสชั่น จํากัด (มหาชน)
23.บริษัท อี85 จํากัด
24.บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน)
25.บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด
26.บริษัท อัพเวนเจอร จํากัด
27.บริษัท ฟาขวัญทิพย จํากัด
รวมกําลังการผลิตทั้งหมดในปจจุบัน

สุพรรณบุรี
นครราชสีมา
ขอนแกน
กาญจนบุรี
สระบุรี
ตาก
ราชบุรี
สระแกว
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ฉะเชิงเทรา
อยุธยา
ลพบุรี
ขอนแกน
สระแกว
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
อุบลราชธานี
ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา
ปราจีนบุรี

กําลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
200,000
200,000
150,000
300,000
300,000
230,000
150,000
150,000
200,000
200,000
200,000
25,000
200,000
90,000
300,000
150,000
500,000
400,000
150,000
340,000
60,000
6,125,000

วัตถุดิบหลัก
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
น้ําออย
มันเสน/กากน้ําตาล
มันเสน/กากน้ําตาล
มันเสน/กากน้ําตาล
มันเสน/กากน้ําตาล
มันสด/มันเสน/กากน้ําตาล
มันเสน/กากน้ําตาล
มันเสน
มันสด
มันสด
มันเสน
มันสด/น้ําแปง
มันสด/มันเสน
มันสด/มันเสน
มันเสน
มันสด

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
หมายเหตุ : * เปนโรงงานผลิตเอทานอลที่เปนบริษัทในกลุมของผูประกอบการโรงงานน้ําตาล

ในป 2563 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดรอยละ 6.87 ลดลงจากป 2562 คิดเปนรอยละ 4.3

ป
2559
2560
2561
2562
2563

ปริมาณการใชเอทานอลรวม
ภายในประเทศ
(ลานลิตร)

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ
(ลานลิตร)

1,334.91
1,435.18
1,532.65
1,629.90
1,519.98

105.920
98.092
115.833
117.021
104.425

สวนแบงการตลาด
ของบริษัทฯ
(รอยละ)
7.93
6.83
7.56
7.18
6.87

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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2.4.5 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล : ธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลที่ใช
เปนเชื้อเพลิงเปนธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับดูแลโดยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกําหนด
นโยบายที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
(ก) การผลิตและจําหนายเอทานอล
เพื่อใหการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเปนไปในทางเดียวกัน ภายหลัง
จากที่ คณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธั นวาคม 2549 เห็น ชอบนโยบายการเป ดเสรี การผลิตสุรากลั่ น ชนิ ดสามทั บ
(เอทานอล) ที่ นํ า ไปใช ผ สมกั บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง กระทรวงการคลั ง จึ ง ได อ อกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ(เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่ งประกาศดังกลาวไดกําหนดขั้นตอนและวิ ธีดําเนิ นการขออนุญาตจั ดตั้ งโรงงานผลิ ต
เอทานอล การขออนุญาตผลิตและจําหนายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจําหนายเอทานอล ของเอทานอล
ซึ่งถูกกํากับดูแลโดยกรมสรรพสามิต นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานไดออกประกาศเมื่ อวันที่ 21 มกราคม 2548
กําหนดใหเอทานอลที่ใช เปน เชื้อ เพลิ งสํา หรับเครื่อ งยนต โดยจะใชเป นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช ผสมกับ น้ํ ามั น
เชื้อเพลิงก็ได เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในการจําหนาย
เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงนั้น ผูผลิตและจําหนายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงจะตองขอจดทะเบียนเปนผูคาน้ํามัน
ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 แลวแตกรณี ตอกรมธุรกิจพลังงาน
- ผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิด ปละตั้งแต 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป
- ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 หมายถึง ผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปละไมถึง 100,000 เมตริกตัน แตเปนผูคาน้ํามันที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000
เมตริกตัน (ประมาณ 36 ลานลิตร) หรือเปนผูคาน้ํามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ํามันแตละชนิดหรือรวมกัน
ทุกชนิดไดเกิน 200,000 ลิตร
(ข) การกําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล
เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนําเอทานอลมาใชในเชิงพาณิชย และสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูบริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงไดกําหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพสําหรับใชผสมกับน้ํามันเบนซิน
พื้นฐานเพื่อผลิตเปนน้ํามันแกสโซฮอลล ผานประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548
(ค) การยกเวนภาษีสรรพสามิต
เพื่อเปนการสนับสนุนการผลิตและการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิต
จึ ง ได อ อกประกาศเรื่ อ ง วิ ธี ก ารยกเว น ภาษี สุ ร าสํ า หรั บ สุ ร ากลั่ น ชนิ ด เอทานอลที่ นํ า ไปใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ
สวนประกอบเพื่อใชผลิตน้ํามัน เชื้อเพลิงเพื่อใชเป นเชื้ อเพลิง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยผูขอยกเว นภาษี
ดังกลาวจะตองทําการติดตั้งระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดทํารายงานตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด
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2.5 การจัดหาผลิตภัณฑเอทานอล
2.5.1 การผลิตเอทานอล
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยูเลขที่ 9 หมู 10 ถนนดานชาง-สามชุก ตำบลหนอง
มะคาโมง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กวา 1,800 ไร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย
ซึ่งใชเทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS(“MAGUIN”) ประเทศฝรั่งเศส ที่เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับจาก
ผูผลิตเอทานอลทั่วโลก โดยลักษณะเดนของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใชกระบวนการหมักแบบหลายถังตอเนื่อง
(Cascade Continuous) และกระบวนการกลั่นแบบ 2 คอลัมน นอกจากนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไดรับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 จาก
สถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดยบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล
กำลังการผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กากน้ำตาล
165,000 ลิตรตอวัน
31 มกราคม 2548

สายการผลิตที่ 2
สามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลาย
200,000 ลิตรตอวัน
2 เมษายน 2555

ปจจุบันสายการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิตของบริษัทฯ สามารถดำเนินการเชิงพาณิชยได
เปนที่เรียบรอยแลว โดยสายการผลิตที่ 1 ซึ่งใชกากน้ำตาลเปนวัตถุดิบไดเพียงชนิดเดียว ไดเริ่มดำเนินการผลิต
เชิงพาณิชยมาแลวตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2548 สำหรับสายการผลิตที่ 2 ซึ่งสามารถเลือกใชวัตถุดิบไดหลากหลาย
ชนิด เชน กากน้ำตาล มันสำปะหลัง น้ำตาลทรายดิบ เปนตน ไดเริ่มดำเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชยเมื่อวันที่
2 เมษายน 2555 อยางไรก็ตาม ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น
จะขึ้นอยูกับตนทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เปนหลัก
2.5.2 กำลังการผลิตเอทานอลมี 2 สายการผลิตดังนี้
ป 2562
รายละเอียด
กำลังการผลิตติดตั้ง
ปริมาณการผลิตจริง
% ของกำลังการผลิตติดตั้ง
รวมกำลังการผลิตติดตั้ง
รวมปริมาณผลิตจริง
% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม

ป 2563

สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2
54,750,000
66,000,000
54,750,000
66,000,000
49,589,672
68,382,590
40,775,801
60,787,529
90.57
103.61
74.48
92.10
120,750,000
120,750,000
117,972,262
101,563,330
97.70
84.11
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2.5.3 กระบวนการผลิต สามารถแบงเปน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
การเตรียมวัตถุดิบ
(Mash Preparation)

การหมัก
(Fermentation)

ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

ใชเวลาประมาณ 36 ชั่วโมง

การกลั่น
(Distillation)

ใชเวลาประมาณ 30 นาที
การดูดน้ำออก
(Dehydration)

แอลกฮอลทมี่ ีความ
บริสุทธิ์ 99.8%
โดยปริมาตร

(1) การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process)
กากน้ำตาลที่ถูกสงโดยทอจากถังเก็บกากน้ำตาลจะถูกนำมาเตรียมกอนการนำไปหมักดวย
การนำกากน้ำตาลมาเจือจางดวยน้ำเพื่อใหไดความเขมขนที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเปนสารเคมีประเภทลดแรง
ตึงผิวเพื่อใหสิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล
(2) การหมัก (Fermentation Process)
กากน้ำตาลที่ถูกเจือจางสวนหนึ่งจะถูกสงเขาสูกระบวนการเตรียมยีสตเพื่อเตรียมเชื้อยี สต
สำหรับใชในกระบวนการหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจำเปนตอการเจริญเติบโตของยีสต
จากนั้นยีสตที่ผานการเลี้ยงจนไดสภาวะที่เหมาะสมใน Prefermenters จะถูกสงเขาถังหมัก (Fermenters) พรอม
กับกากน้ำตาลที่ถูกเจือจางอีกสวนหนึ่ง กระบวนการหมักของบริษัทฯ จะเปนกระบวนการแบบตอเนื่อง (Cascade
Continuous) โดยผานถังหมั กทั้ งหมด 6 ใบ ซึ่งในแตล ะถั งจะมีป  มสูบ วนและระบบน้ำหล อเย็น เพื ่ อควบคุ ม
อุณหภูมิถังหมักใหคงที่ โดยจะใชเวลาในการหมักทั้งสิ้นประมาณ 36 ชั่วโมง เพื่อใหยีสตเปลี่ยนน้ำตาลใหเปน
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แอลกอฮอล หลังจากนั้นน้ำหมักจะถูกสงไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพื่อรอทำการกลั่นตอไป ในกระบวนการนี้จะได
แอลกอฮอลที่มีระดับความบริสุทธิ์ประมาณ 9-10% โดยปริมาตร
(3) การกลั่น (Distillation Process)
แอลกอฮอลที่ไดจากการหมักที่ถูกเก็บไวในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกลั่นที่ 1 ซึ่งทำหนาที่แยก
แอลกอฮอลออกจากน้ำหมัก โดยการกลั่นที่ความดันระดับต่ำกวาบรรยากาศ เมื่อไอของแอลกอฮอลเคลื่อนตัว
ออกจากยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผานชุดหลอเย็น ไอแอลกอฮอลสวนที่บริสุทธิ์จะควบแนนเปนแอลกอฮอลเหลว
ที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 50% โดยปริมาตร และถูกสูบสงไปตอยังหอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหนาที่ทำใหแอลกอฮอลมี
ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยการกลั่นที่ความดันสูงกวาบรรยากาศ เพื่อใหไดแอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ
92% โดยปริมาตร ไอแอลกอฮอลจากหอกลั่นที่ 2 จะถูกสงผานเขาไปสูกระบวนการแยกน้ำออก (Dehydration)
ในกระบวนการกลั ่นนี ้ จะเกิดฟู เซลออยล (Fusel Oil) ซึ ่ งเป นผลิตภั ณฑ พลอยได สามารถ
นำไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสากรรมน้ำหอม อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอรและ
หมึกพิมพ นอกจากนี้จะเกิดน้ำกากสา (Spent Wash) ซึ่งจะถูกสงไปบำบัดที่ระบบผลิตกาซชีวภาพของบริษัทฯ ตอไป
(4) การดูดน้ำออก (Dehydration Process)
เปนการแยกน้ำที่เหลือออกเพื่อทำใหแอลกอฮอลมีความบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมาตร
โดยไอระเหยของแอลกอฮอลจะผานหอสำหรับดูดซับน้ำ (Dehydration Unit) จำนวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes
บรรจุไวภายในเพื่อทำหนาที่ดูดซับน้ำออกจากไอแอลกอฮอล โดยแอลกอฮอลที่แหงแลวจะถูกควบกลั่นแลวทำให
เย็นลงกอนจะถูกสงไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพือ่ รอจำหนายตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทานอลจำนวน 4
ใบ ความจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแตละใบจะมีการปลอยไนโตรเจนทดแทนอากาศภายใน หรือที่
เรียกวา “Nitrogen Blanketing” เพื่อรักษาคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจำหนายใหแกลูกคา
2.5.4 การจัดหาวัตถุดิบ
(1) กากน้ำตาล (Molasses)
เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 80 ของตนทุน
การผลิตเอทานอล บริษัทฯ สั่งซื้อกากน้ำตาลจากผูผลิตและ/หรือผูจัดจำหนายในประเทศทั้งหมดโดยบริษัทฯ จะเริ่ม
เจรจาซื้อกากน้ำตาลลวงหนากับผูผลิตและ/หรือผูจัดจำหนายกากน้ำตาลตั้งแตชวงกอนฤดูกาลเปดหีบออย เนื่องจาก
กากน้ำตาลเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ำตาล ดังนั้นปริมาณกากน้ำตาลจะมากหรือนอยจึงขึ้นอยูกับปริมาณ
ออยเขาหีบในแตละฤดูกาลเปนสำคัญ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจมีปริมาณกากน้ำตาลซึ่งเปน
วัตถุดิบหลักไมเพียงพอตอการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว บริษัทฯ จึงมีการจัดทำสัญญาซื้อกากน้ำตาลลวงหนา
กับผูผลิตและ/หรือผูจำหนายกากน้ำตาล โดยจะกำหนดปริมาณการซื้อกากน้ำตาลและกำหนดสงมอบที่แนนอนไว
นอกจากนั ้นการจัดซื้ อกากน้ ำตาลจากโรงงานน้ำตาลในบริเวณใกล เคี ยงกับโรงงานของบริ ษั ทฯจะเป นการช วย
ประหยัดตนทุนกากน้ำตาล (รวมคาขนสง)ลงไดสวนหนึ่ง ทั้งนี้ ในการซื้อกากน้ำตาลสวนใหญของบริษัทฯ นั้น ผูขายมี
หนาที่สงมอบกากน้ำตาลถึงโรงงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม มีผูขายบางรายที่บริษัทฯ จะตองจัดรถขนสงไปรับมอบ
กากน้ำตาลจากโรงงานของผูขาย ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯจะวาจางบริษัทขนสงภายนอกในการขนสงกากน้ำตาลจาก
โรงงานของผูขายมาสงมอบที่โรงงานของบริษัทฯ โดยในสัญญาจางขนสง
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ระหวางบริษัทฯและบริษัทขนสงจะระบุชัดเจนวาผูขนสงตองรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการ
ปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหายของสินคาในระหวางการขนสงและความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
ไมวาการปลอมปน การเสื่อมสภาพหรือการสูญหายนั้นจะเกิดเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขนสงตองชดใชความ
เสียหายใหแกบริษัทฯ
(2) สารเคมี
บริษัทฯตองใชสารเคมีในกระบวนการผลิตเอทานอล คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.96 ของตนทุน
การผลิตเอทานอล ทั้งนี้ สารเคมีที่สำคัญที่บริษัทฯ ใชในกระบวนการผลิต เชน ยีสต, ยูเรีย,ไดแอมโมเนี่ยมฟอสเฟต,
Anti Foam และกรดซัลฟูริก เปนตน โดยเปนการสั่งซื้อจากผูผลิต และ/หรือผูจัดจำหนายในประเทศทั้งหมด และ
จากการที่บริษัทฯ ใหความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯจึงเนนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผลิต
และ/หรือผูจัดจำหนายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดสงวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่กำหนดไดอยางครบถวน
และตรงตามกำหนดเวลาที่ต องการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทำทะเบียนรายชื่ อผูผลิตและ/หรือ ผูจัดจำหนาย
(Approved Vendor List) เพื่อใชในการกลั่นกรองผูผลิต และ/หรือผูจัดจำหนายที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการ
ทบทวนผลการประเมินปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัติการสงมอบวัตถุดิบเปนหลัก ทั้งนี้ ในการ
สั่งซื้อสารเคมีนั้นบริษัทฯจะพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Stock) ที่กำหนดไว โดยหากปริมาณ
ลดลงจนถึงปริมาณขั้นต่ำที่ตองมีไว ระบบ ERP ก็จะแจงใหผูที่เกี่ยวของดำเนินการสั่งซื้อสารเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบ
ดังกลาวจะชวยใหบริษัทฯ สามารถบริหารวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่เหมาะสม
(3) มันเสน
ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยูกับ
ตนทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เปนหลักซึ่งการที่บริษัทฯ มีทางเลือกในการเลือกใชวัตถุดิบจะทำให
บริษัทฯ บริหารตนทุนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชวยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกากน้ำตาลเปนวัตถุดิบ
หลักเพียงอยางเดียว โดยบริษัทฯ สามารถเลือกใชวัตถุดิบที่มีตนทุนที่ต่ำกวาในการผลิตเอทานอลได ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดมีการเตรียมความพรอมสำหรับการผลิตเอทานอลจากมันเสน โดยมีนโยบายในการจัดหามันเสนจากบริเวณ
จังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรคและกำแพงเพชร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลัง
เปนจำนวนมาก โดยการซื้อมันเสนนั้น บริษัทฯ จะทำการสำรวจลานมันเพื่อใหมั่นใจวา ลานมันดังกลาวมีศักยภาพ
ในการผลิตมันเสนตรงตามคุณภาพที่บริษัทฯ ตองการ และบริษัทฯ จะทำการสุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
มันเสนทุกครั้ง กอนตัดสินใจทำการซื้อขาย นอกจากนี้ในขั้นตอนการรับมอบมันเสนในแตละครั้ง บริษัทฯ ก็จะทำ
ตรวจสอบมันเสนในแตละคันรถวามีคุณภาพตามที่กำหนดหรือไม กอนที่จะรับมอบ โดยหากมีคุณภาพไมเปนไป
ตามที่บริษัทฯ กำหนด ก็จะปฎิเสธการรับมอบในครั้งดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวามันเสนที่บริษัทฯ จัดหามานั้นเปนมัน
เสนที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดและเหมาะสมสำหรับใชในกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ
(4) น้ำตาลทรายดิบ
กระบวนการผลิตเอทานอลสายการผลิ ตที ่ 2 สามารถใชน้ำตาลทรายดิบเปนวั ตถุ ดิบได จึง
นับเปนการเพิ่มความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง สงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุน
การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในแตละปที่ประชุมคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย (กอน.)
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จะพิจารณานโยบายเพิ่มเติมปริมาณการจำหนายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรใหแกกิจการอุตสาหกรรม
ผลิตเอทานอล โดยจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิตในแตละฤดูการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ำตาลทรายที่จะสงออกสู
ตลาดโลก และเพื่อเปนการสงเสริมและขยายตลาดการใชน้ำตาลทรายเปนวัตถุดิบในประเทศใหเพิ่มสูงขึ้น

3. ปจจัยความเสี่ยง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใชผสมกับน้ำมันเบนซินใน
อัตราสวนตางๆ เปนน้ำมันแกสโซฮอล E10, E20 และ E85 เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ
เปนผูประกอบอุตสาหกรรมกลางน้ำที่ไมไดประกอบอุตสาหกรรมตนน้ำและปลายน้ำจึงตองใหความสำคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งทางดานการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ำอันไดแก กากน้ำตาล เปนตน รวมถึงการใชกาซชีวภาพ
ซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยในรอบป 2563 บริษัทฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของบริษัทฯ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(“COVID-19”) ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลกและยังอาจสงผลกระทบอยางตอเนื่องในปตอไป
3.1 ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบหลัก
บริษัทฯ ใชกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และน้ำตาลทรายดิบ ซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ซึ่งมีปจจัยที่จะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตหลายดาน ไดแกสภาพภูมิอากาศ,
โรคระบาด, และปริมาณน้ำฝนในแตละป โดยเฉพาะพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตามผลตอบแทนเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืชไรชนิดอื่น ทั้งนี้ ในปการผลิต 2563/2564 มีการคาดการณวาปริมาณออยเขาหีบจะมีปริมาณ
ลดลงจากป 2562/63 รอยละ 10.48 เนื่องจากประสบสภาวะภัยแลงรุนแรงตอเนื่องจากฤดูกาลผลิตที่ผานมา
ประกอบกับราคาออยที่ผานมาตกต่ำตอเนื่องสงผลใหเกษตรกรบางสวนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดจัดหากากน้ำตาลโดยทำสัญญาซื้อขายกอนการเปดหีบเพื่อตกลงปริมาณและกำหนดเวลาสงมอบ
กากน้ำตาลที่แนนอนไวลวงหนา นอกจากนั้นยังพิจารณาการนำเขาวัตถุดิบกากน้ำตาลจากตางประเทศ พรอมทั้ง
จัดหาวัตถุดิบทางเลือกอื่น ไดแกน้ำตาลทรายดิบและมันสำปะหลัง เพื่อใชผสมเปนวัตถุดิบในป 2564 เพื่อเปนการ
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงวัตถุดิบกากน้ำตาลเพียงอยางเดียว
3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใชสำหรับการผลิตเอทานอลเปนวัตถุดิบทางการเกษตร โดยราคาจะแปรผัน
ไปตามอุปสงคอุปทานของตลาดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลักสงผลโดยตรงตอตนทุน
การผลิตเอทานอล หากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอตนทุนขายและอัตรา
กำไรของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาขายเอทานอลจากตนทุนบวกกำไรขั้นตนในอัตรา
ที่เหมาะสม อีกทั้งมีการติดตามสถานการณตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบหลัก ไดแก กากน้ำตาล
น้ำตาลทรายดิบ รวมถึงมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถจัดซื้อวัตถุดิบไดในราคาที่สามารถแขงขันได
รวมถึงพิจารณาความเปนไปไดในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรางมั่นคงดานวัตถุดิบใหกับบริษัทฯ
3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
บริษัทฯ จำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใหกับผูคาน้ำมันมาตรา 7 เพื่อนำไปผสมเปนน้ำมัน
แกสโซฮอล ซึ่งถือวาเปนตลาดที่มีลูกคานอยราย ดังนั้นดวยภาวะ oversupply ในปจจุบัน ลูกคารายใหญที่มีความ
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ตองการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอำนาจตอรองทั้งราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย นอกจากนั้นในกรณีที่ลูกคาราย
ใหญมีความรวมมือทางธุรกิจกับผูผลิตเอทานอล ทั้งในรูปแบบการถือหุน และการรวมทุน จะยิ่งสงผลใหอำนาจ
ตอรองสูงขึ้น บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญและผลกระทบตอผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ จึงไดพยายามลดการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนหลัก และขยายฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้นเพื่อให
สามารถจำหนายเอทานอลไดตามแผนงานและเปาหมายในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ประกอบกับการติดตาม
สถานการณตลาดสงออกเพื่อเพิ่มชองทางการจำหนายอีกทางหนึ่ง
3.4 ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
นโยบายสงเสริ มการใช พลั ง งานทดแทนของภาครั ฐมี ผลกระทบต อการดำเนิ นธุ รกิ จเอทานอล
โดยเฉพาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (AEDP) ที่กำหนดเปาหมายความตองการใชเอทานอล
ของประเทศ แลการประกาศใหแกสโซฮอล E20 เปนน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ เพื่อสรางสมดุลใหกับพืช
เกษตร เชนมันสำปะหลังและออยที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล จะสงผลใหปริมาณความตองการใช
เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นจากสัดสวนผสมเอทานอลที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามนโยบายภาครัฐยังคงมีความไมแนนอนซึ่ง
บริษัทฯ จะตองบริหารการผลิตและการจำหนายเอทานอลใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด โดยมุงเนนการ
บริหารตนทุน การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ และการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา รวมถึงการขยายตลาดสงออก
หรือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเพื่อใหมั่นใจไดวาจะไดรับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐนอยที่สุด
3.5 ความเสี่ยงจากแนวโนมการใชรถยนตไฟฟาและรถยนตไฮบริดเพิ่มขึ้น
เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา (ELECTRICAL VEHICLES
หรือ “EVs”) โดยครอบคลุมรถยนตไฟฟาแบบไฮบริด (HEV) รถยนตไฟฟาแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รถยนต
ไฟฟาแบบแบตเตอรี่ (BEV) รถจักรยานยนตไฟฟา รวมถึงชิ้นสวนรถยนตไฟฟา เชน แบตเตอรี่สำหรับยานยนต
ไฟฟาตางๆ โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตไฟฟาของภูมิภาค และมีสัดสวนการ
ผลิตรถยนตไฟฟารอยละ 30 ของการผลิตรถยนตในไทยทั้งหมดภายในป 2030 แมจะมีขอจำกัดดานราคาและอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ ระยะเวลาการชารจแบตเตอรี่ และจำนวนสถานีใหบริการที่จะตองพัฒนาตอไปในอนาคต
ก็ตาม แตจะเห็นไดวาการใชพลังงานไฟฟาในรถยนตจะสงผลกระทบตอความตองการใชน้ำมันเชื้อเพลิงและเอทา
นอลในอนาคต โดยบริษัทฯอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตผลิตภัณฑอื่นหรืออนุพันธของเอทานอล
เพื่อลดผลกระทบจากความตองการใชเอทานอลที่อาจจะลดลงในอนาคตใหมากที่สุด
3.6 ความเสี่ยงจากการใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพื่อ
ใชในกระบวนการผลิตเอทานอล
เปนหนึ่งในนโยบายลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตเอทานอล จากเดิมที่
ใชน้ำมันเตาและพลังงานชีวมวลเปนเชื้อเพลิงหลักเทานั้น ทำใหสามารถลดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดมาก ปจจุบันบริษัท
ฯสามารถผลิตกาซชีวภาพไดเพียงพอสำหรับการผลิตไอน้ำ และกระแสไฟฟาที่ใชในการผลิตเอทานอลทั้งสอง
สายการผลิต อยางไรก็ตามบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติซึ่งควบคุมไมได ทำใหบอผลิตกาซชีวภาพ
ไดรับความเสียหายและทำใหกระบวนการผลิตกาซชีวภาพตองหยุดชะงักลง โดยจะตองหันไปใชเชื้อเพลิงชนิดอื่น
ทดแทน เชน น้ำมันเตาและกะลาปาลม เปนตน ก็จะทำใหตนทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯก็ตระหนัก
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ถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดปรับปรุงโครงสรางบอผลิตกาซชีวภาพใหมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดใหมีหนวยงาน
คอยเฝาระวังและดูแลระบบการผลิตกาซชีวภาพทุกระบบอยางใกลชิด โดยมีแผนดำเนินการเปลี่ยนผาใบคลุมบอ
กาซชี วภาพ (HDPE Cover) กอนหมดอายุ ใชงาน เพื ่ อลดความเสี่ ยงเกิดการฉี กขาดเมื่ อเจอลมพายุ และมี การ
ซอมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ อยางสม่ำเสมออยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถผลิตกาซชีวภาพไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธผลสูงสุด นอกจากนี้ ยังไดจัดทำกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิด
จากภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความเสี่ยงไวอีกทางหนึ่งดวย
3.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทฯใหความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบดานสุขภาพและอนามัยของชุมชนโดยรอบ
โรงงาน จึงมีความมุงมั่นและเอาใจใสตอสภาพแวดลอม และมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง 2 ดานดังนี้
(1) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางอากาศ
บริษัทฯไดติดตั้งอุปกรณ BIO SCRUBBER สำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ใน
กาซชีวภาพที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพื่อทำใหกาซชีวภาพมีความสะอาดและมี
คุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝาระวัง พรอมทำการตรวจสอบคามลสารจากลมระบายออกที่ปลาย
ปลองหมอไอน้ำใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน และมีแผนการซอมบำรุงหรือเปลี่ยนผาใบคลุมบอกาซ
ชีวภาพกอนหมดอายุใชงาน เพื่อใหผาใบคลุมบอกาซชีวภาพอยูในสภาพที่ดีและมีความมั่นคงแข็งแรงลดผลกระทบ
มลพิษทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นตอชุมชนใหมากที่สุด
(2) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
บริษัทฯไดดำเนินการตามเงื่อนไขขอกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมใน
“เรื่องการจัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีการกอสรางบอกักเก็บน้ำกากสาที่ผานกระบวนการผลิต
กาซชีวภาพอยางเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซอมแซมคันบอใหมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และ
กักเก็บน้ำในระดับที่ต่ำกวาคันบอ (FREE BOARD) อยางเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ำลนจากบอเมื่อฝนตก
หนัก นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาเพื่อลดปริมาณน้ำกากสาที่ตองกักเก็บและลดความ
เสี่ยงจากการที่น้ำกากสาจะรั่วไหลหากเกิดอุทกภัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงาน
3.8 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ธนาคารผูใหกูไดกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงสัดสวนการถือหุนของ บริษัท ลานนารีซอรส
เซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ซึ่งเปนบริษัทแมไมใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา
กูยืมเงินจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญากูยืมเงินและทำใหธนาคารผูใหกูสามารถเรียกใหบริษัทฯ
ชำระคืนเงินตนของเงินกูยืมทั้งหมดทันทีซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ ในที่สุด หาก LANNA
จำหนายหุนที่ถืออยูในบริษัทฯ และทำใหสัดสวนการถือหุนลดลงต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมด ซึ่ง
บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวโดยไดรายงานใหคณะกรรมการ LANNA ทราบถึงเงื่อนไขที่ตองดำรงสัดสวน
การถือหุนในบริษัทฯ ดังกลาว หาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ในอนาคตก็จะแจงให
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บริษัทฯทราบลวงหนากอน เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเจรจากับธนาคารผูใหกูกอนเพื่อใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงินไดโดยไมผิดสัญญาแตอยางใด
3.9 ความเสี่ยงดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
ตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่จะตองถูกทางการตักเตือน ปรับหรือถูกดําเนินคดี และสงผลกระทบตอชื่อเสียงของ
บริษัทฯ โดยกําหนดใหผูบริหารติดตามและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูมี
สวนไดเสียอยางใกลชิดเพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตางๆ รวมทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปอยางถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัดทุกประการ
3.10 ความเสีย่ งดานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยกําหนดนโยบายวา
ดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการเผยแพร สื่อสารในทุก
ระดับขององคกรรวมถึงบุคคลภายนอก โดยจัดตั้งคณะทํางานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใหมีการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติจริง มีการกระตุนจิตสํานึกในการดําเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีการประเมิน
ตนเองเกี่ย วกั บ ความเสี่ ยงดานทุ จริ ตคอร รั ปชั่ น ของทุก หน ว ยงานเพื่ อนํ าไปปรั บ ปรุ งแก ไขระเบี ยบคํ าสั่ งต างๆ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจําวันใหครอบคลุมความเสี่ยงดังกลาวอยางรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอโดยบริษัทฯ
ได รั บ การรั บ รองรั บ รองเป น สมาชิ ก แนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น
(THAILAND’S PRIVATE COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) ตั้งแต
วันที่ 9 มีนาคม 2560 และไดรับการตออายุอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
3.11 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแตปลายป 2562 เปนตนมา ซึ่งบริษัทฯ
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและออกมาตรการปองกันผลกระทบจากโรค
ติดเชื้อ COVID-19 โดยไดออกประกาศและระเบียบคําสั่งเพื่อสื่อสารใหพนักงานรับทราบปรับเปลี่ยนเวลาการมา
ทํางานของพนักงานตามความเหมาะสมโดยใหพนักงานปฏิบัติงานที่บาน (WORK FROM HOME) เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการเดินทางมาทํางานของพนักงานและการเวนระยะหางทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) โดยกําหนด
มาตรการอยางเครงครัดใหพนักงานทุกคนสวมใสหนากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและมีการจัดเจลแอลกอฮอลไว
ตามจุดตาง เพื่อใหบริการพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดตอกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิและฉีด
พนยาฆาเชื้อโรคในวันหยุดสุดสัปดาห ตลอดจนใหขอมูลและขอเท็จจริงแกพนักงานและชุมชนในบริเวณใกลเคียง
ใหใชชีวิตอยางระมัดระวัง รวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการประชุมผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้เพื่อ เตรียมความพรอมและสงเสริมให พนั กงานเปลี่ยนแปลงวิธี การทํางานโดยใช สื่ออิเล็ กทรอนิก สในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ มาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังกลาวขางตน ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ
ยังอยูในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลได โดยบริษัทฯยังคงเฝาระวังและติดตามสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19 อยางตอเนือ่ งเพื่อปองกันและหรือลดความเสี่ยงใหต่ําที่สุดเทาที่จะทําได
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3.12 ปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
นอกจากรายการดังกลาวขางตนแลวบริษัทฯ ไมมีพันธะผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกหุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพยแปลงสภาพ หุนกูหรือตราสารหนี้อยางอื่นที่คงคางทั้งในปจจุบันและอนาคต
ตลอดจนไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงหรือเหตุการณสำคัญที่อาจจะสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญแตอยางใด

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจดังตอไปนี้
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ลานบาท)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ดินสำหรับสายการผลิตที่ 1
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 13-1-79.67 ไร
ที่ดินสำหรับสายการผลิตที่ 2
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 14-2-59.11 ไร
ที่ดินสำหรับโรงงานระเหยน้ำกากสา
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 3-0-36 ไร
ที่ดินสำหรับโครงการผลิตกาซชีวภาพ
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-0-10.67 ไร
ที่ดินสำหรับบอเก็บน้ำดิบ
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 47-2-41.96 ไร
ที่ดินสำหรับบอเก็บน้ำกากสา
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 477-2-14.40 ไร
ที่ดินสำหรับลานจอดรถบรรทุก
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 10-3-59.25 ไร
ที่ดินสำหรับถนนและรางระบายน้ำ
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 32-3-77.83 ไร
ที่ดินสำหรับแปลงเกษตร
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 984-2-28.25 ไร

เปนเจาของ

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย

เปนเจาของ

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย

1.52

เปนเจาของ

-

0.48

เปนเจาของ

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย

3.51

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย

21.88

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
-

2.72

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

1.38

1.09
4.88

56.38
1.15

1.00
70.31
48.61
หนา 28

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ดินสำหรับพื้นที่สีเขียว
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 221-1-52.26 ไร
สวนปรับปรุงที่ดิน

เปนเจาของ

เครื่องจักรและอุปกรณ

เปนเจาของ

เปนเจาของ

รายงานประจำป 2563
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
-

เครื่องใชสำนักงาน
ยานพาหนะ

เปนเจาของ
เปนเจาของ

จดจำนองเครื่องจักร
ไวกับธนาคารพาณิชย
จดจำนองอาคาร
ไวกับธนาคารพาณิชย
-

สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง

เปนเจาของ

-

อาคารและสิ่งปลูกสราง

เปนเจาของ

รวม

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ลานบาท)

18.92

5.55
67.80
1,164.63

505.57

387.03
123.08
290.43
4.09
2.44
2,784.45

5. ขอพิพาททางกฎหมาย
สรุปคดีความ : ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทแหงหนึ่งกลาวหาวาบริษัทฯไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย
มันเสน โดยขอเรียกคาเสียหายจำนวน 186.9 ลานบาท บริษัทฯไดยื่นคำใหการและฟองแยงโดยเรียกคาเสียหาย
จำนวน 82.4 ลานบาท คูความทั้งสองฝายไดตอสูคดีใน 3 ชั้นศาล คดีไดสิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดย
ศาลฎีกาไดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหบริษัทดังกลาวชำระเงินคาซื้อมันเสนที่บริษัทฯ
จายลวงหนาจำนวน 6.9 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
(วันที่ฟองแยง) จนกวาจะชำระเสร็จสิ้น ปจจุบันอยูระหวางการบังคับคดีตามคำพิพากษา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 บริษัทฯยื่นฟองบริษัทดังกลาวตอศาลลมละลาย ซึ่งศาลลมละลายไดอานคำพิพากษาเมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2562 ยกฟอง เนื่องจากบริษัทฯดังกลาวยังมีสิทธิเรียกรองอยูกับลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งเปนหนวยงาน
ของรัฐ บริษัทฯจึงไดทำการอายัดสิทธิเรียกรองดังกลาวไว อยางไรก็ตามบริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อการด อยคา
สำหรับเงินคาซื้อมันเสนจายลวงหนาที่จายใหกับบริษัทดังกลาวไวเต็มจำนวนแลว

หนา 29

37

38

รายงานประจ�ำปี 2563
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2563

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษัท

: บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107550000157

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

: ผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

: เลขที่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-627-3890-4 โทรสาร 02-627-3889

ที่ตั้งโรงงาน

: เลขที่ 9 หมูที่ 10 ถนนดานชาง-สามชุก ตำบลหนองมะคาโมง
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี

เว็บไซต

: WWW.THAIAGROENERGY.COM

นายทะเบียนหลักทรัพย

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2292000

ผูสอบบัญชี

: คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังตอไปนี้
(1) นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377,
(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753,
(3) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650
แหง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งอยูเลขที่ 193/136-137
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร.02-264-0777 โทรสาร. 02-264-0789

หนา 30

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการ
1. ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธำรง
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 77 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) University of lllinois U.S.A
- ปริญญาโท M.A.S. University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
• หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
• หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting รุน่ ที่ 1/2009
• หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
• หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across
the Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015
• CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

6

5

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

39

40

รายงานประจ�ำปี 2563

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 5 บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตำแหน่งสุดท้าย
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ธุรกิจการเงิน
บริการ

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตำแหน่งสุดท้าย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อบริษัท
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด)
สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
สภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
บริการ
บริการ
การศึกษา
การศึกษา
ประกันชีวติ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการ
2.ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห์ ศิริรังษี
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 70 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 13 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุน้
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุน้ , คูส่ มรส 4,100,000 หุน้
รวมเป็นจำนวนทัง้ สิน้ 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2
6
-ไม่มี-
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รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
(1) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 บริษัทดังนี้
ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
ช่วงเวลา (ปี)
2535–ปัจจุบัน

กรรมการ และที่ปรึกษาด้าน
การบริหาร

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค

(2) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
4 มี.ค.2563 ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2541-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน

ตำแหน่งสุดท้าย
ประธานกรรมการ

ชื่อบริษัท
บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Power Indonesia
PT. Lanna Harita Indonesia
United Bulk Shipping Pte Ltd.

ประเภทธุรกิจ
พลังงานทดแทน
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนส่งสินค้าทางทะเล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ขอมูลของกรรมการ
3.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต เลาหเรณู
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน, กรรมการผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั ฯ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 67 ป
วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 1/2003
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 29/2003
 Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 2/2004
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุนที่ 2/2006
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุนที่ 2/2006
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 1/2007
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 1/2007
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุนที่ 7/2008
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป 2550
 R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
 Board Nomination and Compensation Program Class 10/2020 (BNCP 10/2020)
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ
 CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองคกรกับหลักบรรษัทภิบาล
 CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
 CFO in the new financial world สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยป 2558
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการในการควบคุมภายในป 2558
 M&A บทบาทของกรรมการ ป 2558
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนั รวม 13 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุนสามัญจํานวน 4,771,895 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : หุนสามัญจํานวน 4,771,895 หุน, ภรรยา 2,622 หุน รวมเปน
จํานวนทั้งสิ้น 4,775,517 หุน คิดเปนรอยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษทั ฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัตสิ ัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ดํารงตําแหนง รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
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จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3

5

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 2 บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่งสุดท้าย
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2528 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง,กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ และทีป่ รึกษาด้านการเงิน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) วัสดุก่อสร้าง
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร
จำกัด (มหาชน))
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและ
สาธารณูปโภค

(2) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
4 มี.ค.2563 –
ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งสุดท้าย
กรรมการ

ชื่อบริษัท
บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด

ประเภทธุรกิจ
พลังงานทดแทน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
PT. Singlurus Pratama
PT.Lanna Power Indonesia
ชื่อเดิม “PT. Lanna Mining Services”
PT.Lanna Harita Indonesia

พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค

2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ขอมูลของกรรมการ
4.ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
ตำแหนงในปจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนและ
กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 61 ป
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก วิศวกรรมปโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma, USA
- ปริญญาโท วิศวกรรมปโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมปโตรเลียม (เกียรตินิยม) University of Tulsa, Oklahoma, USA
การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program Class 107/2014 (DAP 107/2014) (ป 2557)
 Director Certification Program Class 198/2014 (DCP 198/2014) (ป 2557)
 The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ป 2559)
 Boards that Make a Difference (BMD 5/2017) (ป 2560)
 Strategic Board master Class (SBM4/2018) (ป 2561)
 Corporate Governance for Execution (CGE 14/2019) (ป 2562)
 Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices” (ป 2562)
 IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future (ป2562)
 Risk Management for Corporate Leaders (RCL 20/2020) (ป 2563)
 Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?”(ป 2563)
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ
 Operating Transparency Business in Asia ของ Collective Action Coalition, CAC (ป 2559)
 CEO and IR Talk ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ป 2561)
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 26 ของสถาบันวิทยากรตลาดทุน (ป 2561)
 Translating Strategy into Execution ของ Thai Bankers Association (สมาคมธนาคารไทย) (ป 2562)
 Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summit 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ป2562)
 TIIP Open House “สงครามการคาระหวางอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบอยางไรกับประเทศไทย” ของสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย (ป 2562)
 CEO Club 2019 “Business Agility and Intrapreneurship” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ป 2562)
 “Translating Strategy into Execution” ของ Pacrim Group (ป 2562)
 Thailand Import Export Data and Economic Outlooks ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (ป 2562)
 The 4 Essential Roles of Leadership & 6 Critical Practices for Leading A Team ของ Pacrim Group (ป 2563)
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนั รวม 13 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: หุนสามัญจำนวน 45,940 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: หุนสามัญจำนวน 45,940 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.0046 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
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หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2

6

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
(1) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค
บริหาร
(2) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
4 มี.ค.2563 – กรรมการ
บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด พลังงานทดแทน
ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบัน กรรมการและรักษาการกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เจ็นเนอร์เรชั่น
พลังงานและสาธารณูปโภค
ผู้จัดการบริษัท
จำกัด
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
PT. Lanna Harita Indonesia
พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
PT. Lanna Mining Services
พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
PT. Singlurus Pratama
พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปัจจุบัน กรรมการ
United Bulk Shipping Pte, Ltd.
ขนส่งสินค้าทางทะเล

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการ
5.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 83 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 13 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 27,500,000 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.75 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

1

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
(1) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน....-ไม่มี-....บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
(2) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
2544-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ
บริษัท ยู ที อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด
สารเคมี

47

48

รายงานประจ�ำปี 2563

ข้อมูลของกรรมการ
6.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โล่ห์วิสทุ ธิ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 72 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 13 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 2,036,400 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 2,036,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

1

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
(1) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น...-ไม่มี-....บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
-

ประเภทธุรกิจ
-

(2) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน...1...บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัท ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์
นำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์
(ประเทศไทย) จำกัด
และอาหารเสริม

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ขอมูลของกรรมการตรวจสอบ
7.ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ตำแหนงในปจจุบัน : กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 76 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 22/2002
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 42/2013
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที่ 17/2013
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน ที่ 14/2013
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนุ ที่ 10/2013
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน ที่ 15/2013
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 13 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

1

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี
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รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
(1) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน -ไม่มี- บริษทั ดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
-

ประเภทธุรกิจ
-

(2) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท เอ็มบีเค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
สนามกอล์ฟ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
8.ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 72 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.)รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5

2

-ไม่มี-
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รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
(1) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 4 บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
(เดิมชื่อ บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด)
2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
(เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮล
ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
(เดิมชื่อ บริษัท ฝาจีบ จำกัด))
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
(2) ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัทดังนี้
ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
2534-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด
สินค้าตกแต่ง
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
หลักทรัพย์

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้บริหาร
1.ชื่อและชื่อสกุล : นางสมฤดี สุวรรณรูป
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายบริหารและการผลิต,
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 52 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิผล, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2009
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, OMEGAWORLDCLASS
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013
• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ่นที่ 1/2558
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มกราคม 2563
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริหารบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2557 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

1

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ
1.

ประเภทบริษัท
บริษัทจำกัด

ประเภทกรรมการ
กรรมการ

ตำแหน่ง
กรรมการ

บริษัท
บริษัท ณิชาเวลล์ จำกัด
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ข้อมูลผู้บริหาร
2.ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวกัญญพัชร จินนั ท์เดช
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายพาณิชยกิจ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 55 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Technology, Sydney, Australia
(John Crawford Scholarship)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่ 1 มกราคม 2563
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
•
•
•
•

พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นพาณิชยกิจ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
พ.ศ. 2552 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดบิ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้บริหาร

3. ชื่อและชื่อสกุล : นายสมถวิล บุญบานเย็น
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 62 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
• Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆทีบ่ ริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ
พระราชบัญญัติการทำงานที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2560 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

-ไม่ม-ี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่ม-ี
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ขอมูลผูบริหาร

4.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต รายะรุจิ

ตําแหนงในปจจุบัน : ผูอํานวยการดานการผลิตและวิศวกรรม
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 47 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหนงปจจุบันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษทั ฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัตสิ ัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 พ.ศ. 2563 ดํารงตําแหนงผูช วยประธานเจาหนาที่ดานการผลิต (1) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดํารงตําแหนงผูชวยประธานเจาหนาที่ดา นโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2554 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทผี่ า นมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมม-ี

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้บริหาร
5.ชื่อและชื่อสกุล : นายกร ตั้งวิรุฬห์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการด้านพาณิชยกิจ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 60 ปี (ครบเกษียณอายุเมื่อ 31 ธันวาคม 2563)
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวม 4 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ง ทีป่ รึกษา ผู้อำนวยการด้านพาณิชยกิจ
• พ.ศ.2562 ถึง 2563 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการผลิต (2) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-
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ข้อมูลผู้บริหาร
6.ชื่อและชื่อสกุล : น.ส.ธีรนันท์ คุณะเกษม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 42 ปี
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ขอมูลผูบริหาร
7.ชื่อและชื่อสกุล : นายศุภชัย แกวเฟอง
ตําแหนงในปจจุบัน : ผูจัดการฝายตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 47 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหนงตัง้ แตป 2550 ถึงปจจุบัน รวม 12 ป
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษทั ฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัตสิ ัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดํารงตําแหนงผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทผี่ า นมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมม-ี

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี
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ขอมูลเลขานุการบริษัท
8.ชื่อและชื่อสกุล : นางประภัสสร กันทะวงศ
ตำแหนงในปจจุบัน : ผูจัดการฝายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 42 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 6 ป 2547
 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 4 ป 2549
 หลักสูตร Finance for Non-Financial Directors (FND) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ป 2549
- หลักสูตรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุนที่ 12 ป 2548 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 หลักสูตร ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กรมสรรพากร
 หลักสูตร ระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย (TSI)
 หลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย (TSI)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญา สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
 หลักสูตรวิชาชีพวาความ สภาทนายความ
 หลักสูตรวิชาชีพทนายความชัน้ สูง “วิชาภาษีอากร”
 หลักสูตรทนายความผูทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัทตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงปจจุบันรวม 1 ป 9 เดือน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
 พ.ศ. 2562 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายกฎหมายและเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2558 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายกฎหมายและผูชวยเลขานุการบริษัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมม-ี

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมมี-
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บริษัท

= ประธานกรรมการ
= กรรมการ

1.นายวิรัช อภิเมธีธำรง
2.นายไกรสีห ศิริรังษี
3.นายอนันต เลาหเรณู
4.นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
5.นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
6.นายสมชาย โลหวิสุทธิ์
7.นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
8.นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
9.นางสมฤดี สุวรรณรูป
10.นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช
11.นายสมถวิล บุญบานเย็น
12.นายอนันต รายะรุจิ
13.นายกร ตั้งวิรุฬห
14.นางสาวธีรนันท คุณะเกษม
15.นายศุภชัย แกวเฟอง
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

บริษัทที่เกี่ยวของ

รายละเอียดการดำรงตำแหนงของผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวของ:
1. บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน)
2. PT. Lanna Mining Services
3. PT. Lanna Harita Indonesia
4. PT. Singlurus Pratama
5. United Bulk Shipping Pte. Ltd
6. บริษัท เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด
9. บริษัท ยู.ที.อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
10. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท ลลิล พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด(มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด
บริษัท ทีซีเอ็ม คอรเปอรเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด
บริษัท ณิชาเวลส จำกัด
บริษัท วิทยคอรป โปรดักส จำกัด
บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จำกัด
บริษัท หลักทรัพย เอเชีย พลัส จำกัด
บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด
บริษัท ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลดิง้ ส (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานประจำป 2563
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1. นายศุภชัย แกวเฟอง
- ผูจัดการฝายตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
- เลขานุการคณะทำงานกำกับ
การปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
กฎหมาย

ชื่อ – สกุล

อายุ
(ป)
47

สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธของครอบครัว
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ของบริษัท (%)
ระหวางผูบริหาร
ไมมี
ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา
2536-2537 : มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี Bachelor’s degree in B.B.A.
(Accounting)
2534-2535 : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชย
การพระนคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(การบัญชี)
ประวัติการอบรม
- การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการตอตานคอรรัปชั่น
ในองคกร : สภาวิชาชีพบัญชี (2018)
- การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต : Professional
Internal Audit Service (2018)
- การตรวจสอบอยางเปนระบบ (Systematic Audit) :
Professional Internal Audit Service (2018)
- การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (FRM) : สภาวิชาชีพ
บัญชี (2016)
- การปองกันทุจริตในองคกร : สภาวิชาชีพบัญชี (2016)
- ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศ(CPIAT)
รุนที่41 : สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
- Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 18) :
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2015)
- Enterprose Risk Management :
OMEGAWORLDCLASS Research Institute (2014)
- COBIT 5 For Management : สมาคมผูตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสารสนเทศ (2013)
- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเปน
ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit
Program: Prepared Course for Certified Internal
Auditor: Pre - CIA) : คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2011)
- หลักการตรวจสอบทุจริต : สมาคมผูตรวจสอบภายในแหง
ประเทศไทย (2010)
- การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO ERM : สมาคม
ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (2009)

รายงานประจำป 2563

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปจจุบัน)
- ไมมี

การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน)
- ไมมี

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

รายละเอียดขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
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การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ
ข้อมู ลหลักทรัพย์และผู ้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับผูบริหาร
เพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนสาระสำคัญ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญ
ผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสำคัญกับนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละทาน ดังนี้
รายนาม
ตำแหนง
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม/
จำนวนครั้งที่ประชุม
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7/8
นายวิรัช อภิเมธีธำรง
กรรมการตรวจสอบ
8/8
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
กรรมการตรวจสอบ
8/8
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำทุก
ไตรมาส โดยมีผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนสาระสำคัญ ดังนี้
(1) ได สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป นรายไตรมาสและงวดประจำป 2563 ซึ่ งเห็ น ว ามีความ
ถูกตองเชื่อถือได และเปนงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอและเหมาะสมแลว
(2) ได พิจารณาผลการสอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับ ป 2563 ใหครอบคลุมถึงความเสี่ย งที่
สำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัป ชั่น และความเพี ยงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ โดยได แนะนำให ฝ ายบริห ารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองต างๆ ใหมี ความรัดกุม และ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(3) ไดสอบทานและใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป
2563 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรมและเทาเทียม
กันสามารถอางอิงและตรวจสอบไดอยางโปรงใส
(4) ไดสอบทานการทำรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2563 แลวเห็นวาเปนรายการที่มีราคาและเงื่อนไข
ทางการคาตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
(5) ไดสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป
2563 โดยไดแ นะนำให ฝ ายบริห ารปรับ ปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองต าง ๆ ให มี ความรัด กุม และ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(6) ไดสอบทานความคืบหนาเกี่ยวกับคดี ความตาง ๆ ในรอบป 2563 โดยไดแนะนำใหฝายบริหาร
ปรับปรุงแกไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่คงคางใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

65

66

รายงานประจ�ำปี 2563

(7) ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 โดยไดนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติตอที่ป ระชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เสนอใหแตงตั้ง
นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แหง
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
(8) ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำป 2564 ตลอดจนอัตรากำลังคนและ
การพัฒนาคุณภาพพนักงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคลองและ
สามารถรองรับปริมาณงานตามหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
(9) ได พิ จ ารณาทบทวนและปรับ ปรุงแก ไขกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเป น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ที่ ได รั บ
มอบหมาย โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใหความสำคัญกับปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท
มีการปฏิ บัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลและการดำเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญแตอยางใด
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน หรือ“คณะกรรมการ ก.ส.ต.” ไดรับการแต งตั ้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทฯจำนวน 5 คน โดยใหมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหารรวมทั้งพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนแตละเรื่องแตล ะ
กรณีๆ ไปแลวนั้น คณะกรรมการ ก.ส.ต. ขอรายงานผลปฏิบัติงานในรอบป 2563 โดยมีการประชุมรวมทั ้งสิ้น
3 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
(1.) การสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป
2564 โดยคณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาเพื่อเสนอแตงตั้งดังนี้
(1.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ตองออกวาระและรายชื่อบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อใหเขาคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว
(1.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมใหดำรงตำแหนงกรรมการจาก
รายชื่อที่ไดรับการเสนอโดยผูที่จะไดรับการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งเปนกรรมการจะตองมีคุณสมบัติและเปน
ผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอ
การดำเนินธุ รกิ จ ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเ หมาะสมที่ จ ะดำรงตำแหน ง กรรมการบริ ษัทจดทะเบีย นไดตาม
ขอบังคับของบริษัทฯและตามที่กฏหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
ในรอบปที่ผานมาดวย (ถามี)
(1.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได คัด เลื อกและเสนอรายชื่อผูที่ มีความเหมาะสมเพื่อเสนอแตงตั้ง
ให ด ำรงตำแหน ง กรรมการทดแทนกรรมการที่ ต อ งออกตามวาระต อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่ อ
พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 อนุมัติการแตงตั้งในลำดับตอไป
(2.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิ จารณาสอบทานหลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการ
ประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใหเสนอเรื่องเปนลาย
ลั กษณ อักษรส ง ทางไปรษณีย หรื อ ทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บ ไซต มายั ง เลขานุ การบริ ษัทฯ ตั้ ง แต วั น ที่
1 ตุ ลาคม 2563 ถึง วั นที่ 31 ธัน วาคม 2563 ปรากฏวา ไมมีผูถือหุ นเสนอวาระการประชุม ผูถือหุนและเสนอ
แตงตั้งกรรมการรายใหมสำหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 แตอยางใด
(3.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษ ัทฯ
และคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้
(3.1) ผลตอบแทนตองเหมาะสมสอดคลองกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน
(3.2) ผลตอบแทนต องอยู ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานใกลเคียงกันและอยูในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวได
(3.3) ผลตอบแทนจะตองเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ คณะกรรมการ ก.ส.ต.
ไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป
(4.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาหลักเกณฑการวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key
Performance Indicators) เพื่อใชในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปให
พนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณและเปาหมายการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจน
สถานการณตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในแตละป
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(5.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดหลักเกณฑการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานประจำป 2564
และการจ า ยเงิ น รางวั ล พนั กงานประจำป 2563 รวมทั ้ ง ประธานเจ า หน า ที ่ บ ริ ห ารและผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานในรอบป 2563 ที่ผานมา ปรากฏวาเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติไวอยางถูกตองเหมาะสมแลว โดยมีเปรียบเทียบขอมูลกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ที่มีองคกรอิสระทำการสำรวจไว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติหรือ
ใหความเห็นชอบกอนดำเนินการ
(6.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาโครงสรางการจัดการองคกร บัญชีอัตราพนักงานและงบคาจางของ
บริษัทฯ ประจำป 2564 แลวเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
จัดสรรการใชทรัพยากรของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบกอนจะนำไปใชในการบริหารงานตอไป
(7.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(8.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบป 2563 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเห็นวาคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนไปตามบทบาท ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไวแลว
(9.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและพิจารณา
เปนประจำอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อนำไปพิมพเผยแพรไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2563(แบบ 56-1)
และรายงานประจำป (แบบ 56-2)
(10.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการประชุมในรอบป 2563 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการ ก.ส.ต.
ทั้งหาคนไดเขารวมประชุมอยางสม่ำเสมอครบทุกครั้ง
คณะกรรมการ ก.ส.ต. มี ค วามเปน อิ ส ระในการปฏิบ ั ต ิ ง านตามขอบเขต อำนาจหน า ที ่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยไดประชุมหารือกับผูบริหารที่เกี่ยวของเปนระยะๆ เพื่อใหการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯและอยูในระดับเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(นายไกรสีห ศิริรังษี)
ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อยอวา “ก.บ.ส.” ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงจำนวน 5 คน โดยใหมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบใน
การพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดมาตรการปองกัน
ความเสี่ยงและใหความสำคัญ กับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการ
ดำเนิ น งานตามหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ( Good Corporate Governance Principles) เพื่ อ ลด
ผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงใหต่ำที่สุด โดยใชทรัพยกรอยางมีประสิทธิภาพในการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและคาดวาจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมในรอบป 2563 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานที่อาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญเพื่อกำหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยง
ในเรื่องตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่
เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้
(1) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตาม
นโยบายและเป าหมายที่ ได รับ อนุ มั ติจ ากคณะกรรมการบริษั ท ฯ เพื่ อให มั่ น ใจว าการบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยูในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและรัดกุม
(2) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทโดยจัดให มีการประชุ มคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงเปนระยะๆ เพื่อสนั บ สนุ นกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ
บริหารความเสี่ยงทั้งในปจจุบันและอนาคต
(3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอยางสม่ำเสมอโดยการประเมินและ
วิเคราะหปจจัยเสี่ยงใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนกลยุทธทั้งดานการผลิต การตลาด การพัฒนาบุคลากร
ตลอดจนขอกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งไดจัดระดับความ
เสี่ยงที่ตองไดรับการแกไขเรงดวน(Red Risk) และระดับความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง (Orange Risk) ซึ่งอาจจะ
เปนปจจัยเสี่ยงในอนาคต
(4) คณะกรรมการ ก.บ.ส. กับฝายบริหารกำหนดใหมีการทบทวนและทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นของทุกหนวยงานเพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงที่ไดรับไปปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบและคำสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันใหครอบคลุมความเสี่ยงนั้นๆ อยางเหมาะสม
และรัดกุม
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(5) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดสรุปผลการปฏิบัติงานให คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบเปนระยะ เพื่อนำความเห็นและหรือขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขการบริหารความ
เสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้ง
แบบรายคณะและรายบุ ค คลในรอบป 2563 โดยให ผูท ำการประเมิน ระบุ จุ ด แข็ง จุ ดอ อ นและเรื่อ งที่ต อ ง
ปรับปรุงแกไขไวดวย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทาง
ปรับปรุงแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปตอไป
(7) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ได พิ จ ารณาทบทวนและปรับ ปรุงแกไขกฎบั ต รคณะกรรมการ ก.บ.ส.
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดเปดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจำป 2563 (แบบ 56-1 ) และรายงานงานจำป 2563 (แบบ 56-2 ) ดวยแลว
การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบป 2563 ที่ผานมาสามารถกำกับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงในเรื่องตางๆ ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางมี
นัยสำคัญ โดยปฏิบัติหน าที่ ที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบและระมั ดระวังเพื่ อประโยชนสู งสุดของ
บริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(นายสาธิต ชาญเชาวนกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำกั บดู แลกิจการของบริษั ท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ
ก.ก.ก.”) ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปนผูบริหารระดับสู งโดยตำแหนงจำนวน 3 คน และเลขานุการจำนวน 1 คน
มีอำนาจหนาที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ ตาม
กฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด โดยมีการประชุมในป 2563 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
(1) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดปรับปรุงแกไขคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance
Handbook) ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซดและอินทราเน็ตของบริษัทฯแลว
(2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดติดตามและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยบรรจุไวเปนสวนหนึ่งของการปฐมนิเทศ
พนักงานใหมและการอบรมพัฒนาพนักงานโดยไดจัดทำคูมือใหพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย
(3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได ทบทวนและปรั บปรุ งแก ไขแบบประเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิ งานตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยใหมีความเหมาะสม ทั้งนี้ไดกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในป 2563 อยางนอยปละ
1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
(3.1) เพื่อใหทราบปญหา ขอขัดของ และอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคใน
รอบปที่ผานมา ซึ่งจะชวยใหมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในปตอไป
(3.2) เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดทราบถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน
(3.3) เพื่อชวยปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯกับฝายจัดการใหสามารถทำงาน
รวมกันไดอยางเหมาะสมและประสานรวมมือกันไดเปนอยางดี
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยทั้งแบบราย
คณะและรายบุคคลประจำป 2563 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
คะแนนประเมินแบบ
รายคณะ (%)

คะแนนประเมินแบบ
รายบุคคล (%)

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

98.00

98.34

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

96.59

96.59

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

98.88
96.91

98.50
97.02

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

97.20

97.20

รายชื่อคณะกรรมการ
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ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการแต ล ะคณะได ให ข อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านให มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯเปนสําคัญ
(4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนและปรั บปรุ งแก ไขกฎระเบี ยบและคําสั่ งต างๆที่ เกี่ยวข องกั บการ
ปฏิบัติงานประจําวันของทุกหนวยงานใหปราศจากการทุ จริตคอรรัปชั่นอยางเหมาะสมและมีระบบควบคุมภายในที่
รัดกุมเพียงพอ
(5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อกําหนดบทบาท ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(6) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานบริษั ทฯได เขารับการอบรมสัมมนาหลักสู ตรตางๆที่เกี่ ยวข องกั บการ
บริหารงานในรอบป 2563 ดังนี้
(6.1) หลักสูตร “คณะกรรมการกํากับดูแลเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและความรับผิดชอบ
ตอสังคม”
(6.2) หลักสูตร “นโยบายการกํากับดฎแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น”
(7) บริษัทฯไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจในรอบป 2563 ดังนี้
(7.1) การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2563 ที่ดําเนินการ
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล
4 ดาว (
) โดยไดรับคะแนน 85% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2563
ที่ไดรับคะแนน 83%
(7.2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”)
ประจําป 2563 ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 98 คะแนนเต็ม
อยู ใ นเกณฑ ที่ ดี ซึ่ ง สู ง กว า คะแนนเฉลี่ ย โดยรวมของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในป 2563 ที่ ไ ด รั บ 93.10 คะแนน
คณะกรรมการ ก.ก.ก. ใหความสําคัญ กับการกํากับ ดู แลกิ จการที่ดี เพื่ อให บ ริษั ทฯมี พัฒ นาการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและสรางความมั่นใจใหเปนที่ยอมรับและเชื่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
วันที่ 9 มีนาคม 2564
ในนามคณะกรรมการ ก.ก.ก.

(นางสมฤดี สุวรรณรูป)
ประธานกรรมการ ก.ก.ก.

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2563

สวนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท
เรียกชำระเต็มมูลคาแลว โดยแบงเปนหุนสามัญ 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.- บาท
7.2 ผูถือหุน รายชื่อผูถือหุน 10 รายใหญ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้(1)
รายชื่อผูถือหุน
(1) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน)(2)
(2) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
(3) กลุมศิริรังษี
(3.1) นายไกรสีห ศิริรังษี
(3.2) นางวาสนา ศิริรังษี
(3.3) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมศิริรังษี
(4) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
(5) กลุมชัยกิตติรัตนา
(5.1) นายสุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา
(5.2) นางทัศนีย ชัยกิตติรัตนา
(5.3) นางสาวนภาศรี ชัยกิตติรัตนา
(5.4) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมชัยกิตติรัตนา
(6) กลุมจตุรพฤกษ
(6.1) นางฮัง จตุรพฤกษ
(6.2) นายบุญสิน จตุรพฤกษ
(6.3) นายมนุญศม จตุรพฤกษ
(6.4) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมจตุรพฤกษ
(7) กลุมธีระสุต
(7.1) นายฉัตรชัย ธีระสุต
(7.2) นางกาญจนา ธีระสุต
(7.3) นางสาววริศรา ธีระสุต
(7.4) นายสรัช ธีระสุต
(7.5) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมธีระสุต
(8) กลุมตันติสุนทร
(8.1) นายวิสิฐ ตันติสุนทร
(8.2) นายทวี ตันติสุนทร
(8.3) นางสาววนิดา ตันติสุนทร
(8.4) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมตันติสุนทร
(9) กลุมคุณจักร
(9.1) นายพิภพ คุณจักร
(9.2) นายสมศักดิ์ คุณจักร
(9.3) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมคุณจักร
(10) นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์
(11) ผูถือหุนอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหุน
510,000,000
47,234,796

รอยละ
51.00
4.72

41,200,000
4,100,000
45,300,000
27,500,000

4.12
0.410
4.53
2.75

11,900,000
4,892,800
2,354,000
19,146,800

1.19
0.48
0.23
1.91

16,113,213
300,000
18,733
16,431,946

1.61
0.03
0.002
1.64

11,845,100
2,300,000
115,000
60,000
14,320,100

1.18
0.23
0.012
0.006
1.43

12,184,900
53,415
31,500
12,269,815

1.21
0.005
0.003
1.22

10,000,000
450,000
10,450,000
8,100,000
289,246,543
1,000,000,000

1.00
0.045
1.045
0.81
28.92
100.00

หมายเหตุ (1) ทีม่ าบัญชีรายชือ่ ผูถอื หุน ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่จัดทำโดยบริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จำกัด(TSD)
(2) รายชือ่ ผูถอื หุน 10 รายแรกของบริษทั ลานนารีซอรส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏตามตาราง
ในขอ 7.3
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7.3 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ของ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อผูถือหุน

(1)

(1) กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และผูบริหาร
(2) กลุมจุฬางกูร
(3) กลุมศิริรังษี
(4) กลุมตันติสุนทร
(5) กลุมลิมทรง
(6) กลุมเลิศพาณิชยกุล
(7) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
(8) กลุมอนรรฆธรรม
(9) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
(10) นางณัฐธภา ตั้งปกรณ
(11) ผูถือหุนอื่น
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหุน
236,753,980
78,180,200
42,697,781
33,526,797
33,355,460
5,957,000
4,169,626
3,050,000
2,426,250
1,950,000

รอยละ
45.10
14.13
8.13
6.39
6.35
1.14
0.79
0.58
0.46
0.37

86,932,585
524,999,679

16.56
100.00

หมายเหตุ (1)กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญที่สดุ ประกอบดวยบริษัท
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน), นายวันชัย โตสมบุญ และนางสุนันท มหาสันทนะ (ภรรยานายศิวะ มหาสันทนะ)ถือ
หุนรวมทั้งสิ้น 236,753,980 หุน คิดเปนรอยละ 45.10 ของทุนที่ชําระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทน
เปนกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮนซ ฮูเกน โทเบลอร, นายศิวะ มหาสันทนะ และนายวันชัย โตสมบุญ เปนกรรมการทีไ่ มได
เปนผูบริหารและไมมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯแตอยางใด

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ในแตละปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม
บริ ษั ทฯ อาจจะจ า ยเงิ น ป น ผลในอั ต ราที่ น อ ยกว า ที่ กํ า หนดข า งต น ได ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ผลการดํ า เนิ น งาน
ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชําระคืนเงินกู
และหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต
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ฝ่ ายบัญชี
การเงิน

ฝ่ าย
กฏหมาย

ฝ่ ายสื�อสาร
องค์กร

ฝ่ าย
จัดซือ�

ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการด้านบริหาร

ฝ่ ายบุคคล
และธุรการ

ผู้อาํ นวยการ
ด้านบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ��ั ��� อ�โกร �อ����อร์�� จ�ากัด (มหา��)
โครงสร้างการจัดองค์กร (ใหม่)
8.โครงสร้างการจัดการ

บ

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายซ่อมบํารุง
ฝ่ ายพลังงาน

ผู้อาํ นวยการ
ด้านการผลิตและวิศวกรรม

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

ฝายบริหารน้ำ
และพืชเศรษฐกิจ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายบริหารและการผลิต

ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการด้านการผลิตและวิศวกรรม

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
สายบริหารและการผลิต

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้น

ฝ่ ายการตลาด
ผลิตภัณฑ์อื�น

ฝ่ ายจัดหา
วัตถุดิบ

ฝ่ าย
การตลาด
เอทานอล

ผู้อาํ นวยการ
ด้านพาณิชยกิจ

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
สายพาณิชยกิจ

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการด้านพาณิชยกิจ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง

ฝ่ าย
พัฒนา
ธุรกิจ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดยอยอีก 4 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง คณะผูบริหาร โดยกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสรางกรรมการบริษัทฯ : ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการจำนวน
ทั้งสิ้น 8 คน โดยมี นางประภัสสร กันทะวงศ เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตำแหนง

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

2. นายไกรสีห ศิริรังษี
3. นายอนันต เลาหเรณู

รองประธานกรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม,
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการ,กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

4. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
5. นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
6. นายสมชาย โลหวิสุทธิ์
7. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
8. นายสาธิต ชาญเชาวนกลุ

จำนวนครั้งที่
จำนวนครั้งที่
เขารวมประชุม เขารวมประชุม
ในป 2562
ในป 2563
11/12
12/12
12/12
12/12

12/12
12/12

12/12
11/12
12/12
11/12
10/12

11/12
10/12
12/12
11/12
12/12

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 2-4 เปนกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัท ลานนา รีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายไกรสีห ศิริรังษี, นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร, นายอนันต เลาหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย,
นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ จำนวนสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาหาคนซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่
อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจำนวนไมต่ำกวาหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
(2) องคประกอบของกรรมการตองมีความหลากหลายมีทักษะดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ
กลยุทธ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯและ
ตามที่กฎหมายกำหนด
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(3) การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กำหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี
ประวัติและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแตงตั้งอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของที่
ประชุมผูถือหุน
(4) กรรมการจะตองผานการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดอยาง
ชัดเจนและโปรงใส
(5) การดำรงตำแหนงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจำกัดซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หากกรรมการมิได
ตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได
โดยบริษัทฯ ไมไดกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหนงติดตอกันไดนานที่สุด
(6) นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนง เมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด
(จ) ศาลมีคำสั่งใหออก
(7) ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯทุกคนในรายงานประจำป ทุกป เพื่อให
ผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร หรือกรรมการอิสระ
(8) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ำเสมอรวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญใหกรรมการรับทราบ
(9) มีการแบงแยกอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบงแยกหนาที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ
(10) เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯไดกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนไมเกินจำนวน
ดังตอไปนี้
(ก) กรรมการที่เปนผูบริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให
ดำรงตำแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท
(ข) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ
(PROFESSIONAL DIRECTOR) ใหดำรงตำแหนงไดไมเกิน 6 บริษัท และ
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ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเปนตองดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ก็ใหชี้แจงผูถือหุนและผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการดังกลาวไวในแบบแสดงขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ดวย
 ในการเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้นไดเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหนงที่บริษัทอื่นของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงกรรมการแตละคน
ใหผูถือหุนพิจารณากอนลงคะแนนแตงตั้งดวย
 ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู งที ่จ ะดำรงตำแหน งกรรมการในบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ทในเครื อ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน


ภาวะผูนำและความเปนอิสระของกรรมการ
(1) คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกำกับดูแลใหฝายจัดการ
ดำเนินการตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนแกการดำเนินงานของบริษัทฯ
และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
(2) คณะกรรมการภายใตการนำของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดำเนินงานของ
ผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน
(3) คณะกรรมการต อ งประกอบด ว ย กรรมการอิ ส ระจากภายนอกซึ ่ ง เป น ผู  ม ี ค วามรู
ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะสามารถ
แสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เกี่ยวของและเขาประชุมโดยสม่ำเสมอ พรอมทั้ง
จัดทำรายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง เพื่อเปดเผยในรายงานประจำป (แบบ 56-2)
(4) ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารและไมเปนประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ
(5) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.รวมทั้ง
มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกัน
และดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัท
อื่นซึ่งมีผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังตองสามารถใหความคิดเห็นในการประชุมไดอยาง
เปนอิสระ
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่สำคัญดังนี้
(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยมีเรื่องที่สำคัญดังตอไปนี้
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(ก) กำหนดโครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯใหมีระบบการบริหารงานและการดำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(ข) อนุมัตแิ ผนงานและงบประมาณประจำปภายใน 30 วันกอนวันสิ้นปทุกปเพื่อใหฝาย
จัดการใชในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติเปนรายป
(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่
เห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ทั ้ งนี้ ไมรวมรายการที ่ ต องขอความเห็ นชอบจากผู  ถื อหุ  นตามขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกูและสินเชื่อทางธุรกิจ
ที่เพียงพอและเหมาะสมตอการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนระยะๆ
(จ) จัดใหมีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ เพื่อใหผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกตองกอนนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนแตละปๆ ไป
(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนกรณีๆ ไป เชน
การจายเงินปนผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุนกู, การขายหรือการโอน
กิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เปนตน
(ช) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วิสัยทัศน (VISION) พันธกิจ (MISSION)
คานิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ และอาจจะมีผลกระทบตอฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(2) พิ จ ารณากำหนดและแยกบทบาทหน า ที ่ และความรั บผิด ชอบระหว างคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวตอ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ
(3) จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องตางๆ
อยางสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ
(4) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนครั้งคราวตามความจำเปนในการดำเนินกิจการ
(5) ตองตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
โดยยึ ด หลั ก ความยุ ต ิ ธ รรมและซื ่ อ สั ต ย ส ุ จ ริ ต (Fairness and Integrity) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลงาน
(Accountability) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาค และเปนที่เชื่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ (Stakeholders) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมในระยะยาวเพื่ อให
บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดจนประกาศและหรือขอบังคับของคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน,
รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ
(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่ นใดกระทำการอยางใดอยางหนึ ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใต การควบคุ ม ดู แลของ
คณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจำเปนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบ
อำนาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร
การมอบอำนาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำใหผูรับมอบ
อำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการได
พิจารณาและอนุมัติไวแลว
(7) ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และกำหนดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจำทุกป
(8) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจรรยาบรรณ
ธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดำเนิน
ธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง
การทุจริตและการใชอำนาจที่ไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(9) คณะกรรมการเป ดโอกาสใหสิ ทธิแกกรรมการทุ กคนในการเสนอวาระการประชุมเปน
การลวงหนาอยางนอย 10 วันทำการกอนการประชุม โดยวิธีสงวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง
E-Mail Address : Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือโทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ
จะไดบรรจุเปนวาระการประชุมตอไป
(10) คณะกรรมการเป นผู แต งตั้ง เลขานุ การบริ ษั ทและกำหนดขอบเขตอำนาจหน า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต
ดังตอไปนี้
(ก) จัดประชุมผูถือหุน และจัดประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามที่กฎหมาย และขอบังคับ
ของบริษัทฯ กำหนด
(ข) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการอยางครบถวน
และถูกตอง
(ค) ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบและ
ขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
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(ง) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน
รายงานประจําปของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)
(จ) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ
(ฉ) ให คําแนะนําเบื้องตน แกกรรมการเกี่ ยวกั บขอกํ าหนด กฎระเบี ยบและข อบั งคับต างๆ
ของบริษัทฯ และติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงาน
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ
(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(11) นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ตองไมมีประกอบกิจ การอัน มีสภาพอยา งเดีย วกั นและเปน การแขง ขัน กับ กิจการของ
บริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดหรือเปน
กรรมการของบริ ษั ท เอกชนหรื อ บริ ษั ทนิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ป ระกอบกิ จ การอั น มี ส ภาพอย า งเดี ยวกั น และเป น
การแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
(ข) ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยอ อมใน
สัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทําขึ้น หรือถือหุนหรือหลักทรัพยอื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น
หรือลดลง
8.2 ผูบริหาร : ในป 2563 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสมฤดี สุวรรณรูป
2 นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช
3. นายสมถวิล บุญบานเย็น(1)
4. นายอนันต รายะรุจิ(2)
5. นายกร ตั้งวิรุฬห(3)

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ
ประธานเจาหนาที่ดานการผลิต
ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานการผลิต
ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานพาณิชยกิจ

หมายเหตุ (1) นายสมถวิล บุญบานเย็น ปจจุบนั ดํารงตําแหนง ผูช วยประธานเจาหนาที่บริหารสายบริหาร
และการผลิต ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนมา
(2) นายอนันต รายะรุจิ ปจจุบนั ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการดานการผลิตและวิศวกรรม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนมา
(3) นายกร ตั้งวิรุฬห ผูชวยประธานเจาหนาที่ดา นพาณิชยกิจ ครบเกษียณอายุเมื่อวันที่
31 ธันวาคม 2563 ปจจุบันดํารงตําแหนง ทีป่ รึกษาผูอาํ นวยการดานพาณิชยกิจ
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ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
อำนาจหนาที่โดยทั่วไป
(1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน/คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหเกิด
ผลประโยชนกับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการ
วาจางพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำป เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป
(3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจายและ
งบประมาณการ ลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว
(4) ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจำทุกเดือนๆละหนึ่ง
ครั้ง และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจำทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันที่
บริษัทฯ มีตอหนวยราชการและบุคคลภายนอก
(6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาขอผูกพันที่
บริษัทฯ มีตอเจาหนี้ทุกราย
(7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเปนแตละ
เรื่องแตละกรณีๆ ไป
อำนาจทางการเงิน
(1) มีอำนาจอนุมัติรายจายปกติประจำวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจายและ
งบประมาณการวาจางพนักงานที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแลว รวมทั้งรายจายตามที่กฎหมายกำหนดและ
หรือรายจายตามสัญญาขอผูกพันตาง ๆ ที่บริษัทฯ มีตอหนวยราชการ เจาหนี้และบุคคลภายนอก
(2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจางทำทรัพยสินถาวรและหรือรายการที่ไมใชรายจายปกติในการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแลวภายในวงเงินไมเกิน
200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) ตอหนึ่งครั้งหรือตอหนึ่งรายการ
(3) มีอำนาจกูเงินเพื่อใชในกิจการของบริษัทฯ ไดภายในวงเงินและภายใตหลักเกณฑและ
เงื่อนไขขอกำหนดที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติหรือใหความเห็นชอบแลว และในกรณีที่ตองใชทรัพยสินของ
บริษัทฯ เปนหลักประกันหรือค้ำประกัน จำนำ จำนอง ก็ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯก อน
ดำเนินการทุกครั้ง ยกเวน รายการตอไปนี้ ซึ่งถือวาเปนรายการปกติใหมีอำนาจอนุมัติไดทุกกรณี
(ก) การเปด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT (T/R) และ
SHIPPING GUARANTEE (S/G) ในการจัดซื้อและหรือจางทำของจากตางประเทศ
(ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชยและหรือสถาบันการเงินเพื่อวาง
เปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันตางๆ ที่บริษัทฯมีตอหนวยราชการ เจาหนี้และบุคคลภายนอก
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(ค) การทำสัญญาปองกันความเสี่ยงดานเงินตราตางประเทศ เชน การทำ FORWARD
EXCHANGE CONTRACTS เปนตน ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือขอผูกพันที่จะตองชำระหรือจายเงิน
ในรูปเงินตราตางประเทศเทานั้น
(4) อนุมัติใหพนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใชในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไดดังตอไปนี้
(ก) รายจ ายตามสั ญญาข อผู กพั น และหรื อตามที ่ กฎหมายกำหนดและหรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติในหลักการไวแลวใหยืมเงินทดรองไปดำเนินการไดตามที่
จะตองจายจริง เชน คาซื้อที่ดิน คาธรรมเนียมและภาษีอากร คาไฟฟา และสาธารณูปโภคอื่น ฯลฯ
(ข) รายการอื ่ น นอกจาก (ก) ข า งต น ให อ นุ ม ั ต ิ ไ ด ครั ้ ง ละและหรื อรายละไม เ กิ น
1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
(5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ไดครั้งละและหรือรายละไมเกิน
50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยรวมแลวตองไมเกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ในรอบหนึ่ง
ปงบประมาณแลวรายงานโดยสรุปใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(6) มีอำนาจจำหนายและตัดบัญชีสตอกสินคาและหรือทรัพยสินที่เสียหายหรือสูญหายและ
หรือชดเชยคาเสียหายไดครั้งละไมเกิน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยรวมแลวตองไมเกิน 1,000,000.บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ในรอบหนึ่งปงบประมาณแลวรายงานโดยสรุปใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบอยาง
นอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(7) มีอำนาจตั้งสำรองการดอยคาทรัพยสินทุกประเภทและหรือสตอคสินคาที่ลาสมัยหรือ
เสื่อมสภาพไดตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ แลวรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบใน
โอกาสแรกที่จะทำได
อำนาจดานการผลิต
(1) กำหนดเปาหมายและแผนการผลิตสินคาในแตละปใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด และเปนไปตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เปนประจำทุกป
(2) มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใชในกิจการของบริษัทฯ ไดภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
(3) วางแผนและดำเนินการผลิตสินคาใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไวโดยใหมีตนทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปาหมายที่วางไวก็
ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได
(4) วางแผนและ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจอื่นใดที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนในเชิงพาณิชยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิตและการจำหนายสินคาของบริษัทฯ ในอนาคต และ
เพื่อใหบริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
อำนาจดานการขาย
(1) กำหนดเปาหมาย แผนงาน และกลยุทธในการจำหนายสินคาในแตละป ใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและเปนไปตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป
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(2) วางแผนและดำเนินการจำหนายสินคาใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไวเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มสวนแบงดานการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่ม
รายไดหรือเพิ่มกำไรใหไดมากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปาหมายที่วางไวก็ให
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได
(3) ดำเนินการจำหน ายสินคา และบริ การใหเปนไปตามราคาและเงื ่ อนไขที ่คณะกรรมการ
กำหนดและหรือตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกราย
(4) จัดซื้อ/สั่งจางและหรือนำเขาสินคามาจำหนายเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มสวน
แบงดานการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายไดหรือเพิ่มกำไรใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ จะตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ
(5) มีอำนาจขายสินคาและบริการทั้งในประเทศและตางประเทศโดยทำสัญญาผูกพันไดครั้งละ
ไมเกิน 1 ป
อำนาจดานพนักงาน
(1) มีอำนาจกำหนดอัตรากำลังพนักงานใหมีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชี
อัตรากำลังพนักงานและงบประมาณการวาจางพนักงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว ยกเวน
พนักงานระดับประธานเจาหนาที่ดานตางๆ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอนดำเนินการ
(2) มีอำนาจวาจาง แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน และเลิกจางพนักงานไดทุกคนทุกระดับ ยกเวน
พนักงานระดับประธานเจาหนาที่ดา นตางๆขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯกอน
ดำเนินการ
(3) มีอำนาจกำหนดระเบียบขอบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ไดตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไขรายละเอียดและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว
อำนาจในสวนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา
(1) มีอำนาจทำนิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ไดเฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลวครั้งละไมเกินหนึ่งป
(2) มีอำนาจฟองรองคดีความและตอสูคดีความเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ได โดยรายงานให
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และมีคดีความเกิดขึ้น
อำนาจในสวนที่เกี่ยวกับงานโครงการ
(1) พิจารณาและศึกษาความเปนไปไดในเบื้องตนของโครงการที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
(2) พิจารณาวาจางที่ปรึกษาโครงการตางๆ ได ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแลว
(3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องตนแลวเห็นวาโครงการดังกลาวมีความเปนไปไดก็ใหนำเสนอ
รายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ
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(4) สําหรับโครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการไดแลว ใหมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
(ก) กําหนดแผนงาน งบประมาณและเปาหมายในการดําเนินโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงคหรือใหไดผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
(ข) มีอํานาจติดตอ เจรจา และลงนามทําบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับการรวมทุนในเบื้องตน
(Memorandum of Understanding) มีกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
(ค) การทําสัญญารวมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้งบริษัทรวมทุน
(Joint Venture Company) ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ
(5) ให ร ายงานความคื บ หน า ของโครงการต า งๆ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น การได แ ล ว ให
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
อํานาจเรื่องอื่นๆ
(1) เรื่ องใดก็ ตามที่ จะต องเสนอขออนุ มัติ และหรื อขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการให
ประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณากลั่นกรองหรือใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี
(2) เรื่องที่เกินขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารตามที่
กําหนดไวขางตนนี้ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ
(3) ประธานเจาหนาที่บริหารอาจจะมอบอํานาจหนาที่ในเรื่องตางๆ ใหพนักงานของบริษัทฯ
ตําแหนงใด หรือคนใดก็ไดภายในขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
และเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไป
การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ
กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง ที่ทํา
ใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจชวงสามารถอนุมั ติรายการที่มีสวนไดเสีย หรื ออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติ รายการที่เป นไปตามปกติธุ รกิจที่มี
การกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจที่ชัดเจนแลว
8.3 เลขานุการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 ไดมีมติ แตงตั้ง นางประภัสสร กันทะวงศ ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ โดยกําหนด
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไวดังนี้
(1) ดู แลและให คํ า แนะนํ า แก กรรมการและผู บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
ขอกําหนด กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
(2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแล
ประะสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
(3) ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนที่รับผิดชอบเปนไปตามระเบียบและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
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(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
(ง) รายงานประจำปของบริษัทฯ
(จ) รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการผูบริหาร
(5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรูปของคาตอบแทน
ประจำเดือนและคาบำเหน็จประจำป โดยไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในป 2563 ดังนี้
หนวย : บาท
คาตอบแทน คาบำเหน็จ รวมทั้งสิ้น
(1)
(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง
ประธานกรรมการ,กรรมการอิสระ
435,000
552,600
1,167,600
และกรรมการตวจสอบ
180,000
(2) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล(2)
(อดีต)ประธานกรรมการ
315,000
828,900
1,143,900
(3) นายไกรสีห ศิริรังษี
รองประธานกรรมการ
360,000
552,600
957,600
ประธานกรรมการสรรหา
45,000
(4) นายอนันต เลาหเรณู
กรรมการ
360,000
552,600
942,600
กรรมการสรรหา
30,000
(5) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
กรรมการ
360,000
552,600
912,600
(6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
กรรมการ
360,000
552,600
942,600
กรรมการสรรหา
30,000
(7) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์
กรรมการ
360,000
552,600
942,600
กรรมการสรรหา
30,000
(3)
(8) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
240,000
552,600
1,192,600
กรรมการอิสระ
360,000
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
40,000
(9) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
กรรมการอิสระ
360,000
552,600
1,227,600
กรรมการตรจสอบ
180,000
กรรมการสรรหา
30,000
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง 105,000
รวมทั้งสิ้น
4,180,000 5,249,700 9,429,700
หมายเหตุ : (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหนงประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
(2) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล อดีตประธานกรรมการ ไดถึงแกกรรมเมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
(3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
ชื่อ-สกุล

ตำแหนง
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(ข) คาตอบแทนผูบริหาร : บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารในรูปของเงินเดือนและ
เงินรางวัลประจำป 2561 ถึง 2563 ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ป พ.ศ.
2561
2562
2563

จำนวนผูบริหาร
(คน)
6
7
5

จำนวนเงินคาตอบแทน
(ลานบาท)
24.20
20.48
17.99

8.4.2 คาตอบแทนอื่น : ไมมี
8.5 บุคลากร
8.5.1 จำนวนบุคลากร : บริษัทฯ มีพนักงานณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 259 คน
(ไมรวมผูบริหารจำนวน 5 คน) แบงเปนพนักงานประจำ 231 คน และพนักงานรายวัน 28 คน โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
หนวยงาน
พนักงานประจำ พนักงานรายวัน
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
ฝายบริหารสำนักงาน
3
3
ฝายบัญชีการเงิน
6
6
ฝายบุคคลและธุรการ
7
7
ฝายจัดซื้อ
3
3
ฝายกฎหมาย
3
3
ฝายตรวจสอบ
3
3
ฝายการตลาดเอทานอล
2
2
ฝายพัฒนาธุรกิจ
1
1
ฝายจัดหาวัตถุดิบ
1
1
ฝายบริหารโรงงาน
27
16
43
ฝายผลิต
65
3
68
ฝายวิศวกรรมและพลังงาน
73
73
ฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
37
9
46
รวมทั้งสิ้น
231
28
259
8.5.2 ขอพิพาทดานแรงงาน : ไมมี
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8.5.3 คาตอบแทนพนักงาน
(ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน : ในป 2561, 2562 และป 2563 บริษัทฯ จายคาตอบแทน
ใหแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จำนวน 64.29 ลานบาท 76.61 ลานบาท และ 76.51 ลานบาท ตามลำดับ
โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คาอาหาร และ
คา เชาบาน
(ข) คาตอบแทนอื่น : ไมมี
8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ทฯ มี น โยบายในการพั ฒนาบุ คลากรอยางสม่ำเสมอ โดยมี ว ั ตถุ ประสงค เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะสงเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนาความรู ความชำนาญจากการปฏิบั ติงานจริ ง (On the Job
Training) โดยพนักงานที่เขาใหมจะมีหัวหนางาน (Supervisor) ในแตละสายงานทำหนาที่ฝกสอนงานในสาย
งานนั้นๆ รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถายทอดประสบการณ
และใหความรูเพิ่มเติมแกพนักงานอยูเปนประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสงพนักงานและผูบริหาร
ในสายงานตางๆ เขารวมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนการ
เพิ่มเติมอีกดวย
อีกทั้งปจจุบันบริษัทฯ ใหการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยไดนำเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากร อาทิเชน ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems)
เพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(1) นโยบายและแนวทางในการฝกอบรม
บริษัทฯ มีการดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ดวยการจัดสงพนักงานเขารับการ
อบรมและพัฒนากับสถาบันภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนดำเนินการจัดการอบรมภายในบริษัท เพื่อมุงเนนให
พนักงานมีความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่ใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะประจำ
ตำแหนง (Functional Competency) ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม
และดวยการสำรวจความจำเปนในการฝกอบรม และจัดทำเปนแผนการฝกอบรมประจำป 2563 ดังนี้
1)
2)
3)
4)

อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรูเฉพาะตำแหนง รอยละ 34
อบรมหลักสูตรตามขอบังคับ กฏหมายหรือความปลอดภัย รอยละ 10
อบรมหลักสูตรพัฒนาความรูและทักษะ รอยละ55
หลักสูตรดานระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม รอยละ 1
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กราฟสรุปการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝกอบรม ประจำป 2563

ภาพประกอบการฝกอบรมตามแผนฝกอบรมประจำป 2563

วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรไี ดจัดอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาเชิง
ปองกันเชิงปฏิบัติการ (TPMสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) โดยอบรมทั้งหมด 3 รุน

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพตามมาตรา 26”
โดย สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
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วันที่ 22-23 กันยายน 2563 จัดอบรมหลักสูตร “การสรางทีมที่เปนเลิศเพื่อความสำเร็จขององคกร” โดย
บริษัท เอชอาร ทีมเวิรค จำกัด ณ โรงแรมศรีสุพรรณวิลลา อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ” โดย ผูจัดการแผนกควบคุม
คุณภาพ และนักวิทยาศาสตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดอบรมหลักสูต ร “Fermentation couse for yield maximation” โดย Bio
Global Trading Co.,Ltd

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นตน โดย ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.
หนองมะคาโมง
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(2) นโยบายการจายคาตอบแทนพนักงาน
บริษัทกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance)
ซึ่งจะเปนการจายโดยผันแปรตามผลการปฏิบัติงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพของงานที่ทำได ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสรางความเปนธรรมในระยะยาว อีกทั้งยังเปนการสรางระบบการจายคาตอบแทน
ใหเปนรูปธรรม สรางแรงจูงใจให ผู ปฏิบั ติ งานใช ศักยภาพของตนเองใหม ากขึ้ น เพื่อการทำงานให บรรลุ
เปาหมายขององคกร
การจายคาตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำป จะเกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่สงเสริม
เปาหมายขององคกร เปนที่ยอมรับรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานกับหัวหนางาน เพื่อเปนการสรางหลักฐานเชิง
ประจักษ วัดได ประเมินได ประกอบกับการตั้งความคาดหวังเชิงพฤติกรรมหลัก (Core Competency) ของ
องคกร เพื่อใหไดผูปฏิบัติงานที่เปนคนเกง และ คนดีในเวลาเดียวกัน
บริษัทพิจารณาคาตอบแทนอยางเปนธรรม โดยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเทากันจะไดรับ
คาตอบแทนที่เทาเทียมกัน และพนักงานที่ทำผลงานไดดีกวา มากกวา หรือยากกวาจะไดรับคาตอบแทนที่สูง
กวา ทั้งนี้บริษัทมีการวิเคราะหและประเมินคางานอยางโปรงใส เปรียบเทียบกันไดระหวางงานของทุกงานใน
องคกร เพราะงานทุกอยางและทุกดานมีความสำคัญกับองคกรทั้งสิ้น เพียงแตแตกตางกันไปดวยลั กษณะ
หนาที่เทานั้น
บริษัทมีนโยบายใหจายสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยแบงเบาภาระของพนักงาน
เชน คารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำป การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ แจกเครื่องแบบพนักงาน
เงินชวยเหลือประเภทตางๆ นอกจากนั้น ยังมีกองทุนสำรองเลี้ย งชี พที่บริษัทจายสมทบให พนักงานเพื่ อ
สนับสนุนใหพนักงานเก็บออมในระยะยาว และมีเงินทุนจำนวนหนึ่งหากจำเปนตองออกจากงาน
(3) นโยบายการสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องแผนสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการขององคกร สามารถประเมินความ
พรอมของกำลังคนและวางแผนการสรรหาลวงหนา ปจจุบันบริษทั ฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ และ
จากแผนดังกลาว บริษัทฯ มีการพัฒนาองคความรูที่จำเปนใหกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือกใน
ระดั บตำแหน งที ่ส ู งขึ ้น โดยดำเนิน การจัด หลั กสู ต รการพั ฒนาผู ส ื บทอดตำแหน งที่ ส ำคั ญ ดำเนิน การจั ดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) และหลักสูตรภาคบังคับ เพื่อเปนการเพิ ่มพูน
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหมีความเหมาะสมและใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิ
พลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีความพรอมเขารับตำแหนง ตลอดจนติดตาม ประเมินผลความตอเนื่องของแผนการสืบ
ทอดตำแหนง และปรับปรุงแผนดังกลาวตอไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

หนา 49

91

92

รายงานประจ�ำปี 2563
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2563

1. ตนสังกัดพิจารณาเสนอชื่อผูสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)
2. คณะกรรมการรวมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายชื่อผูสืบทอดตำแหนงตามหลักเกณฑฯ
โดยการประเมินและวิเคราะหศักยภาพ ระดับสมรรถนะ ผลงานและการปฏิบัติงานที่ผานมา ความพรอมในการเขา
ทดแทนตำแหนง การทดลองมอบหมายหนาที่ในการปบัติงานตามสายงานของพนักงาน
3. ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลร ว มกั บ ต น สั ง กั ด ร ว มกั น จั ด ทำแผนพั ฒ นาผู  สื บ ทอดตำแหน ง
(Succession Plan) เปนรายบุคคล (Individual Development Plan) กอนไดรับการแตงตั้ง
4. สรุปผลการพัฒนาผู สื บทอดตำแหนง รายไตรมาสและนำเสนอตอคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณา

9. การกำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเปนกลไกสำคัญ
ในการนำไปสูการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสราง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยการมีการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีจะเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลคา สรางความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสงเสริมการเติบโตอยาง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดใหมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่
กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต (FAIRNESS
AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหนาที่ (RESPONSIBILITY)
มีการดำเนินงานที่โปรงใส (TRANSPARENCY) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนที่
เชื่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ (STAKEHOLDERS) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและ
ผู  ม ี ผ ลประโยชน ร  ว มกั น ในระยะยาวเพื ่ อ ให บ ริ ษ ั ท ฯ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที ่ ม ั ่ น คงและยั ่ ง ยื น ในอนาคต
คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางในการดำเนิน
ธุรกิจและเปนหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
(1) ดำเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจนเปนที่เชื่อถือและเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
(2) ดำเนินการใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ภายใต ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ด ี และมี ก ารถ ว งดุ ล อำนาจที ่ เ หมาะสมรวมทั ้ ง มี
การดำเนินงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ดำเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะ
ที่แทจริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการปองกันและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
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(4) ดำเนิ น การกั บ ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ด  ว ยความรอบคอบอย า งมี เ หตุ ม ี ผล
โดยยึดถือประโยชนของบริษัทฯ เปนที่ตั้ง
(5) ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามใหผูบริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี
ซื่ อสัต ย สุ จ ริ ต มีว ิ นั ย และมีความสำนึ กในหน า ที่ และความรั บผิ ดชอบของตนและต อ ที ม งานพร อมที ่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้นและรูจักตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงอยูตลอดเวลา
(6) มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคาดวยการรับฟงความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนรวมทั้งสิทธิของผูมีสวนได
เสียและปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้น ดวยความเปนธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติและ
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำ
ผิดกฎหมายหรือขอบกพรองตางๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และตอ
ชุมชนสังคมโดยสวนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปมีสวนรวมใน
การสรางสรรคและหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ
(9) ดำเนิน การให มี ม าตรการป องกันมิ ให ผู  หนึ่ ง ผู  ใดใช ขอมูลภายในเพื ่ อนำไปแสวงหา
ประโยชนในทางมิชอบ
(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต
หรือมีการปฏิบัติฝาฝนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญโดยจะตองรายงานทันทีเพื่ อจะไดรีบแก ไขขอบกพร องหรื อผลกระทบที่เกิด ขึ้น
โดยมิชักชารวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก
หนาที่ความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการ
กำกับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหฝายบริหารไดตระหนักและใหความสำคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทาง
บัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเปนไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกระดับมีหนาที่และรับผิดชอบในการกำหนดให
มีระบบและสงเสริมสนับสนุนนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุก
หนวยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
 ฝายตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวา
เปนไปอยางถูกตอง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจน
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บทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอตอความ
เสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นที่
อาจจะเกิดขึ้นในแตละกระบวนการอยางสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแกไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรื อ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการ
ตางๆใหสอดคลองกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว
9.1.1 นโยบายวาดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอชุมชน
สังคมและสิ่งแวดลอมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอมไวดังตอไปนี้
(1) ไมด ำเนิ นธุ รกิจ และหรือกระทำการใดๆ ที ่จ ะมีผ ลเสีย หายตอชื ่ อเสีย งของประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมและหรือตอสังคมโดยสวนรวม
(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสำคัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
(3) ปลูกฝงจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย
ตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดำเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐ
(4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(5) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปนภัยตอสังคม
และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน่ ทุกรูปแบบ
9.1.2 นโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหมีกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผา น
ผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน โดยใหแจงเบาะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ดังตอไปนี้
 สงทางไปรษณียมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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 ผานหนาเว็ปไซตของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption
 ผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE
 ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001
 สงทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือSuphachai@thaiagroenergy.com
การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
ขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด
(1) การดำเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
ใหคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบขอมูลหรื อข อเท็จจริ งตามที ่มีผ ู แจ ง
เบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ (1) ขางตนแลวนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและพิจารณาโดยตรง
(2) มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ
ยินดีรับฟงขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหา
มาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยาง
เหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป
9.1.3 นโยบายวาดวยการรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอยางอื่น
คณะกรรมการตองการปลูกจิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
ทุกระดับตระหนักถึงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและสรางคานิยมที่ถูกตองดวยการไมรับ ไมใหและ
ไมสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่สอไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
การดำเนินงานและหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
(1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกรองหรือรับของขวัญ
ทรัพยสินและหรือประโยชนใดๆ จากลูกคา คูคา และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
ไมวากรณีใด ทั้งเปนการสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางไมเปน
ธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลประโยชนที่ขัดกันได
(2) การรับหรือการใหของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมอันดีงามซึ่ง
จะตองเปนของที่มีมูลคาเล็กนอยไมมีราคาเกินสมควรหรือเกินกวาเหตุ เชน ของชำรวย หรือของที่ระลึกที่
จัดทำขึ้นเพื่อสงเสริมการขายหรือแจกจายทั่วไป เปนตน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใชดุลยพินิจในการวินิจฉัย
ไดวาของนั้นเหมาะสมหรือไม หากไมมั่นใจก็ใหปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
กอน โดยใหคำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณของผูใหและผูรับเปนสำคัญวาเรื่องดังกลาวเหมาะสมหรือไม
(3) การรับหรือการใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีคาตางๆ
ใหถือวาเปนการรับหรือการใหที่ไมเหมาะสมและไมบังควรอยางยิ่ง โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการกระทำที่
สอไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบอันเนื่องมาจากหนาที่การงานที่รับผิดชอบอยู
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(4) หากตรวจสอบพบว า พนัก งานผู  ใ ดมี การกระทำที ่ ส  อ ไปทางมิ ช อบและหรื อ แสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแลว บริษัทฯ จะถือวาเปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งบริษัทฯ จะ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเครงครัด โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดทั้งสิ้น
9.1.4 นโยบายวาดวยการใชแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริษ ัท ฯ ให ความสำคั ญ กั บการใช แรงงานดว ยความสมั ครใจและใหความเป นธรรมกั บ
พนักงานทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด โดยคณะกรรมการไดกำหนด
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้
(1) บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความรูความเขา ใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดำเนินงานและไมสนับสนุนกิจการ
ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทำความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับหนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมแนใจให
ขอคำปรึกษาจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง หามปฏิบัติไปตาม
ความเขาใจของตนเองโดยลำพัง
(3) เมื่อพนักงานตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางไปเพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงาน
ในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
(4) บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง
และผลประโยชนตางๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจางงานตางๆ โดยไมบังคับการใชแรงงานโดยไมสมัครใจและ
หรือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เทาเทียมกัน
สำหรั บ พนั กงานงานทุ กคน โดยจั ด ให มี ส ภาพแวดล อมในการทำงานที ่ ดี และเหมาะสม และปฏิบ ัต ิ ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
9.1.5 นโยบายวาดวยความเปนกลางทางการเมือง
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความเปนกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย
ในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
(2) บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น
(3) บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ
แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไมวาทางตรงหรือทางออม
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(4) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงาน
ทุกคนทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนั กงาน
สามารถแสดงออก เขารวมสนับสนุนหรือใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานของบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่
(5) พนั กงานทุ กคนทุก ระดับ ของบริ ษั ทฯ สามารถใช ส ิ ทธิ ท างการเมื องที ่ พึ ง มี โดยเป น
การกระทำในนามของแตละบุคคล โดยไมใชตำแหนงในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงิน
อุดหนุนหรือใหการสนับสนุนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
(6) บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ
ที่ทำใหพนักงานและผูใตบังคับบัญชาเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทำใหเกิดความขัดแยง
ภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี
9.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนเครื่องมือที่ชวยสรางความเชื่อมั่นและสรางความ
มั่นใจใหแกผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการจึงไดกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้
9.2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความเปนมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัทฯ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน
(2) บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปน
อิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตางๆ
(3) ใหอำนาจผูบริหารในการดำเนินงานประจำวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปชี้นำการดำเนินงาน
ดังกลาวโดยไมมีเหตุผลสมควร
(4) ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือใน
กิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(5) หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่
(6) บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนใน
ภายหลัง
(7) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทำงานไมวาทางตรงหรือทางออม
(8) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรของบริษัทฯ
(9) ไมกระทำการใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเปนการเอื้อ
ประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
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(10) มุ งมั ่ นที่ จะป องกั นและขจั ดการกระทำที ่ ส อไปในทางทุ จริ ต โดยถื อเปนเรื ่ องที ่ ต  อง
ดำเนินการอยางรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสรางคานิยมและภาพลักษณที่ดีตอองคกรของบริษัทฯ
9.2.2 แนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน
บริษัทฯ เปนผูผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาแก
ผูมีสว นไดเสี ย อยางเหมาะสมและคำนึ งถึง ดุ ลยภาพดานสิ่ง แวดล อมและเอื้ อประโยชน ต อสังคมโดยรวม
ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกลาวอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบตอไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี
ของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบี ยบ
ขอบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองคกรโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสำคัญ
(2) รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวัง
มิใหเอกสารหรือขาวสารอันเปนความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของ
(3) เคารพในสิ ทธิ ส ว นบุ คคลของพนั กงาน หลีกเลี ่ย งการนำเอาข อมู ล หรือเรื ่ องราวของ
พนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะที ่จ ะ
กอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน หรือภาพพจนโดยรวมของบริษัทฯ
(4) ไมกลาวรายหรือกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายใน
บริษัทฯ หรือตอบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
(5) รักษาและร ว มสร างสรรคใหเกิ ด ความสามัคคีเ ป นน้ ำหนึ ่ งใจเดีย วกั นในหมู พนั กงาน
ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชนตอบริษัทฯ โดยรวม
(6) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูล ที่
จำเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงานและปรับตัวใหสามารถทำงานรวมกับบุคคลอื่นได รวมทั้งใหเกียรติผูอื่น
โดยไมนำผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
(7) มีความมุงมั่นที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและบริษัทฯ อยูเสมอ
(8) ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
และปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีใหมอยูตลอดเวลา
(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง โดยไมประพฤติตนในทางที่อาจ
ทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงตอตนเอง และบริษัทฯ
(10) แจงผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำ
ใดๆ ที่สอวาเปนการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองคกรของบริษัทฯ
(11) ชวยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทำงานรวมทั้งการ
พัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ
(12) หลีกเลี่ยงการให หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนใดๆ จากคูคาหรือผูมี
สวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เวนแตเปนไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ เทานั้น

หนา 56

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2563

9.2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไวซึ่ง
พนักงานที่มีความรูความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือวาเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององคกร รวมถึง
การสงเสริมใหเกิดภาพลั กษณอั นดีภายในหนว ยงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุ เป าหมายอย างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงไดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไวดังนี้
(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคกร
(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดำรงตำแหนงตางๆ จะกระทำดวยความเปนธรรมโดย
คำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกายและขอกำหนดอื่นที่จำเปนแกพนักงานใน
ตำแหนงนั้นๆ
(3) บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะ ของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน
(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนรายบุคคลเปนประจำ
ทุกป โดยใหผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว
(5) บริ ษ ั ท ฯ จะดู แ ลสวั ส ดิ ภาพของพนั กงาน และรั กษาสภาพการทำงานให เ ป น ไปโดย
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี
(6) บริ ษั ทฯ เป ด โอกาสและส งเสริ มใหพ นั กงานแสดงความคิ ด เห็ น ของตนเองไดโ ดยให
พนักงานมี ส ว นรว มในการปรับ ปรุ งประสิ ท ธิภ าพประสิ ทธิ ผ ลในการทำงานของตนเองและของบริ ษ ั ท ฯ
ใหดียิ่งขึ้น
(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเปนสวนสำคัญในการพัฒนา
พนักงานใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
บริษัทฯ กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และความเจริญกาวหนาของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในแตละสายงานเปนสวนที่สำคัญยิ่ง
ซึ่งจะตองรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงาน
กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาวดวย
9.2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใหมีการบันทึกรายการ
อยางถูกตอง ครบถวน และสามารถตรวจสอบได ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยพนักงานทุกคนตองยึดหลักความซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ความถูกตองของการบันทึกรายการ
(1.1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน สามารถ
ตรวจสอบได โดยไมมีขอจำกัดหรือขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น
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(1.2) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะตองเปนไปตามความเปนจริง ไมมี
การบิดเบือนหรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม
(1.3) พนักงานทุกคนทุกระดับตองดำเนินการทางธุรกิจใหสอดคลองกัน และเปนไปตาม
ระเบียบ และขอกำหนดตางๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่
ครบถวนถูกตอง โดยใหขอมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อใหพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทำ
รายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได โดยมีรายละเอียดที่ถูกตองครบถวน
(2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน
(2.1) พนักงานทุกคนตองไมกระทำการบิดเบือนขอมูล หรือสรางรายการเท็จไมวาจะเปน
ขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน หรือขอมูลทางดานการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัทฯ
(2.2) พนักงานทุกคนตองตระหนักวาความถูกตองครบถวนของรายงานทางบัญชี และ
การเงินเปนความรับผิดชอบรวมกันของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
(2.3) พนักงานทุกคนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ใหขอมูลรายละเอียด
ประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอยางถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง
9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
บริ ษ ั ท ฯ กำหนดนโยบายกำกั บ ดู แ ลกิ จ การให ท ุ กหน ว ยงานทำงานอย า งมี ระบบและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช
ทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยาง
ตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทำงานที่เปนมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสมไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯมี
การสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมที่จะใหประเมินและตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จั ด ให มี ส ภาพแวดลอมของการควบคุ ม ที ่ เพี ยงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กำหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการทำงาน
ภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบไดโดยทุกหนวยงานจะตองจัดทำคูมือ
กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไว เปนบรรทัดฐาน
(2) จัดใหมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให
แตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการลดผลกระทบ
หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทฯมุงหวังใหพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวมในการ
ประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อชวยกันปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหนาที่และทุกระดับ
ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทำงานที่เปนมาตรฐาน
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และมีการควบคุ มภายในที่เ พียงพอเพื่ อควบคุม ให ความเสี่ ยงอยูในระดับที ่เหมาะสม ไมสงผลกระทบต อ
การดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ
(4) จั ด ให ม ี ร ะบบสารสนเทศและการสื ่ อ สาร (Information and Communications) ที่
เพียงพอ เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและมี
การรั กษาความปลอดภัย ของขอมู ลอยา งเพี ย งพอ เพื่ อเพิ ่ มประสิ ท ธิภ าพประสิ ทธิ ผ ลในการทำงานและ
การบริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารใหทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องคกร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
(5) จั ด ให ม ี ร ะบบการติ ด ตามและการประเมิ น ผลอย า งเพี ย งพอ (Monitoring and
Evaluation) โดยกำหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทำงานภายในหน ว ยงานของตนให ม ี ป ระสิ ท ธิ ภาพประสิ ท ธิ ผล และถู ก ต อ งตามระเบี ย บของ
การปฏิบัติงานแลว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานในการจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเปนระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอยางตอเนื่องโดย
สม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงระบบงานตางๆ ขององคกรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดวย
(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะที่สรางสรรคและปรับปรุงระบบงาน
ใหดีขึ้น รายงานที่ฝายตรวจสอบจัดทำขึ้นและหนวยงานที่เปนเจาของระบบงานมีความเห็นสอดคลองดวยกัน
แลวจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบกอนที่จะนำไปปฏิบัติตอไป หากปรากฏ
วามีระบบงานในหนวยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเปนหนาที่ของทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของตองรีบดำเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่ดังกลาว เปนสวนหนึ่ง
ของงานที่หนวยงานนั้นๆ ตองรับผิดชอบและถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปของพนักงานที่
เกี่ยวของดวย
9.2.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสำคัญที่ชวยสงเสริมการดำเนินธุรกิจ
และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงาน
ทุกคน ที่จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและ
มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังตอไปนี้
(1) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ
คำสั่งบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอรดังกลาว
(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และยึดปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(2.1) ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ
และคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ
(2.2) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น
หนา 59

101

102

รายงานประจ�ำปี 2563
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2563

(2.3) หามนำโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานสวนตัว หรือนำไปใหผูอื่นที่ไม ใช
พนักงานบริษัทฯ ใชเพื่อผลประโยชนทางการคา หรือทำซ้ำ เผยแพร ทำการเปลี่ยนแปลงแกไขทุกอยางทุก
ประการ โดยไมไดรับอนุญาต
(2.4) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือ
ขอความที่มีผลรายตอความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว ขอความ
ที่มีเนื้อหาชวนใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมายลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร ออกไปภายนอก
หรือภายในบริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดทั้งสิ้น
(2.5) หามใชระบบอีเมล ของบริษัทฯเผยแพรขาวสารหรื อข อมูลต างๆ ของบริ ษั ท ฯ
ใหกับบุคคลภายนอก ยกเวนผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น
(2.6) หาม Download ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขาย
ภายในเพื่อความบันเทิงตางๆ เพื่อไมทำใหประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลของผูอื่นลดลง
(2.7) ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกระทำผิดกฎหมาย
ขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และแสดงความคิดเห็นสวนตัว
(2.8) การใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารสวนตัวที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบ
เครือขายของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหารกอน
(2.9) การใช ง านเครื ่ องคอมพิ ว เตอร ใ นบริ ษ ั ท ฯ หรื อ การนำ Notebook ไปใช ง าน
ภายนอกบริษัทฯ จะตองตั้งเครื่องใหมีการใสรหัสผาน ใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดย
รหัสผานจะตองเก็บเปนความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอเปนระยะๆ อยางนอยทุก 3 เดือน
(2.10) ตองไมติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งสิ้น
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากประธานเจาหนาที่บริหารเปนกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของเทานั้น
(2.11) ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่รับผิดชอบใหอยูในสภาพดี และ
มีการใชงานอยางเหมาะสม
(3) บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศ
ของพนักงาน หากพบขอสงสัยวาพนักงานใชงานในทางที่ไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
บริษัทฯ เพื่อปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
(4) หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่
กำหนดไวพนักงานที่ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือไดรับโทษตามกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมแลวแตกรณี
9.2.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
บริษัทฯ กำหนดใหมีหนวยงานจัดซื้อเปนผูดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ เพื่อให
เปนไปตามความประสงคของทุกหนวยงานและเพื่อไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงไดกำหนดขั้นตอน
และแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
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(1) การจัดซื้อจัดจางทุกรายการใหเนนประโยชนและคุณภาพที่ดีตอบริษัทฯ เปนสำคัญ โดย
จะตองไดรับพัสดุสิ่งของตรงตามความตองการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการใหบริการ ความรวดเร็วและ
คำนึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ดวย
(2) พนักงานผูดำเนินการจัดซื้อจัดจางจะตองมีการวางแผนงานลวงหนาที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยง
การจัดซื้อจัดจางแบบเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(3) บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบคูคา โดยจะตองคำนึงถึงประโยชนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ในดานชื่อเสียง ภาพลักษณ และภาพพจนของบริษัทฯ ตอสายตาของบุคคลภายนอกดวย
(4) พนักงานที่ดำเนินการจะต องให ข อมูลที่ถู กตอง ชัดเจน ครบถวน แกคูคาดวยวิธีการที่
เปดเผย และใหโอกาสแกคูคาอยางเทาเทียมกัน
(5) พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่คูคารองเรียนหรือแนะนำ
เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(6) พนักงานที่ดำเนินการตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวด
ราคาแตละรายไวเปนความลับและไมเปดเผยใหรายอื่นทราบ
(7) การเชิญคูคาเพื่อเสนอราคาจะตองใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับผูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน
(8) เจรจาต อรองบนพื ้นฐานของความสัม พันธ ในเชิงธุ รกิ จอยางเปนธรรมทั ้งสองฝา ย โดย
เปดเผย และมีหลักฐานที่อางอิงได
(9) รักษาความสัมพันธกับคูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดทั้งโดยตรงและโดยออมจากคูคา โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น
(10) ผู บ ริห ารและหรื อผู  มี อำนาจในการจัด ซื้ อจัด จ างต องใช ด ุล พิ นิ จ ในการให คำปรึ ก ษา
คำแนะนำและรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวยความเปนกลางและเปนธรรม
(11) ผูบริหารและหรือผูมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจางตองควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ใหมี
การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณในเรื ่ องนี้ อย างเคร งครั ด หากพบวา มี การปฏิบ ั ติ ผ ิด จรรยาบรรณต องดำเนิน
การสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไวโดยเครงครัด
(12) สนับสนุนใหมีการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการที่เปนคนไทย และหรือบริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชนที่ไดรับเปนสำคัญ
(13) จัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ และถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการคาตลอดเวลา
9.2.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
บริ ษั ทมี ความมุ ง มั ่ นที ่ จ ะป องกัน อุบ ัต ิ เหตุ และมลภาวะดา นสิ่ ง แวดล อมโดยปฏิบ ั ต ิ ต าม
กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี พรอมทั้งปรับปรุง
ดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
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นโยบาย 5 ส
กิจกรรม 5 ส เปนหนาที่สวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวม
ในการดำเนินกิจกรรมและผูบังคับบัญชามีหนาที่กำกับ ดูแล สงเสริม แนะนำ ใหมีการดำเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนสรางจิตสำนึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมไว ดังนี้
(1) ผูบริหารและพนักงานทุ กคนต องดำเนิ นงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงานของ
บริษัทฯ
(2) ผูบริหาร และพนักงาน ตองยึดถือและปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ขอกำหนด
และมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(3) บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพยสิน
การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ
รักษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยตอพนักงาน ทั้งนี้ ใหถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและ
พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไวโดยเครงครัด
(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ
เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององคกรเพื่อเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการ
เตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำใหการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณของ
องคกร
(5) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเผยแพร
ขอมูลแกพนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบและเขาใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนนำไป
ยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม
(6) บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝงจิตสำนึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน
(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของหัวหนางานใน
การควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอตลอดเวลา
(8) บริ ษ ั ท ฯ จะปรั บ ปรุ ง ค า มาตรฐานด า นความปลอดภั ย และสิ ่ ง แวดล อ มให ไ ด ต าม
มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
(9) บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดย
ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดจนสงเสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
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9.2.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย
บริษัทฯ กำหนดมาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารบริษัทฯ ตองรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมี
การปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ อันไดแก
(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ
ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้ง
หามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(1) พนั กงานทุ กคนทุ กระดั บจะต องปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบและข อกำหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของเพื่อใหการจัดทำและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เปนไปอยางถูกตองครบถวน
และสมบูรณ
(2) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติและมี ความ
ซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บขอมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมดวย
9.2.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและบุคคลอื่น ดังนี้
(1) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพยแทนตลอดจน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลั กทรัพย ต อสำนั กงาน ก.ล.ต.และแจงใหทราบถึงบทลงโทษตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(2) “ผูบริหาร” หมายถึง ผูบริหารตามบทนิยามขางทายนี้และใหหมายความรวมถึงผูดำรง
ตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
(3) หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ
เปด เผยข อมู ล ภายในดั งกลา วแก บุ คคลภายนอกหรื อบุคคลที ่ไม มีหนาที ่ เกี ่ย วของและหา มไมใหซ ื ้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง หนึ่งเดือนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพรตอสาธารณชน
(4) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมได
เปดเผยสาธารณชนอันเปนสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพื่อแสวงหา
ประโยชนสวนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝนขอกำหนดดังกลาวขางตนบริษัทฯ
จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทำความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
แตละรายแตละกรณีๆ ไป
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(5) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทำผิดอันเปน
ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอยางรุนแรง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังนี้
(ก) ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน
(ข) ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดยถือ
วาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
(ค) แจงการกระทำความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ง) แจงความดำเนินคดีตอตำรวจหรือพนักงานสอบสวน
(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคำแนะนำผูใตบังคับบัญชาใน
การนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช เพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอยางถูกตอง
9.2.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ
บริษัทฯไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการคาที่ มี
สาระสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนได ดังนี้
การรักษาความลับของบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจางของบริษัทฯจะตองรักษาความลับของขอมูลและ
เอกสารที่ไมสามารถเปดเผย และ/หรือเปนความลับทางการคารวมทั้งสูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ ซึ่งถือเปน
สิทธิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว
(2) ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางของบริษัทฯจะตองไมเปดเผย
ขอมูลและเอกสารที่เปนความลับ หรือความลับทางการคานั้นๆ อีกเปนเวลา 2 ป เมื่อพนจากหนาที่ไปแลว
(3) ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปดเผยโดยไมเจตนา
การกำหนดชั้นความลับของขอมูล
(1) ข อมู ล ลั บ ทางการค า ของบริ ษั ท ฯ ต องได รั บการปกปด มิ ให ร ั ่ ว ไหล โดยกำหนดตาม
ความสำคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก เปนตน
(2) การใช ขอมูล ภายในรว มกั น ต อ งอยู  ในกรอบของหนา ที ่ และความรั บผิ ดชอบที ่ ได รั บ
มอบหมายเทานั้น
การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก
(1) กรรมการหรื อผูบริหารที่บริ ษั ทฯ มอบหมายจะเปนผู ใหความเห็นชอบในข อมูลที ่ จ ะ
เปดเผยออกสูสาธารณชนเทานั้น
(2) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย
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(3) เพื่อปฏิบัติตามข อกำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของวาดว ยการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกำหนดใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารจากบริษัทฯ
ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริษัทฯ
การแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก
โดยปกติ ผู บริหารและหรื อพนักงานของบริ ษั ท ฯ ต องไม เปด เผยหรือแสดงความเห็ นตอ
บุคคลภายนอก ขอใหผูบริหารและหรือพนักงานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคำถามเหลานั้น
หรือไม หากไมมีหนาที่ ก็ขอใหปฏิเสธการแสดงความเห็นตางๆ ดวยความสุภาพและแนะนำใหไปสอบถามจาก
หนวยงานที่กำหนดขางตนโดยตรงตอไป
9.3 คณะกรรมการชุดยอย
9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวนอยาง
นอย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุ ที่
ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทำใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม
ผูถือหุนจะตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันที่
จำนวนสมาชิกไมครบถว น เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต องมี
องคประกอบและคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ไดรั บ แต งตั ้ง จากคณะกรรมการหรื อที่ ประชุม ผู ถื อหุ นของบริ ษั ท ฯใหเ ป นกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัทฯ จะตองเปดเผย
รายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอแตงตั้งกรรมการ
ตรวจสอบดวย
(2) เปนกรรมการอิสระและไมเปนกรรมการตอไปนี้
(2.1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดำเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่
อาจมี ความขัดแยงยกเวนการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ
(Collective Decision)
(2.2) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน
เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
(3) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา
ดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและ
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สม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
(5) คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงตั้ งเลขานุ การและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ ดวย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ทาน โดยมี
นายศุภชัย แกวเฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง*
3. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม
ในป 2563
7/8
8/8
8/8

หมายเหตุ : *เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ งบการเงินได

โดยนายวิรัช อภิเมธีธำรง เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งเปนประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
จำกัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจและ
การเงิน

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ที่สำคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนและหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯดังตอไปนี้
(1) สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ
(2) สอบทานให บ ริ ษ ั ท ฯมี ร ะบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมทั้ง
ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(4) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ
(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีรวมทั้งการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมใหกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม
โดยคำนึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขา
รวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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(6) พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขั ดแยงทางผลประโยชน และ
รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท
(7) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
(8) สอบทานและใหความเห็น ชอบต อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบ ัติ งานของ
หนวยงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองคกรของบริษัทฯและบริษัทใน
เครือหรือบริษัทในกลุมเดียวกัน
(9) สอบทานและดำเนินการใหฝายบริหารหรือฝายจัดการจัดใหมีระบบหรือขบวนการรับ
เรื่องรองเรียนหรือรองทุกขรวมทั้งการปรับปรุงแกไขและการกำกับดูแลเรื่องการรองเรียนหรือรองทุกขใหมี
ความเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป
(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมาโดยเปดเผยไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวนและเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกั บรายการที่ เกี่ ยวโยงกั นหรือรายการที ่อาจมี ความขั ดแย ง ทาง
ผลประโยชนและรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามที่กฎหมายกำหนด
(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละคนในแตละป
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตาม
กฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) ปฏิ บ ั ต ิ การอื ่ น ใดตามที ่ ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯมอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป
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(3) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน
ระยะ ๆ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 ในการปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ต ามวรรคหนึ ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทฯตอบุคคลภายนอก
 ในกรณีที่ ม ี การเปลี่ย นแปลงหน าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทแจ ง มติ ก าร
เปลี ่ ยนแปลงหนา ที ่ และจั ด ทำรายชื ่ อและขอบเขตการดำเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบที ่ ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยภายใน 3 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือ
การกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ า ผื น กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ ่งตอ
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอำนาจดังตอไปนี้
(1) อำนาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของและ
จำเปนไดทุกประการ
(2) อำนาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน
(ก) กำหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน
(ข) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดี
ความชอบหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
(ค) ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน
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(ง) ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตการกำกับและควบคุม
โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองมีผูคอยดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละปหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองทำแผนงานตรวจสอบวาจะทำอะไรบาง
แลวนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ สวนการออกคำสั่งใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหนาที่ตามแผนงานตรวจสอบดังกลาว ตองอยูภายใตการกำกับดูแลของฝายจัดการ
หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที่จำเปนจะตองไดรับการแกไขทันที เพื่อที่
ฝายจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหารจะไดออกคำสั่งแกไขไดทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น)
(3) อำนาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
(ข) เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งผลตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจำปเพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุนรวมทั้งเปนผูสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชีเพื่อเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม
(ค) กำหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีเปนผูใหบริการ
(ง) เมื่อไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวาประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานไดกระทำความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสำนักงาน ก. ล. ต. และผูสอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแตวนั ที่
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดำเนินการตามที่ผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอน ให
ผูสอบบัญชีแจงใหสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(4) อำนาจในสวนอื่น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบผูที่เกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายใน
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการวาจางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ
เหมาะสม ทั้งนี้ใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามเอกสารที่แนบทายกฎบัตร ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกฎบัตรนี้
9.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง (Risk Management Committee) ประกอบด ว ย
ผูบริหารจากทุกหนวยงานของบริษัทฯ ตั้งแตรับผูจัดการฝายขึ้นไปอยางนอยหนวยงานละหนึ่งคน โดยตองมี
องคประกอบและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เป นผู ท ี ่ม ี ความรู  ความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมี ความรู ความเข าใจถึ ง
คุณสมบัติ หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานและ
ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของตอการดำเนินงานของ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิ ดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการ
แตงตั้งใหมไดอีกนอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) พนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ
(ค) คณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
(ง) ลาออก
ในกรณี ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งลาออกก อ นครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะตองแจงตอบริษัทลวงหนา 1 (หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการ
บริษัทจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก
(4) ให ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯหรื อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงแต ง ตั้ งบุ คคลที่
เหมาะสมเปนเลขานุการและผูชวยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได ตามแตจะเห็นสมควรโดยมี
หนาที่ ความรับผิดชอบตอการเตรียมความพรอม สําหรับ การจัดประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนทราบกอนการประชุมเปนเวลาไมนอย
กวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสอบทานขอมูลอยางละเอียด หรือขอขอมูลเพิ่มเติมกอนการ
ประชุม และมีหนาที่จัดสงรายงานการประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการ
ประชุมแตละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งตอไป นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่จัดเตรียมขอมูล สําหรับรายงานตอ
คณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย
(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด
ยกเวน กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย จึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเทานั้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งไดรบั การแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ในป 2563
(1) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6/6
(2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม*
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4/6
(2) นายสมถวิล บุญบานเย็น
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6/6
(3) นางสาวกัญญพัชร จินนั ทเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง
6/6
(4) นางสมฤดี สุวรรณรูป
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6/6
หมายเหตุ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เปนตนมา

โดยมี นายศุภชัย แกวเฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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อำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ที่สำคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให
คำแนะนำแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ทั้งนี้ตองครอบคลุม
ความเสี ่ ย งทั้ ง 9 ประเภท ไดแก ความเสี ่ย งในการดำเนินธุรกิจ (Business Risk), ความเสี่ ย งในการผลิต
(Production Risk), ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risk), ความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวะ
อนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE Risk), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและอุบัติภัยรายแรง
(Climate Change & Hazard Risk), ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงในการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Risk), ความเสี่ยงจากทรัพยสินไมมีตัวตน (Intangible
Assets Risk), ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปชั่น (Corruption & Fraud Risk)
(2) กำกับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร (Enterprise
Wide Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ใน
แตละปจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใชทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม
(3) ศึกษา วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง แนวโนม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ
ตอบริษัททั้งภายในและภายนอก
(4) นำเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดำเนินการตามแผนงาน และ
ระบบการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(5) ทำหนาที่เปนศูนยรวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตาง ๆ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญอิสระได ในกรณีที่จำเปนดวย
คาใชจายของบริษัทฯโดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอนดำเนินการ
(8) กำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกวากึ่งหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม
(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมาประชุ มดว ยตนเองเกิน กวา กึ่ งหนึ่ ง จึงจะถือวาครบเปน องคประชุ มที่ จ ะพิจ ารณาเรื่ องตาง ๆ ได
ถาประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธาน
(10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเปน
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไมได
(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่เห็นสมควรเขารวม
ประชุมหรือขอใหชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวของได
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9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน(“กสต.”)โดยใหมีองคประกอบ คุณสมบัติ รวมถึงหนาที่
และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยใหเริ่มปฏิบัติ
หนาที่ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
ในรอบป 2563 คณะกรรมการ กสต.มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุม
ของกรรมการ กสต. แตละทาน โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เปนเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการ กสต. ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายไกรสีห ศิริรังษี
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
นายสมชาย โลหวิสทุ ธิ์
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
นายอนันต เลาหเรณู

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

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุมในป 2563
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการ กสต. มีจำนวนอยางนอย 3 (สาม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการ
อิสระที่ไมไดเปนพนักงานและหรือผูบริหารบริษัทจำนวนอยางนอย 1 คน
(2) เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำใหไมสามารถอยูได
จนครบวาระ และมีผลใหจำนวนสมาชิกนอยกวาจำนวนที่กำหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ
จะตองแตงตั้งกรรมการ กสต. รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันที่จำนวน
สมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
(3) ที ่ ประชุ มคณะกรรมการ กสต. เป น ผู  พิ จ ารณาคั ด เลือกและแตง ตั้ ง กรรมการ กสต.
คนหนึ่งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการ กสต.
(4) ใหคณะกรรมการ กสต.แตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมใหดำรงตำแหนงเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ กสต. และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยตำแหนง
เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
(5) เลขานุ ก ารและผู  ช  ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ กสต. มี ห น า ที ่ เ ข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการ กสต. แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณี
(6) กรรมการ กสต. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการ กสต. เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
คณะกรรมการ กสต.
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(7) กรรมการ กสต. รวมทั้งประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดำรงตำแหน งคราวละ
3 (สาม) ป กรรมการ กสต. ซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
(8) นอกจากพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการ กสต. จะพนจากตำแหนงเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 พนจากตำแหนงกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรนี้
ในกรณี ที ่ ตำแหน งกรรมการ กสต. ว างลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ งคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เขาเปน
กรรมการ กสต. แทนจะอยูในตำแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดำรงตำแหนงแทน
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้
(ก) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร
(1) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททดแทน
กรรมการที่หมดวาระหรือตำแหนงที่วางลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงอนุกรรมการ
ชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหนงดังกลาววางลง
(3) พิจารณาสรรหาตำแหน งประธานเจาหนา ที่ บริหาร หรือกรรมการผูจัด การและ
ผูอำนวยการในกรณีที่ตำแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
(4) เสนอแนะวิ ธ ี ก ารประเมิ น ผลการทำงานของ คณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ ประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา
(5) ประเมินความเปนอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหนาที่และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
(6) พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการชุดยอย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะ
ดานที่เปนประโยชนตอบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแกไข
(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
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(8) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหนงและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารและหรือผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติการแตงตั้งเปนแตละรายแตละกรณีไป
(ข) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทน
(1) เสนอแนวทางและวิ ธ ี ก ารจ า ยค า ตอบแทนให แก คณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดยอยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้น
(2) เสนอนโยบายการพิ จ ารณาค า ตอบแทนให แ ก ป ระธานเจ า หน า ที ่ บ ริ ห ารหรื อ
กรรมการผูจัด การและผู บริห ารระดั บสูง ใหสอดคล องกับผลการดำเนินงานของบริษั ทฯ และกำหนดวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนนำเสนอ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกำหนด
เงินรางวัลประจำปของพนักงานที่ต่ำกวาระดับบริหาร ใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท และ
กำหนดวิ ธ ี ป ระเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จริ ง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก อ นเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือนคาจาง ผลประโยชน และสวัสดิการอื่น ๆ ของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน
(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก
กรรมการและพนักงาน กอนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(ค) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบทั่วไป
(1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) มีอำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและหรือให
ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(3) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือให
สงเอกสารที่เกี่ยวของไดทุกประการ
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย
(5) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควร
และเหมาะสม โดยใหเลขานุการการนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต. และผูเขารวม
ประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู
ในขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม
โดยใหเลขานุการดำเนินการเชนเดียวกับวรรคกอน
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(6) กรรมการ กสต. ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กสต. และเรื่องที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบการประชุม
ในเรื่องนั้นๆ อยางชัดเจน
(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ กสต. มาประชุม
ดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได
(8) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของ
ที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสต. ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็นของกรรมการ กสต.
ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
9.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรื อคณะกรรมการ CG ประกอบดวยประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการจำนวนอยางนอย 2 คน ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึง พนักงาน และหรือผูบริหารที่คณะกรรมการ
กำกับ ดู แลกิ จ การเห็ นสมควรให เ ข าร ว มทำงานดว ย ทั ้ งนี ้ ม ี นางประภั สสร กัน ทะวงศ เป นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ CG ไดตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ CG ดังนี้
รายชื่อ
(1) นางสมฤดี สุวรรณรูป
(2) นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช
(3) นายสมถวิล บุญบานเย็น

ตำแหนง
ประธานกรรมการ CG
กรรมการ CG
กรรมการ CG

จำนวนครั้งที่เขารวม
ประชุมในป 2563

2/2
2/2
2/2

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(1) วาระกรรมการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)
(ก) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่พนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
(ข) เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถ
อยูไดจนครบวาระทำใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนที่กำหนดใน (1) ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
คัดเลือกและแตง ตั้ งกรรมการกำกั บดู แลกิจ การรายใหมให ครบถว นในทัน ทีหรื ออยางชาภายใน 3 เดือน
นับตั้งแตมีสมาชิกไมครบถวนตาม (1) ขางตนเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน
(2) โดยที ่ คณะกรรมการกำกั บดู แลกิ จการซึ ่ งประกอบด วยสมาชิ กที ่ เป น ผู  บริ หารซึ ่ งได รับ
คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยูแลวจึงไมไดกำหนดคาตอบแทน
เพิ่มเติมอีก
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในกิจกรรมดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
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(2) จัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE HANDBOOK) เพื ่ อให ก รรมการ ผู  บ ริ ห ารและพนั กงานทุ ก ระดั บ ยึ ดเป น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระหนาที่สำคัญที่ทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(3) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
(4) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะอนุกรรมการชุดยอยรวมทั้งใหความเห็นเพื่อนำคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปนแตละปๆ ไป
(5) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบอื่น
(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการใหคณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพเผยแพรไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป
(แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(ข) มีอำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและ/หรือให
ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไปโดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
(ค) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูเกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือใหสง
เอกสารที่เกี่ยวของไดทุกอยางทุกประการ
(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป
9.4 การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด
บุคคลที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือก
จากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยผานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนแลวจึงเสนอ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไว
ในขอบังคับของบริษัทฯ
9.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้น
ไดกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายกำหนด
(2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป นกรรมการก็ ได ในกรณีท ี ่เลื อกตั ้ งบุ คคลหลายคนเปน กรรมการจะแบ ง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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(ค) บุคคลที่ไดรั บคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลำดั บลงมาเป นผู ไดรั บการเลื อกตั ้ งเป น
กรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี คะแนนเสียงเทากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
(3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งใน
สามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จำนวนใกล ที ่ ส ุด กับ ส ว นหนึ ่ งในสาม กรรมการที ่ จ ะต องออกจากตำแหน งในป แรกและป ที ่ ส องภายหลั ง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก
จากตำแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามารับตำแหนงใหมก็ได
(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
(5) ในกรณี ท ี ่ ต ำแหน ง กรรมการว า งลงเพราะเหตุ อ ื ่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จำกัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคราว
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูใน
ตำแหนงกรรมการไดเพียงแควาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู
(6) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ
ไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.4.2 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึง คุณสมบัติของบุคคลที่จ ะมาดำรง
ตำแหน ง เป น กรรมการอิ ส ระ โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ต ิ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทำงาน และความเหมาะสมดานอื่ นๆ
ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และตอง
มีจำนวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังตอไปนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการ
ถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
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(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ
เดียวกัน หรือผูถือหุน รายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลั กษณะ
ดั ง กล า วมาแล ว ไม น  อยกว า สองป ก อนได รั บการแต ง ตั ้ ง ทั ้ ง นี ้ ล ั ก ษณะต องห า มดั ง กล า วไม ร วมถึ งกรณี
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมอี ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริ ษั ทฯ
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละ 3 (สาม)ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทขึ้นไป แลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุ มของบริษัทฯและไมเปนผูถือหุนที ่ ม ี นัย
ผูมอี ำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรบั การแตงตั้ง
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(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) ขางตนแลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) ขางตน
จะไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคา
ดังกลาวก็ตอเมื่อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไม
มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้
ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทำใหบุคคลดังกลาว
มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด
(ข) เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาว
เปนกรรมการอิสระ
9.4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะเปนประจำทุกปๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณของบริษัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกำหนด
กลยุทธและทิศทางบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของ
คณะกรรมการ โดยไมไดมุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบ
ประเมินผลดังกลาวไดกำหนดใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และเรื่องที่ตองปรับปรุงดวย โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
(ก) เพือ่ ชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา
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(ข) เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ไดทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน
(ค) เพื่อชวยในการปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝายจัดการ
(ง) คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไข
การทำงานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป
9.4.4 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร
(1) คณะกรรมการตองดำเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเขามารับหนาที่และความรับผิดชอบในตำแหนงงานบริหารที่สำคัญ ใน
ทุกระดับอยางเหมาะสม
(2) บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาที่บริหารที่จะปฏิบัติหนาที่แทนได
หากประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(3) บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังนี้
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมและอำนวยความสะดวก ใหความรูแกกรรมการอยาง
ตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Derectors Association (IOD) และหลั กสู ต รอื่ น เพื ่ อให เ ข า ใจ
บทบาทของกรรมการและใหความรูเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไป
ดวย
(ข) บริษัทฯ สงเสริมการใหความรูแกผูบริหารและพนักงาน (เชน เลขานุการบริษัทฯ
เจาหนาที่ตรวจสอบเจาหนาที่บัญชี เปนตน) อยางตอเนื่อง โดยสงเขาอบรมหลักสูตร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูและเทคนิ ค
ใหมๆ อยูตลอดเวลา
9.4.5 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปน โดยการประชุ ม แต ล ะครั้ ง ได มี การกำหนดวาระในการ
ประชุ มอยางชัดเจนและมี การสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมให
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
9.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดวา “หามมิให
บริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”
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ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไว
เปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับ
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” จึงขอชี้แจงโครงสรางคาตอบแทนกรรมการใน
ป 2558 ที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยรายการตอไปนี้
9.5.1 องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้
(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับ
เดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดย
มิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้
(1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดย
ผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2562 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 ไดมีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใชเกณฑ
การจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกปคือประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 592,100.- บาท รองประธาน
และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปนเงินคนละ 394,700.- บาท
(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน
โดยประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.บาทตอคน
(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขา
ประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทน
ดังกลาวเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนมาโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบนั นี้
(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่ง
กรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว
จึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตน มา โดยมิ ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบนั นี้
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(2.4) คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ซึ่ งประกอบด ว ยสมาชิ กที่ เปน ผู บ ริ ห ารซึ่ง ได รั บ
คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่น ในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึ งไมได จายคาตอบแทน
เพิ่มเติมอีก
นอกจากที่กลาวในขอ (1) และขอ (2) ขางตน บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือ
ใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการอีก
บริษัทฯ มีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราที่
เพียงพอสําหรับการรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร และ
อยูในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุมธุรกิจเดียวกัน ปจจัยที่จะ
นํามาพิจารณาประกอบดวย ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ใน
สวนของคาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว ซึ่ง
จะพิจารณาจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
(1) กําหนดใหผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยของบริษั ทฯ ต อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากั บหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ใหรวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่
จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย (ถามี)
คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ต อ จากผู จั ด การลงมา ผู ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง เที ย บเท า ผู บ ริ ห ารรายที่ สี่ ทุ ก รายและให ห มายความรวมถึ ง
ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญ ชีหรือการเงินที่เปน ระดับผูจั ดการฝายขึ้น ไปหรือเทียบเทาซึ่งมี
หนาที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯทั้งในนามของตนเอง คูสมรสและบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต.
(2) หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ
เป ด เผยข อ มูล ภายในดั ง กล า วแก บุ ค คลภายนอกหรื อ บุ คคลที่ ไ ม มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งและห า มไม ใ ห ซื้ อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนงบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพรตอสาธารณชน
(3) ห ามมิให กรรมการ ผู บริ หาร ผูจั ดการและพนั กงานใชข อมู ลภายในของบริษัท ฯที่ยั งไม ได
เปดเผยตอประชาชนอั นเปน สาระสํ าคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯไปใชเพื่ อแสวงหา
ประโยชนสวนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทฯ
จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
แตละรายแตละกรณี ๆ ไป
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(4) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทำผิดอันเปนความผิดอาญาตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯจะดำเนินการลงโทษสถานหนักอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน ดังตอไปนี้
(ก) ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ
(ข) ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือพนักงานโดย
ถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ถาผูกระทำความผิดเปนกรรมการบริษัทฯใหนำเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ
(ค) แจง การกระทำความผิ ดตอตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย และ/หรือสำนั กงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
(ง) แจงความดำเนินคดีตามกฎหมาย
(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
9.7 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจำป 2563 อนุมัติการแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ
นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คน
ใดคนหนึ่งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจำป 2563 โดยบริษัทไดชำระคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังนี้
รายการ
(หนวย : บาท)
(1) คาสอบบัญชีประจำป
(2) คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาส)
(3) คาตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอตอ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI)
(4) รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี

คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ไดชำระแลว
ป 2562
ป 2563
630,000
680,000
420,000
450,000
100,000

100,000

1,150,000

1,230,000

หมายเหตุ ไมมีคาตอบแทนที่ตอ งจายในอนาคตอีก

9.8 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และคำนึงถึง
ประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมาย
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การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม
นโยบายเกีย่ วกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ
รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง วาผูมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไมสามารถเขามามี
สวนในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยในการกำหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจ
และเงื่อนไขการคาทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอง
ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดย
เครงครัด
นอกจากนี ้ บริษ ัทฯจะจั ดให คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู เชี่ ยวชาญอิ สระแลวแตกรณี
พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
และจะทำการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย
กำหนด รวมทั้งเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ แบบแสดงรายงานขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษ ั ท ฯ กำหนดนโยบายกำกั บ ดู แลกิ จ การให ท ุ ก หน ว ยงานทำงานอย า งมี ระบบและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช
ทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยาง
ตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทำงานที่เปนมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มี
การสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมที่จะใหประเมินและตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กำหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการทำงาน
ภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบไดโดยทุกหนวยงานจะตองจัดทำคูมือ
กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไว เปนบรรทัดฐาน
(2) จัดใหมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT)
โดยใหแตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการลด
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ผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทฯมุงหวังใหพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวมใน
การประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อชวยกันปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหนาที่และทุก
ระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทำงานที่เปน
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบ
ตอการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ
(4) จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS)
ที่เพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและมี
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการ
บริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารใหทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องคกร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
(5) จั ด ให ม ี ร ะบบการติ ด ตามและการประเมิ น ผลอย า งเพี ย งพอ (MONITORING AND
EVALUATION) โดยกำหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทำงานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบของการ
ปฏิบัติงานแลว ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานในการจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเปนระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอยางตอเนื่องโดย
สม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงระบบงานตางๆ ขององคกรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดวย
(6) แนวทางการตรวจสอบประเมิ น ผลจะเน นไปในลั ก ษณะที ่ ส ร างสรรค และปรั บ ปรุ ง
ระบบงานใหดีขึ้น รายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหนวยงานที่เปนเจาของระบบงานมีความเห็น
สอดคลองดวยกันแลวจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบกอนที่จะนำไปปฏิบัติ
ตอไป หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือ
เปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองรีบดำเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่
ดังกลาว เปนสวนหนึ่งของงานที่หนวยงานนั้นๆ ตองรับผิดชอบและถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงาน
ประจำปของพนักงานที่เกีย่ วของดวย
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

10.1 นโยบายและภาพรวม
บริษัทฯ มุงมั่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวน
เสีย ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขาง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนได
สวนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงคและเสริมสรางการปลูกจิตสำนึกใหพนักงานไดมีสวน
รวมในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตอชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบขางอยาง
ยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว 4 ดาน ดังนี้
(1) ดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดวยหลักการ ดังนี้
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัด
มลภาวะที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูมาตรฐาน ISO14000:2015
- สรางจิตสำนึกแกพนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบตอการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายใน
โรงงานและภายนอกโรงงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสูโรงงานสีเขียว (Green Plant)
(2) ดานความปลอดภัยและชีวอนามัย
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเปนความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จและเจริญเติบโตขององคกร บริษัทฯ จึงไดกำหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว ดังนี้
หนา 86

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2563

-

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
จัดทำมาตรการปองกันและอุปกรณปองกันอันตรายในระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน
อบรมพนักงานถึงการปองกันอุบัติภัยและการแกไขอุบัติภัยอยางสม่ำเสมอ
จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมทำหนาที่พิจารณากำหนด
แผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล
(3) ดานการอนุรักษทรัพยากร
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการ
จัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้
(ก) ดานการอนุรักษพลังงาน
- ใชกาซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา
- ลดการใชพลังงานไฟฟาดวยการใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณประหยัดไฟฟา
- จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใชไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรมพนักงานใหเขาใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการประหยัดพลังงานทุก
ประเภทในโรงงาน
(ข) ดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ ดิ บและอุ ปกรณ ในระบบทอสงตามกำหนด เพื ่ อป องกัน
การสูญเสียของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ
- นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใชในกระบวนการผลิตเอทานอล
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำอยางสม่ำเสมอเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของเอทานอล
ที่ผลิตได
- ไมระบายน้ำเสียที่บำบัดแลวสูภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
- สงเสริมการใชน้ำดานอุปโภคและบริโภคอยางประหยัด
(ค) ดานการจัดการมลพิษทางอากาศ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตกาซชีวภาพเพื่อปองกันการรั่วซึมของกาซชีวภาพ
อยางสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผาไหมของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่
ปลอยจากปลองใหอยูในมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน
(4) ดานสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีวา “สังคม” เปนกลไกสำคัญที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ
คงอยูและเติบโตอยางมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองคกร ไดแก พนักงานซึ่งเปนหัวใจ
สำคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันไปสูสังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ
โดยมีกิจกรรมที่เปนเปาหมายในการดำเนินการในระดับสังคมตางๆ ดังนี้
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(ก) ระดับองคกร
- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสรางองคความรูภายในองคกรสูการบริหาร
ความสามารถ (Competence Management)
- สงเสริมพนักงานใหมีสวนรวมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นตอองคกร
- สงเสริมพนักงานใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
- อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สงเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน
- สงเสริมการเรียนรูการใสใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเปนรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
(ค) ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรูและการสรางจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอสังคมของ
เยาวชน
10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน
บริษัทฯ อยูระหวางการจัดทำโครงการ การดำเนินธุรกิจที่รวมพัฒนาและแสดงใหเห็นความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยไดเริ่มตั้งคณะทำงานและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาโครงการแลวทั้งนี้มี
แผนงานที่จะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดทำรายงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อ
เผยแพรใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบถึงนโยบายและหลักการดำเนินงานของบริษัท ที่มุงเนนการทำธุรกิจ
ดา นพลั งงานสะอาด เพื ่อการเติ บโตอย างยั ่ งยืน ตามวิ สั ย ทั ศน ที ่ กำหนดไวว  าบริ ษั ท ฯ “เป นผู น ำใน
การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”
จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เนนพลังงานสะอาดดังกลาว จึงเกิดการปลูกฝงเพื่อใหเปน
วัฒนธรรมองคกรที่ใสใจ และใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนชุมชน
ที่อยูโดยรอบและผูที่เกี่ยวของ บริษัทใหความสำคัญเปนอยางยิ่งกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม
การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และตรวจสอบได อีกทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของทุกประการ ในการนี้เพื่อเปนกลไกสนับสนุนใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ
ดำเนินการไปไดพรอมกันกับผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และเปนระบบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการมุงเนนใน
เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง พรอมกับ
การประกอบกิ จ การด วยความรั บผิดชอบตอสั งคมทั้ งภายในและภายนอกองค กรตลอดจนการสราง
เครือขาย สีเขียวเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อใหการดำเนินงานดานแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯไดกำหนดนโยบายการ โดยประกาศใหพนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ
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รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ในการสราง และรักษาความสัมพันธที่ดีกับกลุม
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และจัดใหมีชองทางในการสื่อสารและรับฟงความคิดเห็น
10.3 กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) ผูถือหุนและผูลงทุน
ผูถือหุนและผูลงทุนของบริษัท หมายความถึง ผูถือหุนทุกราย กองทุน ผูลงทุน และ
นักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนผูสวนไดเสียในผลประกอบการและการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย
ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให
เจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุน
และผูลงทุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
(2) ลูกคา
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกตอง
ตามมาตรฐาน ตลอดจนคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจ
ของลูกคาเปนสำคัญ จึงไดนำมาตรฐาน ISO 9001:2015 เขามาใชในองค กร โดยไดกำหนดนโยบาย
คุณภาพไววา “สรางจิตสำนึกและการใสใจในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความรับผิดชอบ
รวดเร็วและจริงใจ” ดวยการคำนึงถึง ความต อเนื่ องในการดำเนินธุร กิ จ บริษัทจึงไดกำหนดนโยบาย
คุณภาพวา “พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง”
(3) คูคา และ/หรือเจาหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้
ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ใหการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ
เจาหนี้อยางเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน
(4) คูแขงทางการคา
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกา
การแขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไม
เหมาะสม การแขงขันยอมตองดำเนินไปอยางเปนธรรมไมบิดเบือนขอมูล หลอกลวงหรือใชวิธีอื่นใดที่
ไมถูกตองตามครรลองของการแขงขันที่ดี
(5) พนักงาน
บริษัทฯ นั้นใหความสำคัญกับพนักงาน รวมทั้งการมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
และ ถูกสุขอนามัย ใสใจในความปลอดภัยตอพนักงาน ซึ่งเปนทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีสวน
ชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจางที่ยุติธรรม ปลอดภัย มี
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สวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา ตลอดจนมุงมั่นที่จะดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมให
เปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ปองกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ จากการดำเนินงานซึ่ง
อาจจะเกิดผลกระทบตอพนักงาน และสิ่งแวดลอม
(6) รัฐบาลและหนวยงานกำกับดูแล
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และเปนไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเครงครัด นอกจากนี้ยังใหความรวมมืออยางเต็มที่กับภาครัฐและหนวยงานกำกับ
ดูแล ในการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อใหเปน
พลั งงานที ่ ย ั ่ ง ยื น ของประเทศในทุ ก ๆ รูป แบบ ทั ้ งด านการแลกเปลี ่ ย นขา วสาร การเชื ่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผูประกอบการจากตางประเทศ การใหขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
การรวมบรรยายเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง เปนตน
(7) ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม พรอมจะเดินเคียง
ขางชุมชนและสังคม บริษัทไดเริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟงความคิดเห็นและให
ขอมูลที่ชัดเจนตอชุมชน เปดโอกาสใหประชาชนในบริเวณโดยรอบเขารวมทำงานในการพัฒนาโครงการ
และเมื่อโครงการพัฒนาแลวเสร็จ บริษัทไดรับสมัครผูมีความรูและสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งสวน
ใหญเปนผูที่มีที่อยูอาศัยในบริเวณไมไกลจากโครงการ เขาปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการ
เกื้อกูลกัน และเปนสรางความรูสึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
นอกจากนี้ บริษัทโดยใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ มุงสงเสริม ปลูกจิตสำนึก ทางดาน
คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
10.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ไดกำหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติและเผยแพรไวใน
รายงานประจำป (แบบ 56-2) และบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนแนวปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน และผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก
เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยไมกระทำการใดๆที่เปนการละเมิดสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียเหลานั้น
โดยไดกำหนดมาตรการหรือชองทางในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนผาน
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คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม ผ านผู  บริห ารของบริ ษั ท ฯ ซึ ่ งสามารถส ง ทางไปรษณีย  หรือทาง E-Mail
Address : suphachai@thaiagroenergy.com ไดโดยตรงโดยไมตองเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน
แตอยางใด เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแส
ดังกลาว แลวนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปน กรณีๆ ไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสีย
ของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พรอมนโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพื่อใหผูเกี่ยวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คำนึงถึงปจจัยดานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
10.5 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกลาวหาวา มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมใด ๆ ที่อาจนำไปสูการมีขอพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีวา ตองพึ่งพิงและเกื้อกูล
ชุมชนที่เปนที่ตั้งของโรงงาน บริษัทจึงไดมีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพรอม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เชน การสราง ถนน ทางระบายน้ำ การสรางงานใหกับชุมชน เปนตน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมรวมกัน
ตามเทศกาลสำคัญตาง ๆ สงผลใหความสัมพันธระหวางการดำเนินงานของบริษัทกับชุมชน เปนไปดวยดี
10.6 กิจกรรรมเพื่อสังคม ป 2563
ตั้งแตป 2560 บริษัทฯ รวมกับ ผูใหญบาน ผูนำชุมชน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
และตั ว แทนชาวบ า นที ่ อ ยู โ ดยรอบโรงงานผลิ ต เอทานอลของบริ ษ ัท ฯ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รีร  ว มกั น จั ด ตั้ง
คณะกรรมการ “ความรวมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” เพื่อรวมกันพัฒนา
ชุมชนไปพรอมกับ การดำเนิน งานของบริษัทฯใหเติบโตยั่ งยืนไปดวยกัน โดยในป 2563 มีโครงการที ่ได
ดำเนินการแลวเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
(1) โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค วัดสระบัวก่ำ
(2) โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงค (โดม) ระยะที่ 3 ของหมูบานดงอูทอง
(3) โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค วัดแจงงาม
(4) โครงการปูกระเบื้องพื้น ใตถนุ อาคาร โรงเรียนบานใหมกิโล 8
(5) โครงการสรางโรงเก็บของใช หมูบานดงเชือก
(6) โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงใหกับ รพสต.บานสระเตย, บานวังน้ำโจน
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน
(บาท)
348,000.350,000.297,000.150,000.80,000.-

45,390.1,270,390.-
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เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร จำกัด (มหาชน) ไดสงมอบเครื่องขยายเสียง
ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแจงงาม

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณใชในการกอสรางอาคารเอนกประสงค
ที่วัดแจงงาม หมูที่ 4 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี กอสรางแลวเสร็จและไดสง มอบเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) สงมอบอาคารเก็บของใช จำพวกเต็นท โตะ
เกาอี้ ใหกับหมูบานดงเชือก ตามโครงการ “ความรวมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
ประจำป 2563
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เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) สงมอบงานโครงการปูกระเบื้องใต
อาคารเรียน โรงเรียนบานใหมกโิ ลแปด อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

10.7 การปองกันการมีสวนรวมเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงไดกำหนดนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อปลูกจิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ มีขอหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการ
หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศ
และตางประเทศและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนินการ
ตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายตางๆที่
เกี่ยวของ โดยใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการ
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขาย
การทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยใหปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ
กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว
(3) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต
คอรรัปชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไวในขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของ
ผูมีสวนไดเสีย
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(4) ผูที่กระทำทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการ
กระทำนั้นผิดกฎหมาย
(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพรใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคล
อื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายวาดวยการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น
(6) เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ไดมีแนวทางดำเนินการตางๆ โดยสรุปไดดังนี้
(7) กำหนดนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุ คคลตั ้ง แตการสรรหาหรื อการคัด เลือกบุคลากร การเลื ่ อนตำแหน ง การฝ กอบรม การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกำหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเขาใจกับ
พนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลดวย
(8) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
 ไมเสนอใหคาตอบแทน จายสินบน เรียกรอง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ
หนวยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการดำเนินการโดยทางตรงหรื อทางออมเพื่ อใหมี การตอบแทน
การปฏิบัติที่เอื้อประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
 การรับหรือใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนำไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
 ห า มรั บ หรื อ ให ส ิ น บนในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ชนิ ด การดำเนิ น งานของบริ ษ ั ท ฯ
การติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตองดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กำหนดโดย เครงครัด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของ
กับผูบริหารเพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนสาระสำคัญ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และ
รวมทั้งเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสำคัญ
กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขา
รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ดังนี้
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ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม
ในป 2563
7/8
8/8
8/8

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปน
ประจำทุกไตรมาส โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(1) ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เปนรายไตรมาสและงวดประจำป 2563 ซึ่งเห็นวามี
ความถูกตองเชื่อถือได และเปนงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสมแลว
(2) ไดพิจารณาผลการสอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับป 2563 ใหครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงที่สำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(3) ไดสอบทานและใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
ในรอบป 2563 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกันสามารถอางอิงและตรวจสอบไดอยางโปรงใส
(4) ไดสอบทานการทำรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2563 แลวเห็นวาเปนรายการที่มีราคาและ
เงื่อนไขทางการคาตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
(5) ไดสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
ในรอบป 2563 โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุม
และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(6) ไดสอบทานความคืบหนาเกี่ยวกับคดีความตาง ๆ ในรอบป 2563 โดยไดแนะนำใหฝาย
บริหารปรับปรุงแกไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่คงคางใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึน้
(7) ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 โดย
ไดนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เสนอ
ใหแตงตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุ
รักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
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5906 แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
(8) ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำป 2564 ตลอดจนอัตรา
กำลังคนและการพัฒนาคุณภาพพนักงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมีความเพียงพอ เหมาะสม
สอดคลองและสามารถรองรับปริมาณงานตามหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
(9) ได พ ิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ เพื ่ อ ให
สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิ จ ที่
ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใหความสำคัญกับปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ
บริษัทมีการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลและการดำเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญแตอยางใด
11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติ
เห็นชอบผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งฝายตรวจสอบภายในไดทำการประเมินตาม
หลักเณฑที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนดและสอดคลองกับกรอบการ
ควบคุมภายใน (COSO2013) ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบและ 17 หลักการ ประกอบดวย
(1) องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
(2) คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทำหนาที่กำกับดูแล (Oversight)
และพัฒนาการดำเนินการดานการควบคุมภายใน
(3) ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและ
ความรั บ ผิ ด ชอบที ่ เ หมาะสมเพื ่ อ ให อ งค ก รบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค ภายใต การกำกั บ ดู แ ล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
(4) องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
(5) องคกรกำหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคขององคกร
(6) องคกรกำหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมิน ความ
เสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
(7) องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไว
อยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
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(8) องค กรได พิ จารณาถึ งโอกาสที่ จะเกิ ดการทุ จริ ต ในการประเมิ นความเสี ่ ยงที ่ จะบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร
(9) องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุม
ภายใน
(10) องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได
(11) องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค
(12) องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กำหนดไวนั้นสามารถนำไปสูการปฏิบัติได
(13) องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนิน
ไปไดตามที่กำหนดไว
(14) องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบต อการ
ควบคุมภายในที่จำเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปไดตามที่วางไว
(15) องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุม
ภายใน
(16) องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยัง
ดำเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม
(17) องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุ คคลที่
รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรม
กับผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว อยางเพียงพอแลว สำหรับการควบคุม
ภายในหวขออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแลว
เชนกัน
11.3 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมรวมกันอยางนอยทุก
ไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการใหมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน
และเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งในการ
ประชุมจะมีผูสอบบัญชีเขารวมประชุมเพื่อใหขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝายตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบใน
การแต ง ตั้ ง นายศุ ภ ชั ย แก ว เฟ อ ง ดํ า รงตํ า แหน ง ผู จั ด การฝ า ยตรวจสอบ โดยเห็ น ว า มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณและการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่พิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายในตลอดจนให
ความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอนและโยกยายผูดํารงตําแหนงผูจัดการฝายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมทั้งสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)

12. รายการระหวางกัน
12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
หากบริ ษั ท ฯ มี ค วามจํ า เป น ต อ งทํ า รายการระหว า งกั น กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง
คณะกรรมการจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงดังกลาว โดยบริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน ผูใหความเห็ นเกี่ยวกับความจําเปน ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมของการเขาทํารายการดังกลาว โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตาม
ลักษณะการดําเนินการคาปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะใหผูที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี ผูประเมินราคาทรัพยสิน สํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่
เปนอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ผูถือหุนตามแตกรณี
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี ก ารกํ า หนดมาตรการไม ใ ห ผู บ ริ ห าร หรื อ ผู ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีสวนได เสียทั้งโดย
ทางตรงและทางออม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลัก ทรัพยและตลาดหลั กทรั พย และข อบั ง คั บ ประกาศ คํ าสั่ ง หรื อข อกํ าหนดของตลาดหลั กทรั พ ย แห ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่ เกี่ยวโยงกัน
และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิ นที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และจะทําการเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด
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12.2 นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
ภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ
ไมมีการใชวงเงินสินเชื่อรวมกับ บริษัท ลานนา รีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแมอีก อยางไรก็ตาม
หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจำเปนตองทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯจะตองดำเนินการใหเปนไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันตามที่บริษัทฯ
กำหนด และกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาว เพื่อใหการตัดสินใจ
เขาทำรายการดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทุกราย
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
13.1 งบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ไทย อะโกร เอ็ น เนอร์ ยี่ จำกั ด (มหาชน)
(บริ ษั ทฯ) ซึ่ ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการ
ดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้ าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วยการ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวม
วิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
บริษัทฯมีรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตาม
ราคาที่ระบุในสัญญาเมื่อบริษัทฯได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า
ราคาขายตามสัญญาดังกล่าวเป็นราคาตลาดปรับด้วยปัจจัยอื่น ๆ รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชี
ที่สำคัญ เนื่องจากจำนวนที่บันทึกบัญชี มีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
นอกจากนี้ การกำหนดราคาขายยังขึ้น กับ ความผัน ผวนของราคาตลาดและความต้ องการใช้ ในปัจ จุ บั น
ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบการรั บ รู้ ร ายได้ ข องบริ ษ ั ท ฯโดยการประเมิ น และทดสอบระบบ
สารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ
ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่าง
สัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายของบริษัทฯ และสอดคล้อง
กับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ
ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับ
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่เมื่อข้าพเจ้าได้อ่าน
รายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุด
ดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ จริงอันเป็นสาระสำคัญ
ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผ ลมาจาก
•
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การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเข้าใจเกีย
่ วกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น ต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ท ี ่ ผ ู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่ อง
ของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ร ับว่ามีความไม่แน่น อนที่มีส าระสำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการ
ดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็ น
ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่ าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผ ู้มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
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13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 - 2563
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว – กองทุนเปิด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ

32.19
1.04
275.89
141.61
545.13
9.56
4.33
1,009.75

0.85
0.03
7.31
3.76
14.45
0.25
0.12
26.77

25.44
1.05
200.31
424.49
602.56
49.05
1,302.90

0.61
0.03
4.84
10.26
14.57
1.19
31.50

26.50
179.08
124.56
181.18
5.15
1.06
9.48
527.01

0.79
5.34
3.71
5.40
0.15
0.03
0.28
15.70

2,756.06
2.66
3.03
0.77
2,762.52
3,772.27

73.06
0.07
0.08
0.02
73.23
100.00

1.96
2,826.02
2.00
2.98
0.77
2,833.73
4,136.63

0.05
68.31
0.05
0.07
0.02
68.50
100.00

6.46
2,784.45
33.30
1.25
4.73
0.77
2,830.96
3,357.97

0.19
82.92
0.99
0.04
0.14
0.02
84.30
100.00

1,174.71
145.54

31.14
3.86

1,391.29
161.02

33.63
3.89

915.33
124.86

27.26
3.72

2.09

0.06

3.01

0.07

-

-

-

-

-

-

7.24

0.22

102.00
22.29
2.29
21.24
1,470.16

2.70
0.59
0.06
0.56
38.97

143.83
1.77
0.06
25.06
1,726.04

3.48
0.04
0.61
41.72

143.83
3.13
15.16
1,209.55

4.28
0.09
0.45
36.02
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 - 2563
ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

รายการ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว – สำรองทั่วไป
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ

0.71

0.02

8.98

0.22

-

-

-

-

-

-

26.21

0.78

525.97
3.23
529.91
2,000.07

13.94
0.09
14.05
53.02

460.28
5.50
474.76
2,200.80

11.13
0.13
11.48
53.20

316.45
7.07
349.73
1,559.28

9.42
0.21
10.41
46.43

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

26.51
26.51
5.00
0.02

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

24.17
24.17
4.57
0.01

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

29.78
29.78
5.62
0.02

100.00
192.00
290.85
1,772.20
3,772.27

2.65
5.09
7.71
46.98
100.00

100.00
192.00
454.48
1,935.83
4,136.63

2.42
4.64
10.99
46.80
100.00

100.00
192.00
317.34
1,798.69
3,357.97

2.98
5.72
9.45
53.57
100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2561-2563
รายการ
รายได้
รายได้
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2,696.07
1.65
2,697.72

99.94 2,534.00
0.06
43.10
100.00 2,577.10

98.33
1.67
100.00

2,405.99
2.61
2,408.60

99.89
0.11
100.00

2,257.91
17.03

83.70 1,924.47
0.63
21.45

74.67
0.83

2,206.71
15.96

91.62
0.66
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ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2561-2563
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าเสียหายจากอุทกภัย
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรจากการดำเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น
(Fully Diluted) (บาท)
กำไรต่อหุ้น
(Weighted Average) (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

ปี 2561
ล้านบาท
58.10
2.25
2,335.29
362.43
0.13
40.79
321.77
(27.49)
294.28
0.29

ปี 2562

ร้อยละ ล้านบาท
2.15
64.78
0.08
86.56 2,010.70
13.44
1.51
11.93
(1.02)
10.91

566.40
0.12
36.79
529.73
(16.11)
513.62
0.51

ปี 2563

ร้อยละ ล้านบาท
2.51
69.68
78.01 2,292.35
21.99
1.43
20.56
(0.63)
19.93

0.29

0.51

0.07

1.00

1.00

1.00

ตารางสรุปงบกำไรสะสมปี 2561-2563
รายการ
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา
กำไรสำหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรสำหรับการจัดสรร
หัก เงินปันผลจ่าย
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป

116.25
0.05
40.06
76.24
(6.07)
70.17
0.07

ปี 2561
146.56
294.28
440.84
(150.00)
290.84

ปี 2562
290.85
513.62
804.47
(350.00)
454.47

ร้อยละ
2.89
95.17
4.83
1.67
3.16
(0.25)
2.91

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2563
454.47
70.17
(2.30)
522.34
(205.00)
317.34
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2561-2563
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน
กองทุนเปิด
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว

ปี 2561
321.76

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2563
529.73

76.24

159.41
(0.55)
-

167.17
(0.20)
2.49
(1.33)

176.26
(0.36)

(0.01)
2.28
(0.13)
40.22

(0.02)
1.35
(0.12)
36.77

1.76
(0.05)
40.05

522.98

735.84

293.90

(63.07)
(18.15)
(506.71)
0.19
1.31

75.59
7.07
(282.88)
(57.23)
(44.72)
-

21.22
299.93
421.38
39.57
-

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

56.38
3.93
(1.31)
492.67
0.12
(36.59)
(36.57)
419.63

(21.34)
(8.34)
1,046.32
0.05
(40.87)
(14.17)
991.33

(491.01)
-

(1.96)
(265.71)
-

(4.50)
(155.59)
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2561-2563
รายการ

ปี 2561

ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชำระหนีต้ ามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชำระหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2563

(1.37)
(492.38)

(0.35)
1.79
(266.23)

(0.11)
0.93
(159.27)

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

216.58
77.98
(102.00)
(2.76)
(349.95)
(160.15)
(6.75)
32.19
25.44

(475.97)
(144.00)
(7.88)
(203.15)
(831.00)
1.06
25.44
26.50

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปี 2561-2563
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรอื่น

หน่วยวัด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

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

0.75
0.13
0.26
11.79
30.53
47.57
7.57
20.53
17.53
20.57

0.44
0.17
0.68
13.32
27.02
64.83
5.55
19.22
18.74
13.83

%
%
%

16.25
13.38
0.06

24.05
20.65
1.67

8.28
4.72
0.11
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปี 2561-2563
รายการ
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน-Cash basis
อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วยวัด
%
%

ปี 2561
10.91
17.31

ปี 2562
19.93
27.70

ปี 2563
2.91
3.76

%
%
เท่า

8.91
17.60
0.82

12.99
24.39
0.65

1.87
8.78
0.64

เท่า
เท่า
เท่า
%

1.13
(1.84)
(0.13)
84.95

1.14
12.85
0.69
68.14

0.87
25.90
2.08
114.00

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น ในปี 2563 จำนวน 2,408.60 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 70.17
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.54 และร้อยละ 86.34 ตามลำดับ คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.07 บาท
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.80 และกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบ
หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.77 สาเหตุที่ทำให้วัตถุดิบสูงขึ้นเนื่องจากภัยแล้งทำให้ปริมาณอ้อยทีเ่ ข้าหีบลดลง

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
รายได้
ปี 2563
รายละเอียด

ปี 2562

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

2,405.99
2.61

99.89
0.11

2,534.00
43.10

98.33
1.67

(128.01)
(40.49)

(5.05)
(93.94)

รวมรายได้ทั้งสิ้น

2,408.60

100.00 (168.50)

(6.54)

100.00 2,577.10

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2563 ทั้งสิ้น 2,408.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 168.50 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.54 เนื่องจาก
(1) รายได้จากการขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 128.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.05 เนื่องจาก
ปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.80
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(2) รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน 40.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.94 เนื่องจากในปี 2562 ได้รับเงิน
ชดเชยจากการประกันความเสียหายในเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 และการจำหน่ายทรัพย์สินที่ตัด
บัญชีแต่ไม่มีรายได้ดังกล่าวในปี 2563

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าภาษีเงินได้
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ปี 2563

ปี 2562

ล้านบาท % ยอดขาย

ล้านบาท

2,206.71
85.64
40.06
6.07
2,338.48

1,924.47
86.23
36.79
16.11
2,063.60

91.72
3.56
1.67
0.24
97.19

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

% ยอดขาย

ล้านบาท

75.95
3.40
1.45
0.64
81.44

282.24
(0.59)
3.27
(10.04)
274.88

%
14.67
(0.68)
8.89
(62.32)
13.32

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2563 ทั้งสิ้น 2,338.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 274.88 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.32 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 282.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.67 เนื่องจากราคาโดย
เฉลี่ยของกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27.77 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย 0.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68
(3) ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 เนื่องจากเงินกู้ยืม
ระยะสั้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และ
(4) ค่าภาษีเงิน ได้น ิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 10.04 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 62.32 เนื่องจาก
โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ได้รับ สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน ใน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม มี
กำหนด 3 ปีนับจากวันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

กำไรขั้นต้น
รายละเอียด
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น

ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

%

2,405.99
2,206.71

100.00
91.72

2,534.00
1,924.47

100.00
75.95

199.28

8.28

609.53

24.05
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บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2563 ทั้งสิ้น 199.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของรายได้จากการขาย
ลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 609.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคา
กากน้ำตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27.77 และปริมาณการขายเอทานอลลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 10.80

กำไรสุทธิ
รายละเอียด

หน่วยวัด

ปี 2563

กำไรสุทธิ
ล้านบาท
70.17
กำไรสุทธิต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น
0.07
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท

ปี 2562
513.62
0.51

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(443.45)
(0.44)

คิดเป็น
ร้อยละ
(%)
(86.34)
(86.27)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2563 ทั้งสิ้น 70.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 443.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 86.34 และมีกำไรสุทธิหุ้นละ 0.07 บาท ลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 0.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.27 ตามเหตุผล
ที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

ประสิทธิภาพในการทำกำไร
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น)
ในปี 2563 ทั้งสิ้น 292.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 441.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.12 โดยมี EBITDA
MARGIN ลดลงจากร้อยละ 28.47 ในปี 2562 มาเป็นร้อยละ 12.15 ในปี 2563
(2) บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 19.93 ในปี 2562
มาเป็นร้อยละ 2.91 ในปี 2563
(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากร้อยละ 27.70
ณ วันสิ้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 3.76 ณ วันสิ้นปี 2563
(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ลดลงจากร้อยละ
12.99 ณ วันสิ้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 1.87 ณ วันสิ้นปี 2563 และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ถาวร
(RETURN ON FIXED ASSETS) ลดลงจากร้อยละ 24.39 ณ วันสิ้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 8.78 ณ วันสิ้นปี2563

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
3,357.97
ล้านบาท
หนี้สินรวม
1,559.28
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
1,798.69
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
บาทต่อหุ้น
1.80
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท

4,136.63
2,200.80
1,935.83
1.94

รายละเอียด

หน่วยวัด

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(778.66)
(641.52)
(137.14)
(0.14)

คิดเป็นร้อยละ
(%)
(18.82)
(29.15)
(7.08)
(7.22)
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สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นปี 2562 ทั้งสิ้น 778.66 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 18.82 เนื่องจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปี 2562 ทั้งสิ้น 775.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59.55
เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 1.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 (ข) ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 21.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 (ค) สินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ
กากน้ำตาลลดลง 299.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.66 (ง) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ วัตถุดิบลดลง 421.38
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.93 และ (จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆลดลง 34.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.68
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปี 2562 ทั้งสิ้น 2.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 เนื่องจาก
(ก) สินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้น 4.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 229.59 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 41.57
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 (ค) สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 33.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และ
(ง) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ้น 1.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.39

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นปี 2562 ทั้งสิ้น 641.52 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 29.15 เนื่องจาก (ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบ ลดลง 36.16 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.46 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบและใช้
ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าลดลง 619.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.06 และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 14.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.51

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นปี 2562
ทั้งสิ้น 137.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจากหุ้นละ 1.94 บาท เป็นหุ้นละ
1.80 บาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว

กระแสเงินสด
รายละเอียด
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดยกมาต้นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
991.33
419.63
(159.27)
(266.23)
(831.00)
(160.15)
1.06
(6.75)
25.44
32.19
26.50
25.44

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2563 ทั้งสิ้น 991.33 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) กำไร
ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 76.24 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสดเช่น ค่าเสื่อมราคา ฯลฯ 217.66
ล้านบาท (ค) สินทรัพย์ดำเนินงานอันได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ
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วัตถุดิบกากน้ำตาล ฯลฯ ลดลง 782.10 ล้านบาท (ง) หนี้สินดำเนินงานอันได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 29.68 ล้านบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 0.05 ล้านบาท (ฉ) ดอกเบี้ยจ่าย 40.87 ล้าน
บาท และ (ช) รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 14.17 ล้านบาท
(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจ กรรมลงทุน ในปี 2563 ทั้งสิ้น 159.27 ล้านบาท เนื่องจากมี
(ก) ต้นทุนการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ 4.50 ล้านบาท และ (ข) ค่าซื้อทรัพย์สิน 154.77 ล้านบาท
(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 ทั้งสิ้น 831 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) การชำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 475.97 ล้านบาท (ข) การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 144 ล้านบาท (ค) จ่ายเงินปันผล
203.15 ล้านบาท และ (ง) ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 7.88 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.44 เท่า และ 0.17 เท่าตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำแต่
บริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัท
น้ ำ มั น ขนาดใหญ่ ท ี ่ ม ี ค วามมั ่ น คงทางการเงิ น สู ง อี ก ทั ้ ง ยั ง มี ก ระแสเงิ น สดจากการดำเนิ น ง าน (CASH
GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินด้วยดีตลอดมา
(2) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.87:1 เท่า
(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2563 เท่ากับ 13.83 วัน ลดลงจากปีก่อน 6.74 วัน โดย
มีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 27.02 วัน ลดลงจากปีก่อน 3.51 วัน มีระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปโดย
เฉลี่ย 5.55 วัน ลดลงจากปีก่อน 2.02 วัน และมีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 18.74 วัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 1.21 วัน

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้
(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า
2.50 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่าจนกว่าสัญญากู้ยืมเงินจะ
สิ้นสุดลง ซึง่ บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้โดยไม่
มีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด
(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายั งไม่มีนโยบาย
ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด
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(3) บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การดำรงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษัทฯ
เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาผิดสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด อีกทั้งได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีตลอดมา

แนวโน้มในอนาคต
ราคาน้ำตาลดิบและกากน้ำตาลฤดูกาลผลิต 2563/2564 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งส่งผลให้
ต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบ คาดว่า จะลดลง สาเหตุจ าก
สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในปี 2564 คาดว่าจะปรับเพิ่ม
จากการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาจำหน่ายเอทานอลของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วย
ในขณะที่โรงงานระบบระเหยน้ำกากส่าขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (EVAPORATOR SYSTEM
FOR BIO METHANATED SPENT WASH) จะได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นโพแทสเซียมฮิวเมท (POTASSIUM
HUMATE) ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และกําไรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างศึกษาการขยายโอกาส
ทางธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้หลักจากการจำหน่ายเอทานอล
ร่วมกับการบูรณาการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารต้นทุนการผลิต
เอทานอลอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2564 และสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
งบการเงิน ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) ประจำป 2563 ไดจัด ทำขึ้นตาม
ขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน ซึ่งใชบังคับตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และไดปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547
คณะกรรมการรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
ที่จัดทำขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่เปนจริงและ
สมเหตุสมผล โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้
ได จั ดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบั ญ ชีที่ รับ รองทั่ ว ไป โดยพิ จ ารณาเลื อกใช น โยบายบั ญ ชี ที่ เหมาะสมและ
สอดคล องกับ กิจการซึ่ งถือปฏิ บั ติ โดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได พิ จารณาถึงความพอเพี ย งในการตั้ งสำรอง
สำหรับรายการที่มีความไมแนนอน หรืออาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอกิจการในอนาคต โดยได
เปดเผยขอมูลที่สำคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นไวในรายงานของ
ผูสอบบัญชีแลว
ในการนี้คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความอิสระ
และไมไดเปนผูบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเขามาทำหนาที่สอบทานงบการเงิน ดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเปนไปตาม
บทบัญ ญั ติของกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจน
พิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญ ชีของบริษั ทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได แสดงความเห็ นไวใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำป 2563 แลว
วันที่ 18 มีนาคม 2564
ในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ย�ี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี� จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ� ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีท�ีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี�แสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกันของของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย�ี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที�ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษทั ฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท�ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที�เกี�ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื�นๆตามที�ระบุในข้อกําหนด
นั�นด้วย ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื� องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี�มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื� องเหล่านี�
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที�ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ� งได้รวมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกับเรื� องเหล่านี� ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ� งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื� องเหล่านี�
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี�
การรั บรู้ รายได้
บริ ษทั ฯมีรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอล โดยบริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ตามราคาที�ระบุในสัญญาเมื�อ
บริ ษทั ฯได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ เมื�อมีการส่ งมอบสิ นค้า ราคาขายตามสัญญาดังกล่าว
เป็ นราคาตลาดปรับด้วยปั จจัยอื�น ๆ รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชีที�สาํ คัญ เนื�องจากจํานวนที�
บันทึกบัญชีมีสาระสําคัญและส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ นอกจากนี�การกําหนดราคาขาย
ยังขึ�นกับความผันผวนของราคาตลาดและความต้องการใช้ในปั จจุบนั ด้วยเหตุน� ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญเป็ น
พิเศษต่อการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯที�เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่าง
มาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที�บริ ษทั ฯออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่างสัญญาขายเพื�อตรวจสอบการรับรู ้ รายได้
ว่าเป็ นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในสัญญาขายของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ�นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลด
หนี�ที�บริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ� นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) เพื�อตรวจสอบความผิดปกติท�ีอาจเกิดขึ�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชีท�ีทาํ ผ่านใบสําคัญทัว� ไป
ข้ อมูลอื�น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ซึ�งรวมถึงข้อมูลที�รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีท�ีแสดงอยูใ่ นรายงานนั�น) ซึ� งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน� ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื�อมัน� ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื�นนั�น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นนั�นมี
ความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื�นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯตามที�กล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื� อสารเรื� องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลทราบเพื�อให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขที�เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ� นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงานต่อเนื�อง
การเปิ ดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�องในกรณี ที�มีเรื� องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที�ดาํ เนิ นงานต่อเนื�องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ� ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื� อมัน�
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที�มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี�
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย� ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี� ดว้ ย










ระบุและประเมินความเสี� ยงที�อาจมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ
ความเสี� ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ� งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท�ีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องที�ผบู ้ ริ หารจัดทํา
สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที�ดาํ เนิ นงานต่อเนื�องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชี ท�ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงาน
ต่อเนื�องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงิ น หรื อหากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีท�ีได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�องได้
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท�ีเกิดขึ�นโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่าง ๆ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที�มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

4

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ท� งั หมดตลอดจนเรื� องอื�นซึ� ง
ข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�
ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องทั�งหลายที�ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื� องเหล่านี�ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื� องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท�ีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื� อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี�

พัชรวรรณ คูณะรังษี
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 6650
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

สิ นทรั พย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด

26,502,194

25,440,854

-

1,055,719

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

179,079,042

200,305,368

สิ นค้าคงเหลือ

10

124,556,291

424,486,868

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

11

181,176,238

602,561,591

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

5,153,084

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

1,064,763

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9,482,078

49,052,522

527,013,690

1,302,902,922

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

12

6,458,681

1,957,439

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

2,784,448,289

2,826,018,145

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

14

33,306,571

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

1,246,132

2,006,169

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

23

4,734,199

2,977,566

768,760

768,760

รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

2,830,962,632

2,833,728,079

รวมสิ นทรั พย์

3,357,976,322

4,136,631,001

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

16

915,329,781

1,391,293,739

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

7, 17

124,856,093

161,020,562

-

3,008,443

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

14

7,244,230

-

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

18

143,834,250

143,834,250

-

1,769,824

3,126,143

57,096

15,156,118

25,055,844

1,209,546,615

1,726,039,758

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

19

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

8,979,997

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

14

26,214,219

-

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

18

316,447,177

460,281,427

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

19

7,075,438

5,502,210

349,736,834

474,763,634

1,559,283,449

2,200,803,392

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

165

166

รายงานประจ�ำปี 2563
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

188,795,985

188,795,985

556,451

556,451

100,000,000

100,000,000

จัดสรรแล้ว - สารองทัว่ ไป

192,000,000

192,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

317,340,437

454,475,173

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,798,692,873

1,935,827,609

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,357,976,322

4,136,631,001

-

-

ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

กรรมการ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้

24

2,405,991,084

2,534,001,580

รายได้อื่น

22

2,613,214

43,099,917

2,408,604,298

2,577,101,497

2,206,705,284

1,924,473,971

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย

15,963,822

21,452,430

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

69,679,318

64,773,742

2,292,348,424

2,010,700,143

116,255,874

566,401,354

รายได้ทางการเงิน

45,734

123,645

ต้นทุนทางการเงิน

(40,058,921)

(36,785,941)

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

76,242,687

529,739,058

(6,069,290)

(16,114,191)

70,173,397

513,624,867

(2,885,421)

-

577,084

-

(2,308,337)

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรั บปี

(2,308,337)

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

67,865,060

513,624,867

0.07

0.51

1,000,000,000

1,000,000,000

รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย

21

ต้นทุนขาย

รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

23

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

23

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

กำไรต่ อหุ้น

25

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

เงินปั นผลจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1,000,000,000

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

28

-

กาไรสาหรับปี

1,000,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

เงินปั นผลจ่าย
1,000,000,000

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

1,000,000,000

ชาระแล้ว
-

28

หมายเหตุ

188,795,985

-

-

-

-

188,795,985

188,795,985

-

-

-

-

188,795,985

หุ ้นสามัญ

556,451

-

-

-

-

556,451

556,451

-

-

-

-

556,451

เป็ นเกณฑ์

จ่ายโดยใช้หุ้น

ที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนทุนจากการ

ทุนเรื อนหุ ้น

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

100,000,000

-

-

-

-

100,000,000

100,000,000

-

-

-

-

100,000,000

สารองตามกฎหมาย

192,000,000

-

-

-

-

192,000,000

192,000,000

-

-

-

-

192,000,000

สารองทัว่ ไป

จัดสรรแล้ว

กาไรสะสม

317,340,437

(204,999,796)

67,865,060

(2,308,337)

70,173,397

454,475,173

454,475,173

(349,999,980)

513,624,867

-

513,624,867

290,850,286

ยังไม่ได้จดั สรร

1,798,692,873

(204,999,796)

67,865,060

(2,308,337)

70,173,397

1,935,827,609

1,935,827,609

(349,999,980)

513,624,867

-

513,624,867

1,772,202,722

รวม

(หน่ วย: บาท)
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่ วย: บาท)
2562

2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี

76,242,687

529,739,058

176,263,417

167,169,052

โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

-

(204,878)

ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

-

2,493,422

(362,624)

(1,332,500)

(9,044)

(18,892)

1,756,854

1,345,365

รายได้ทางการเงิน

(45,734)

(123,645)

ต้นทุนทางการเงิน

40,050,632

36,769,500

293,896,188

735,836,482

21,218,536

75,588,363

-

7,066,070

สิ นค้าคงเหลือ

299,930,577

(282,879,312)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

421,385,353

(57,229,131)

39,570,444

(44,719,778)

(21,343,890)

56,388,524

(8,341,718)

3,931,055

-

(1,311,345)

1,046,315,490

492,670,928

53,524

118,355

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(40,867,219)

(36,589,469)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(14,171,747)

(36,573,768)

991,330,048

419,626,046

รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย

เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่ วย: บาท)
2562

2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก

(4,501,242)

(1,957,439)

(155,595,699)

(265,704,070)

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(108,000)

(352,983)

เงินสดรับจากการจาหน่ ายอุปกรณ์

934,579

1,785,981

(159,270,362)

(266,228,511)

(475,963,958)

216,581,594

-

77,981,495

(144,000,000)

(102,000,000)

(7,882,578)

-

-

(2,756,400)

เงินปั นผลจ่าย

(203,151,810)

(349,954,670)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(830,998,346)

(160,147,981)

1,061,340

(6,750,446)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

25,440,854

32,191,300

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 8)

26,502,194

25,440,854

2,451,279

19,119,844

-

11,751,940

6,350,000

-

571,954

-

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
การได้มาซึ่งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ภายใต้สัญญาเช่า
โอนสิ นทรัพย์สิทธิ การเช่าเป็ นอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ
บริ ษ ทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดและได้แปรสภำพเป็ น
บริ ษทั มหำชนจำกัดตำมกฎหมำยไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 และมี ภูมิลำเนำในประเทศไทย โดยมี บริ ษ ทั
ลำนนำรี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหำชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือกำรผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิง
ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนำ 2019 ที่ ปั จจุ บัน ยัง มี ผลกระทบต่อ ธุ รกิ จและ
อุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
ของกำรดำเนินธุรกิจ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผล
กระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งนี้ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้ อ ก ำหนดในประกำศกรมพั ฒ นำธุ รกิ จกำรค้ ำ ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

1
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3

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มี รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถื อปฏิ บัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตี ค วำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลัก ษณะของกระแสเงิน สดตำมสั ญ ญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร หลัก กำรเกี่ ยวกับ วิธี ก ำร
คำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และ
หลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำง
กำรเงิน
มำตรฐำนกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุน
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดย
ปรั บ ปรุ ง กั บ ก ำไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ ป รั บ ย้อ นหลัง งบกำรเงิ น ปี ก่ อ นที่ แ สดง
เปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบั ญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ำวได้รับ กำรปรับ ปรุ งหรื อจัดให้ มี ข้ ึน เพื่ อให้มี
เนื้ อหำเท่ำเที ยมกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ปั จจุ บัน ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมิ น ผลกระทบที่ อ ำจมี ต่ องบกำรเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม น ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ

4.

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือ
ปฏิบัติ
ตำมที่ กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 บริ ษ ทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิในระหว่ำงปี ปั จจุบนั
โดยบริ ษทั ฯได้เลือกปรั บผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม
2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
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ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่ องจำกกำรนำ
มำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้

31 ธันวำคม 2562
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
มำตรฐำนกำร
กำรเงินกลุ่ม
รำยงำนทำง
เครื่ องมือทำง
กำรเงิน
กำรเงิน
ฉบับที่ 16

(หน่วย: พันบำท)

1 มกรำคม 2563

1,056
-

(1,056)
1,056

-

1,056

2,826,018
-

-

(12,941)
26,227

2,813,077
26,227

-

-

6,361

6,361

3,008

-

(3,008)

-

-

-

18,913

18,913

8,980

-

(8,980)

-
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4.1 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ก)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมที่กำหนด
ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่ำตำมหลักกำรบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
มูลค่ำตำม
หลักกำร
บัญชีเดิม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่
1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อนื่
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

ข)

25,441
200,305
1,056
226,802

(หน่วย: พันบำท)
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำ
มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน ยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อ กำไรขำดทุน
รำคำทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ตัดจำหน่ำย
รวม

1,056
1,056

-

25,441
200,305
225,746

25,441
200,305
1,056
226,802

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษทั ฯไม่ได้กำหนดให้หนี้ สินทำงกำรเงินใดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

4.2 สัญญำเช่ ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
สำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของเงินจ่ำยชำระตำมสัญญำ
เช่ำที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 สำหรับสัญญำ
เช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุน บริ ษทั ฯรับรู ้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
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ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บวก: สิ ทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ
หัก: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
สัญญำที่พิจำรณำเป็ นสัญญำบริ กำร
ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ร้อยละต่อปี )
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน
5.

(หน่วย: พันบำท)
8,910
8,974
(388)
(3,739)
(471)
13,286
11,988
25,274
1.57

6,361
18,913
25,274

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้ จ่ำย
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำร
ส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รั บสำหรับสิ นค้ำที่ ได้ส่งมอบ
หลังจำกหักส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่
รายได้ ดอกเบีย้
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนำมูลค่ำตำมบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่เกิ ดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตใน
ภำยหลัง ที่จะนำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน (สุ ทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำกหนี้ สิ นทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
6
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้ม ำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
5.3 สินค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำ
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ย
ในกำรผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
มูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยประมำณกำรต้นทุนในกำร
ผลิตสิ นค้ำนั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็ นในกำรขำย
5.4 เกษตรกรรม
บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ชีวภำพเป็ นต้นกระถินเทพำ ซึ่ งจะถูกวัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
มูลค่ำยุติธรรมของต้นกระถินเทพำ คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต อ้ำงอิงจำกรำคำกระถิน
เทพำเมื่อพร้อมตัด หักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถวัดมูลค่ำยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ สิ น ทรัพย์ชีวภำพต้องวัดด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และในทันทีที่มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพนั้นสำมำรถวัดได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือบริ ษทั ฯจะวัด มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย ผลิตผลทำงกำรเกษตรจะแสดง
เป็ นส่วนหนึ่งของสิ นค้ำคงเหลือ
5.5 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุป กรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุ นของสิ นทรัพ ย์โดยวิธี เส้ นตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
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อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรที่ดิ น อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ ันออกจำก
บัญชี
5.6 สัญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ บริ ษทั ฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ฯใช้วิธีกำรบัญชีเดียวสำหรับกำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำเช่ำ
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิงพร้อม
ใช้งำน) บริ ษทั ฯบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำตำมกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำม
สัญญำเช่ำที่ได้รับ
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ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรื ออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้
อำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

2-7
5
2-5
2-5

ปี
ปี
ปี
ปี

หำกควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อ้ำงอิงได้โอนให้กับ บริ ษ ทั ฯเมื่ อสิ้ นสุ ดอำยุสั ญญำเช่ ำหรื อรำคำทุ นของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ ำวได้ รวมถึ ง กำรใช้ สิ ท ธิ เลื อ กซื้ อ ค่ ำเสื่ อมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณของสิ นทรัพย์
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่ หักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่
ขึ้นอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรำ จำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ
ของสิ ทธิเลือกซื้อซึ่งมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่บริ ษทั ฯจะใช้สิทธิน้ นั และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดของสัญญำเช่ ำแสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั ฯจะใช้สิทธิ ในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ
หรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สิน
ตำมสัญ ญำเช่ ำจะเพิ่ม ขึ้นจำกดอกเบี้ ยของหนี้ สิ น ตำมสัญ ญำเช่ ำและลดลงจำกกำรจ่ ำยช ำระหนี้ สิ นตำม
สัญญำเช่ำ นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
อำยุสัญญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิ ทธิเลือก
ซื้อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
สัญญำเช่ ำระยะสั้ นและสั ญญำเช่ ำซึ่งสิ นทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ
สัญ ญำเช่ ำที่ มี อำยุสั ญ ญำเช่ ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำนับ ตั้งแต่วนั ที่ สั ญ ญำเช่ ำเริ่ ม มี ผล หรื อสั ญ ญำเช่ ำซึ่ ง
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมู ลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสั ญญำเช่ำแล้วแต่มู ลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
5.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุน กำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
5.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์
เงินอุดหนุ นจำกรัฐบำลจะถูก รับ รู ้เมื่ อบริ ษ ทั ฯมี ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุส มผลว่ำบริ ษ ทั ฯจะได้รับเงิน
อุดหนุ นนั้นและบริ ษ ทั ฯสำมำรถปฏิ บ ัติตำมเงื่อนไขของเงินอุด หนุ นได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิน อุดหนุ นจำก
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจำกมูลค่ำของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู ้เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่ำเสื่ อมรำคำที่ลดลง
5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ัทฯตัดจำหน่ ำยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัวตนที่ มี อ ำยุก ำรให้ประโยชน์ จำกัด อย่ำงมี ระบบตลอดอำยุก ำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำ
สิ น ทรัพ ย์น้ ัน เกิ ดกำรด้อยค่ ำ บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธี ก ำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

5.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
5.11 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำงประเทศแปลงค่ ำเป็ นเงิ น บำทโดยใช้อัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ทั ฯจะท ำกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพ ย์ที่ ไ ม่ใช่ สิ น ทรัพ ย์
ทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำด
ว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรั พย์
แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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5.13 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ ละ
หน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จำนวนในกำไรหรื อขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อกิจกำรรับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
5.14 ประมำณกำรหนีส้ ิน
บริ ษ ทั ฯจะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สิ นไว้ในบัญชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ กำรณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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5.15 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ตำมจำนวนที่คำดว่ำ จะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำก
กำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอัตรำร้อยละ 20 สำหรับกิจกำรที่ไม่ได้รับ
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯรับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับ รู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
5.16 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ฯรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำ
รำยกำรเฉพำะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลูกหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัย สำคัญ บริ ษทั ฯจะรับรู ้
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่ องกำรรับรู ้รำยได้
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษ ทั ฯจัดประเภทสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ณ วันที่รับ รู ้รำยกำรเริ่ ม แรก เป็ นสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที่ ว ดั
มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้ว ยรำคำทุน ตัดจำหน่ ำ ย สิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที ่ ว ดั มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำ ในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรื อขำดทุน โดยพิ จำรณำจำกแผนธุ รกิจของกิ จกำรในกำรจัด กำรสิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ำย เมื่อบริ ษทั ฯถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดที่เป็ นกำรรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ ำ ทั้ง นี้ ผลก ำไรและขำดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น จำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ ย นแปลง หรื อกำรด้อยค่ ำ ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
สินทรั พย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรหรือขาดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในงบกำไรขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนั ธ์ เงินลงทุ นในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้ำ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่ งบริ ษทั ฯไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีส้ ินทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และ
จัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงินเป็ นหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้
วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่ เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินและกำรตัด
จำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุน ตัด
จำหน่ำยคำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัด
จำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่ำจะไม่มี
กำรโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มี กำร
ยกเลิกภำระผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้นสุดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มี
อยู่ใ ห้ เป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ำกผู ใ้ ห้ กู้รำยเดี ย วกัน ซึ่ งมี ข้อ ก ำหนดที่ แ ตกต่ ำงกัน อย่ำงมำก หรื อ มี ก ำรแก้ไ ข
ข้อกำหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จะถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ ทั้งหมดที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดที่จะครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริ ษทั ฯคำดว่ำจะได้รับชำระ และคิดลด
ด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมำณของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ
ในกรณีที่ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึ้นใน
12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะที่หำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญนับตั้งแต่กำร
รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษ ทั ฯพิ จำรณำว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตจะเพิ่ มขึ้นอย่ำงมี นัยสำคัญ เมื่ อมีก ำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกิ นกว่ำ 30 วัน และพิจำรณำว่ำสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงินนั้น มี กำรผิดสั ญญำ เมื่ อมี ก ำรค้ำงชำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี บริ ษทั ฯอำจพิจำรณำว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
นั้นมีก ำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนั ยส ำคัญและมี กำรผิดสัญญำ โดยพิ จำรณำจำกข้อมู ล
ภำยในหรื อข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของผูอ้ อกตรำสำร
บริ ษ ทั ฯใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุน ด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลู กหนี้ กำรค้ำ
ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ ยงทำงด้ำน
เครดิต แต่จะรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้กำรค้ำ
โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ ไป
ในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
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สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจำหน่ ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รั บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยูแ่ ล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รับรู ้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของปี ส่ วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ ำด้วยมูล ค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
6.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ค วำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพินิ จและกำรประมำณกำรดังกล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่ แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สัญญำเช่ ำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า
ในกำรกำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริ ษทั ฯมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ำโดยคำนึ งถึง
ข้อเท็จจริ งและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่ งจูงใจทำงเศรษฐกิจสำหรับบริ ษทั ฯในกำรใช้
หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ การกู้ยืมส่ วนเพิ่ม
บริ ษทั ฯไม่สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดังนั้น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
กำรก ำหนดอัต รำดอกเบี้ ย กำรกู้ยืม ส่ วนเพิ่ ม ของบริ ษ ัท ฯในกำรคิด ลดหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ โดยอัต รำ
ดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่ บริ ษทั ฯจะต้องจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินที่ จำเป็ นเพื่อให้ได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่ มีมูล ค่ำใกล้เคียงกับสิ นทรัพ ย์สิทธิ กำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่ คล้ำยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ำยคลึง
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ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริ ษทั ฯอำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ งใน
อนำคต
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ ำสินค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดจำกสิ นค้ำที่เคลื่อนไหวช้ำหรื อเสื่ อมคุณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดที่
ลดลงของสิ นค้ำคงเหลือ
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษ ทั ฯจะมี กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ยงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น

18

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้
ดังนี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปันผลจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ นค้ำ

2563

2562

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

104,550,000

178,500,000

ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

15,744,573

-

รำคำตลำด

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษ ทั ฯกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดังนี้
2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 17)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

399,228
399,228

(หน่วย: บำท)
2562
-

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2563
26,018,840
1,398,636
27,417,476

(หน่วย: บำท)
2562
28,199,638
276,621
28,476,259
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8.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

2563
34,562
26,467,632
26,502,194

(หน่วย: บำท)
2562
44,872
25,395,982
25,440,854

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรั พย์มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี (2562:
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.35 ต่อปี )
9.

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำน
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

2563
169,914,750
9,164,119
173
179,079,042

(หน่วย: บำท)
2562
191,252,891
8,544,040
500,474
7,963
200,305,368

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 169.9 ล้ำนบำท (2562: 191.3 ล้ำนบำท)
เป็ นลูกหนี้กำรค้ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดชำระ
10. สินค้ำคงเหลือ

สิ นค้ำสำเร็จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2563
10,851,103
14,712,284
76,792,004
22,200,900
124,556,291

(หน่วย: บำท)
2562
76,134,017
14,197,796
320,009,247
14,145,808
424,486,868

11. เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำค่ำซื้อสินค้ำ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับกำรซื้ อกำกน้ ำตำลตำม
สัญญำซื้ อกำกน้ ำตำล เพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯได้
จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำซื้อกำกน้ ำตำลเป็ นจำนวน 181.2 ล้ำนบำท (2562: 602.6 ล้ำนบำท)
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12. สินทรัพย์ชีวภำพ
(หน่วย: บำท)
1,957,439
4,501,242
6,458,681

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้นจำกต้นทุนกำรปลูก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
13. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และติดตั้ง

(หน่วย: บำท)

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สำนักงำน

296,177,046
10,723,200
153,000
307,053,246

481,429,906
5,677,263
75,685,869
562,793,038

2,643,553,440
13,141,943
50,429,606
2,707,124,989

21,866,624
2,762,347
24,628,971

30,747,217
14,561,437
(9,368,703)
35,939,951

361,694,899
189,839,329
(126,268,475)
425,265,753

3,835,469,132
236,705,519
(9,368,703)
4,062,805,948

-

-

-

(272,000)

(19,819,240)

-

(20,091,240)

ซื้อเพิม่
130,000
2,374,510
11,621,997
1,583,683
345,245
122,871,699
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
(4,947,000)
907,112
41,659,610
4,947,000
(42,566,722)
โอนเข้ำ(ออก)
307,183,246
566,074,660 2,760,406,596
25,940,654
16,465,956
505,570,730
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
101,463,757
933,671,959
18,435,730
25,833,729
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
24,585,549
136,479,373
1,774,291
3,458,637
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
(8,915,222)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
126,049,306 1,070,151,332
20,210,021
20,377,144
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
เป็ นครั้งแรก
(126,982)
(7,022,896)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
26,514,065
138,600,069
1,767,236
674,258
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
(4,375,046)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
4,375,046
โอนเข้ำ
152,563,371 1,208,751,401
21,850,275
14,028,506
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
307,053,246
436,743,732 1,636,973,657
4,418,950
15,562,807
425,265,753
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
307,183,246
413,511,289
1,551,655,195
4,090,379
2,437,450
505,570,730
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2562 (จำนวน 162 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2563 (จำนวน 162 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

138,927,134
(4,947,000)
4,947,000
4,181,641,842

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
เป็ นครั้งแรก

ยำนพำหนะ

รวม

1,079,405,175
166,297,850
(8,915,222)
1,236,787,803

(7,149,878)
167,555,628
(4,375,046)
4,375,046
1,397,193,553
2,826,018,145
2,784,448,289
166,297,850
167,555,628
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ ำระหว่ำงก่อสร้ำงจำนวน 381.8
ล้ำนบำท (2562: 374.4 ล้ำนบำท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
โรงงำนดังกล่ำว ในระหว่ำงปี ปั จจุ บัน บริ ษ ทั ฯได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็ นรำคำทุ นของโรงงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงจำนวน 7.3 ล้ำนบำท (2562: 11.4 ล้ำนบำท) โดยคำนวณจำกอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตรำร้อยละ 2.3
ถึง 3.1 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.1 ถึง 3.8 ต่อปี )
บริ ษทั ฯได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่ วนและเครื่ องจักร ซึ่ งมีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 จำนวนประมำณ 1,414.0 ล้ำนบำท (2562: 1,513.7 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยำว
และวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 16 และ 18
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องใช้สำนักงำนและยำนพำหนะจำนวนหนึ่ง
ซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้ง ำนอยู่ มูล ค่ำตำมบัญชี ก่อนหัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพ ย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 288.9 ล้ำนบำท (2562: 108.1 ล้ำนบำท)
14. สัญญำเช่ ำ
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ ำ
บริ ษทั ฯทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 2 - 7 ปี
14.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนออก
ปรับปรุ งจำกกำรประเมินใหม่
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อำคำร
11,527,240
9,141,197
(2,921,129)
17,747,308

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
791,737
(172,836)
618,901

เครื่ องใช้
สำนักงำน
145,019
200,000
(81,250)
263,769

(หน่วย: บำท)
ยำนพำหนะ
13,763,084
6,150,000
(571,954)
(4,664,537)
14,676,593

รวม
26,227,080
6,350,000
(571,954)
9,141,197
(7,839,752)
33,306,571
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14.2 หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: บำท)
2563
34,996,549
(1,538,100)
33,458,449
(7,244,230)
26,214,219

กำรวิเครำะห์ก ำรครบก ำหนดของจำนวนเงินที่ ต้อ งจ่ำยตำมสัญ ญำเช่ ำเปิ ดเผยข้อ มู ล อยู่ในหมำยเหตุ 32
ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
กำรเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ย
ปรับปรุ งจำกกำรประเมินใหม่
หัก: ชำระค่ำเช่ำระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บำท)
25,274,159
6,350,000
575,671
9,141,197
(7,882,578)
33,458,449

14.3 ค่ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสัญญำเช่ ำที่รับรู้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำผันแปร

(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2563
7,839,752
575,671
1,567,424
88,462
65,340
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14.4 อื่น ๆ
บริ ษทั ฯมีกระแสเงินสดจ่ ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 9.6 ล้ำน
บำท ซึ่ งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น สัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำและค่ำเช่ำ
ผันแปร
15. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 แสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

2563
9,440,046
(8,193,914)
1,246,132

(หน่วย: บำท)
2562
9,332,046
(7,325,877)
2,006,169

กำรกระทบยอดมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีปลำยปี

2563
2,006,169
108,000
(868,037)
1,246,132

(หน่วย: บำท)
2562
2,662,311
215,060
(871,202)
2,006,169
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16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: บำท)

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
2563
2562
2.67 - 2.75
2.75 - 2.95
2.24 - 2.68
2.53 - 2.73

2563
588,405,250
326,924,531
915,329,781

2562
943,222,000
448,071,739
1,391,293,739

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะสั้นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บำท)
1,391,293,739
2,433,560,310
(2,909,524,268)
915,329,781

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิ่มระหว่ำงปี
หัก: จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ฯ ค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
บำงส่วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 13
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นตำมสัญญำเงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้เบิ กใช้เป็ นจำนวนเงิน
1,144.7 ล้ำนบำท (2562: 668.7 ล้ำนบำท)
17. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

2563
399,228
104,807,151
16,538,773
3,110,941
124,856,093

(หน่วย: บำท)
2562
124,476,898
35,280,709
1,262,955
161,020,562
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18. เงินกู้ยืมระยะยำว
ลำดับ วงเงิน
อัตรำดอกเบี้ย
ที่ (ล้ำนบำท) (ร้อยละต่อปี )
กำรชำระคืน
1
418.0 3M THBFIX + เงินกูย้ ืมนี้มีกำหนดชำระคืนภำยใน 6 ปี ชำระ
1.95
คืนเงินต้นงวดแรกในวันทำกำรสุ ดท้ำยของ
เดื อ นที่ 18 นั บ จำกวัน เบิ ก เงิ น กู้ ง วดแรก
(8 มิถุนำยน 2561) โดยชำระคืนเงินต้นเป็ น
รำยงวดทุก 6 เดื อน จำนวน 10 งวด งวดที่
หนึ่ งถึ งเก้ำช ำระงวดละ 42 ล้ำนบำท และ
งวดที่สิบชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด และจ่ำย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
2
300.0 3M THBFIX + เงินกูย้ ืมนี้มีกำหนดชำระคืนภำยใน 5 ปี ชำระ
1.95
คืนเงินต้นงวดแรกในวันทำกำรสุ ดท้ำยของ
เดื อ นที่ 6 นั บ จำกวัน เบิ ก เงิ น กู้ ง วดแรก
(15 พฤศจิกำยน 2561) โดยชำระคืนเงินต้น
เป็ นรำยงวดทุ ก 6 เดื อ น จ ำนวน 10 งวด
โดยช ำระงวดละ 30 ล้ ำ นบำท และจ่ ำ ย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยำว - สุ ทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

280,502,512

364,413,762

179,778,915 239,701,915
460,281,427 604,115,677
(143,834,250) (143,834,250)
316,447,177 460,281,427

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก: ตัดจำหน่ำยต้นทุนเงินกูย้ มื ระหว่ำงปี
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บำท)
604,115,677
165,750
(144,000,000)
460,281,427
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เงินกูย้ ืมระยะยำวดังกล่ำวค้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่ วน และเครื่ องจักรของ
บริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 13
ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมดังกล่ำว บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ
เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ให้เป็ นไป
ตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัท ฯสำมำรถปฏิ บัติต ำมเงื่ อนไขเรื่ องกำรด ำรงอัต รำส่ วนทำง
กำรเงินตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจำนวนเงิน
11.2 ล้ำนบำท (2562: 11.2 ล้ำนบำท)
19. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี
สำรองผลประโยชน์ ของพนักงำน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2563
5,559,306

(หน่วย: บำท)
2562
5,525,286

1,638,949
117,905
-

629,848
103,707
611,810

349
705,320
2,179,752
10,201,581

(1,311,345)
5,559,306

3,126,143
7,075,438
10,201,581

57,096
5,502,210
5,559,306
27
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ในปี 2563 บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำเป็ นจำนวน
ประมำณ 3.1 ล้ำนบำท (2562: 0.1 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 12 ปี (2562: 10 ปี และ 14 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2563
2562
1.64
2.4, 2.9
5.0, 6.0
5.0, 6.0
2.9 - 34.4
2.9 - 34.4

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(372,280)
402,982

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1.0%
774,651

ลดลง 1.0%
(678,451)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เพิม่ ขึ้น 20.0%
(1,564,627)

ลดลง 20.0%
2,272,723

อัตรำคิดลด

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(216,757)
234,640

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1.0%
562,139

ลดลง 1.0%
(485,636)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เพิ่มขึ้น 20.0%
(1,073,801)

ลดลง 20.0%
1,605,313
28
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20. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ท ธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
21. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิต
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำไฟฟ้ำและเชื้อเพลิง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ค่ำจัดจำหน่ำย

2563
1,781,576,117
45,857,053
176,226,373
106,511,253
90,344,742
23,942,473
15,731,114

(หน่วย: บำท)
2562
1,627,633,285
(54,370,854)
167,169,052
111,866,536
80,198,625
23,793,226
21,112,183

22. ค่ำเสียหำยจำกอุทกภัย
ในเดือนตุลำคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยทำให้คนั บ่อเก็บกักน้ ำกำกส่ ำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลที่บำบัด
แล้วบำงส่ วนชำรุ ดพังทลำย ส่งผลให้น้ ำกำกส่ ำไหลเข้ำสู่ พ้นื ที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมข้ำงเคียง มีผลให้
บริ ษทั ฯต้องชำระค่ำควำมเสี ยหำย และกระทรวงอุตสำหกรรมมีคำสั่งให้หยุดกำรผลิตเอทำนอลชัว่ ครำว
เพื่อแก้ไขปัญหำบ่อบำบัดน้ ำเสี ยให้กลับมำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้สำรวจควำมเสี ยหำยจำก
ผลของอุทกภัยที่เกิดขึ้น และบันทึกค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นเป็ นจำนวน 73.3 ล้ำนบำท และจำนวน 2.3 ล้ำนบำท
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี 2560 และ 2561 ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองควำมเสี ยหำยไว้ 50 ล้ำนบำทต่ออุบตั ิเหตุแต่ละ
ครั้งและได้เรี ยกร้องเงินชดเชยควำมเสี ยหำยจำกบริ ษทั รับประกันตำมกรมธรรม์ประกันภั ยที่ทำไว้ โดย
บริ ษทั รับประกันตกลงชำระเงินชดเชยควำมเสี ยหำยให้บริ ษทั ฯจำนวน 40 ล้ำนบำท ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงรับรู ้
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นรำยได้อื่นในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี 2562 และบริ ษทั ฯได้รับเงินชดเชย
ค่ำควำมเสี ยหำยดังกล่ำวทั้งจำนวนจำกบริ ษทั รับประกันแล้วในเดือนตุลำคม 2562
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23. ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

2563

(หน่วย: บำท)
2562

7,248,839

16,058,549
-

(1,179,549)
6,069,290

55,642
16,114,191

จำนวนภำษี เงิ นได้ที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบของงบก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ นส ำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

2563
(577,084)

(หน่วย: บำท)
2562
-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 24)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของกำไรหรื อขำดทุน

2563
76,242,687
20%
15,248,537
7,248,839

(หน่วย: บำท)
2562
529,739,058
20%
105,947,812
-

(18,043,492)
1,486,927
(727,162)
855,641
(16,428,086)
6,062,290

(75,150,614)
744,435
(16,316,628)
889,186
(89,833,621)
16,114,191
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ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
กำรบันทึกสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ผลขำดทุนทำงภำษีเงินได้
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - เครื่ องจักร
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - สิ นทรัพย์สัญญำเช่ำกำรเงิน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
รวม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: บำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
5,110,906
2,010,189
343,402
1,415,087
1,082,472
9,962,056

5,256,122
1,207,023
174,619
915,923
7,553,687

3,421,318
1,806,539
5,227,857
4,734,199

3,421,318
1,154,803
4,576,121
2,977,566
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24. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษั ท ฯได้ รั บ สิ ทธิ พิ เ ศษตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มกำรลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุนดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
1. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
2. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำร
ประกอบกิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ ม (นั บ แต่ ว ัน ที่ เริ่ ม มี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
นำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้น
ภำษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลไปรวมค ำนวณเพื่ อ เสี ย ภำษี เงิ น ได้
ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้ไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้น
ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่
วันพ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็ นและของที่
ใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก นับจำกวันที่นำเข้ำครั้งแรก
3. วันเริ่ มมีรำยได้

2078(9)/2551
19 พฤศจิกำยน 2551
ผลิตเอทำนอล
(99.5%)

62-0394-1-04-1-0
22 เมษำยน 2562
ผลิตแอลกอฮอล์
บริ สุทธิ์

8 ปี
(หมดอำยุในวันที่
1 เมษำยน 2563)

3 ปี หรื อ
ไม่เกินร้อยละ 50
ของมูลค่ำเงินลงทุน
(จะหมดอำยุในวันที่
22 เมษำยน 2565)

5 ปี

5 ปี

1 ปี

-

2 เมษำยน 2555

23 เมษำยน 2562

ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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รำยได้ของบริ ษทั ฯเป็ นรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ โดยจำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
และไม่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2563
รำยได้จำกกำรขำย
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ ม
รวม

1,321,470,986
1,084,520,098
2,405,991,084

(หน่วย: บำท)
2562
2,242,168,703
291,832,877
2,534,001,580

25. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
26. ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้ำน
กำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วน
งำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งบริ ษทั ฯรับรู ้รำยได้ ณ เวลำใด
เวลำหนึ่ ง ในปี 2562 บริ ษ ัท ฯได้เพิ่ มส่ วนงำนด ำเนิ นงำนที่ รำยงำน ซึ่ ง ได้แ ก่ ส่ วนงำนสำรปรั บ ปรุ ง ดิ น
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินงำนของส่วนงำนดังกล่ำวในปี ปัจจุบนั มีจำนวนไม่เป็ นสำระสำคัญ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,150 ล้ำนบำท 904 ล้ำนบำท
และ 157 ล้ำนบำท (ปี 2562: มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,139 ล้ำนบำท
734 ล้ำนบำท และ 312 ล้ำนบำท)
27. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ถึง 15
ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หำรโดยธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั ฯรับรู ้
เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 3.8 ล้ำนบำท (2562: 3.1 ล้ำนบำท)
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28. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

2563
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
9 เมษำยน 2563
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
20 สิ งหำคม 2563
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
รวม
2562
เงินปันผลสำหรับกำไรจำกกำร
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ดำเนินงำนของกิจกำรที่ได้รับ
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน
กำรส่งเสริ มกำรลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 2562
1 กรกฎำคม 2561 ถึงวันที่
31 ธันวำคม 2561
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
15 สิ งหำคม 2562
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
รวม

เงินปันผลจ่ำย
(บำท)

เงินปันผล
จ่ำยต่อหุ้น
(บำท)

149,999,850

0.150

8 พฤษภำคม 2563

54,999,946

0.055

18 กันยำยน 2563

204,999,796

0.205

150,000,000

0.150

24 พฤษภำคม 2562

199,999,980

0.200

13 กันยำยน 2562

349,999,980

0.350

วันที่จ่ำยเงินปันผล

29. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
29.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนเป็ นจำนวนเงินประมำณ 13.7 ล้ำน
บำท ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ ำและโครงกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ (2562: 16.4 ล้ำนบำท)
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29.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำและสัญญำบริกำร
ก)

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์อำ้ งอิงที่มีมูลค่ำต่ำหรื อสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำบริ กำร ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและบริ กำรตำมสัญญำดังกล่ำวดังนี้
2563
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข)

1.9
0.3

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2562
4.0
1.0

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้อไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ซึ่งสัญญำดังกล่ำวมี
กำหนด 1 ปี และสำมำรถต่ออำยุโดยอัตโนมัติครำวละ 1 ปี ซึ่งอัตรำค่ำซื้ อไฟฟ้ำเป็ นไปตำมที่ระบุใน
สัญญำ

29.3 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน
5.0 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำค (2562:
5.0 ล้ำนบำท)
30. คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกันยำยน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งกล่ำวหำว่ำบริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิ ตำมสัญญำซื้ อขำยมันเส้น โดยขอเรี ยก
ค่ำเสี ยหำยจ ำนวน 186.9 ล้ำนบำท บริ ษ ัทฯได้ยื่นค ำให้ ก ำรและฟ้ องแย้งโดยเรี ยกค่ ำเสี ยหำยจำนวน 82.4
ล้ำนบำท คู่ควำมทั้งสองฝ่ ำยได้ต่อสู้คดีใน 3 ชั้นศำล คดีได้สิ้นสุ ดเมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562 โดยศำลฎีกำได้มี
คำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ให้บริ ษทั ดังกล่ำวชำระเงินค่ำซื้อมันเส้นที่บริ ษทั ฯจ่ำยล่วงหน้ำ
จำนวน 6.9 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง)
จนกว่ำจะชำระเสร็ จสิ้ น ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั ฯยื่นฟ้องบริ ษทั ดังกล่ำวต่อศำลล้มละลำย ซึ่งศำลล้มละลำยได้อ่ำนคำ
พิพำกษำเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2562 ยกฟ้องเนื่องจำกบริ ษทั ดังกล่ำวยังมีสิทธิเรี ยกร้องอยู่กบั ลูกหนี้รำยหนึ่ ง
ซึ่งเป็ นหน่วยงำนของรัฐ จึงยังไม่เป็ นผูม้ ีหนี้ สินล้นพ้นตัว ซึ่งบริ ษทั ฯได้ทำกำรอำยัดสิ ทธิเรี ยกร้องดังกล่ำวไว้
แล้ว
บริ ษทั ฯได้เคยบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสำหรับเงินค่ำซื้อมันเส้นจ่ำยล่วงหน้ำที่จ่ำยให้กบั บริ ษทั ดังกล่ำวไว้เต็ม
จำนวนแล้ว ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2562 บริ ษทั ฯได้รับชำระเงินบำงส่ วนจำนวน 0.2 ล้ำนบำทจำกบริ ษทั
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯบันทึกเงินจำนวนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสำหรับเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำ
ซื้อสิ นค้ำซึ่งแสดงเป็ นรำยได้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี 2562
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31. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัทฯมี สิ นทรั พย์ที่ ว ดั มู ลค่ ำด้วยมู ลค่ ำยุติ ธรรมหรื อเปิ ดเผยมู ลค่ ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ระดับ 2
รวม

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ระดับ 2
รวม

1,064,763

1,055,719

1,064,763

1,055,719

32. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
32.1 วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่ ส ำคัญของบริ ษ ทั ฯ ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สิ นทรัพย์ทำง
กำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ เงิน
กู้ยืมระยะสั้ นและเงิ นกู้ยืมระยะยำว บริ ษ ัทฯมี ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่ องกับ ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินฝำกกับธนำคำร และเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ฯบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเชื่ออย่ำงเหมำะสม จึงไม่คำดว่ำ
จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินที่มีสำระสำคัญ
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บริ ษทั ฯพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตั้งสำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ ถึงกำหนดชำระส ำหรับกลุ่มลูกค้ำที่ มี
รู ปแบบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน กำรคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นคำนึ งถึงผลของควำมน่ ำจะเป็ นถ่วงน้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและข้อมูลที่ มีควำมสมเหตุสมผล
และสำมำรถสนับสนุ นได้ที่ มี อยู่ ณ วันที่ รำยงำนเกี่ ยวกับเหตุกำรณ์ ในอดี ต สภำพกำรณ์ ปั จจุ บันและกำร
คำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯจะตัดจำหน่ำยลูกหนี้ กำรค้ำออกจำกบัญชีหำกบริ ษทั ฯ
ได้มีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยซึ่งจะถูกสอบทำนโดยฝ่ ำยบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั สำหรับลูกหนี้รำย
ดังกล่ำว
เครื่ องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
บริ ษทั ฯบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินตำมนโยบำย
ของบริ ษทั ฯ โดยจะลงทุนกับคู่สัญญำที่ ได้รับกำรอนุ มตั ิแล้วเท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสิ นเชื่อที่กำหนดให้กับ
คู่สัญญำแต่ละรำย โดยวงเงินสิ นเชื่ อจะถูกสอบทำนโดยฝ่ ำยบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกปี
และอำจมี กำรปรั บปรุ งในระหว่ ำงปี ขึ้ นอยู่กับควำมเห็ นชอบของฝ่ ำยบริ หำรหรื อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ
กำรกำหนดวงเงินดังกล่ำวเป็ นกำรช่วยลดควำมเสี่ ยงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่อำจ
เกิดขึ้นจำกผิดนัดชำระของคู่สัญญำ
บริ ษทั ฯมี ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของตรำสำรหนี้ ไม่สูงมำกนักเนื่ องจำกคู่สัญญำเป็ นธนำคำรที่ มีอนั ดับควำม
น่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิ ตที่ อยู่ในระดับสู งซึ่ งประเมิ นโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิ ตระหว่ำง
ประเทศ
ความเสี่ยงด้านตลาด
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนตลำดที่สำคัญ 2 ประเภท ได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและควำมเสี่ ยงจำก
อัตรำดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯไม่คำดว่ำจะมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญจำกรำยกำรซื้ อขำยเนื่องจำกรำยกำรส่ วนใหญ่
เป็ นสกุลเงินบำท
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกธนำคำรที่มีอตั รำดอกเบี้ย เงินเบิกเกิน
บัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ และเงินกู้ยืมระยะยำว สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิน
ส่วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดใน
ปัจจุบนั
บริ ษ ัท ฯบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ย โดยกำรจัดหำเงิ น กู้ยืม ที่ มี ท้ ัง อัตรำดอกเบี้ ยคงที่ และอัต รำ
ดอกเบี้ยผันแปรซึ่ งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกฝ่ ำยบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีนโยบำย
กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ยโดยกำรติ ดตำมและควบคุ ม ควำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ยอย่ำง
ใกล้ชิ ด ติ ดตำมสถำนกำรณ์ เศรษฐกิ จ ภำวะตลำดเงินและตลำดทุน และทิ ศทำงอัตรำดอกเบี้ ยที่ อำจเป็ น
สำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หำกพบควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดหรื อทิศทำง
ในอนำคตซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสด บริ ษทั ฯจะพิ จำรณำเข้ำทำสั ญญำ
แลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนควำมแตกต่ำงระหว่ำงดอกเบี้ยตำมอัตรำคงที่และดอกเบี้ยตำม
อัตรำผันแปร ซึ่งอ้ำงอิงจำกมูลค่ำเงินต้นตำมสัญญำสำหรับช่วงเวลำที่กำหนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำม
ประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำม
วันที่ครบกำหนด หรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดงั นี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำ
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ ตำมรำคำ ไม่มีอตั รำ
1 ปี
1ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลำด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

24.9
24.9

1.6
1.1
179.1
181.8

26.5
1.1
179.1
206.7

0.05 - 0.125
-

915.3
7.2
922.5

23.2
23.2

3.1
3.1

460.3
460.3

124.9
124.9

915.3
124.9
33.5
460.3
1,534.0

2.24 - 2.75
0.27 - 5.71
3M THBFIX + 1.95
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

0.5
0.5
1,391.3
3.0
1,394.3

-

25.3
25.3

0.1
1.1
199.8
201.0

25.4
1.1
200.3
226.8

0.10 - 0.35
6.87

9.0
9.0

604.1
604.1

161.0
161.0

1,391.3
161.0
12.0
604.1
2,168.4

2.53 - 2.95
0.27 - 2.46
3M THBFIX + 1.95

การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ผลกระทบต่อก ำไรก่ อนภำษี และส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น ของบริ ษ ทั ฯจำกกำรเปลี่ ยนแปลงที่ อำจเกิ ดขึ้นอย่ำง
สมเหตุส มผลของอัตรำดอกเบี้ ย ของเงิ นกู้ยืม ที่ มี อัตรำดอกเบี้ ย ที่ ป รั บ ขึ้น ลงตำมอัตรำตลำด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 แสดงได้ดงั นี้

เงินกูย้ มื สกุลเงินบำท

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(ร้อยละต่อปี )
+0.5
-0.5

ผลกระทบต่อ
กำไรก่อนภำษี
(พันบำท)
(2,301)
2,301

ผลกระทบต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
(พันบำท)
(1,841)
1,841
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รายงานประจ�ำปี 2563

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั ฯมีกำรติดตำมควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิ กเกินบัญชี เงินกูย้ ืมจำกสถำบัน
กำรเงินและสัญญำเช่ำ บริ ษทั ฯมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องซึ่ งต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกฝ่ ำยบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯมีกระแสเงินสดในอนำคตเพียงพอต่อกำร
ดำเนิ น งำน โดยใช้ ก ำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงิน สดซึ่ ง รำยงำนเหล่ำนี้ จะถูก ใช้ในกำรติ ดตำมและ
ควบคุมควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง และกำรกำหนดอัตรำส่ วนสภำพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม พร้อม
ทั้งได้มี ก ำรก ำกับดู แลและติ ดตำมปริ ม ำณกระแสเงินสุ ท ธิ ในแต่ ละช่ วงเวลำเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำบริ ษ ทั ฯ
สำมำรถจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์และเครื่ องมือทำงกำรเงินที่
เป็ นตรำสำรอนุ พนั ธ์ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่ งพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ยงั
ไม่คดิ ลดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

รำยกำรที่ไม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อนื่
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
รวมรำยกำรที่ไม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

915,330
124,856
7,816
144,000
1,192,002

24,082
316,807
340,889

มำกกว่ำ
5 ปี
3,098
3,098

(หน่วย: พันบำท)
รวม
915,330
124,856
34,996
460,807
1,535,989

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
33. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ในกำรบริ ห ำรจัด กำรทุ น ที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ัท ฯคื อกำรจัดให้ มี ซ่ ึ งโครงสร้ ำงทำงกำรเงิน ที่
เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถื อหุ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.87:1 (2562: 1.1:1)
34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
40

บริษัทฯได้รับการต่ออายุ การรับรองเป็นสมาชิ กแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)
จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด(มหาชน)
THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่ า ชัน้ 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3890-94 โทรสาร 0-2627-3889
โรงงาน : เลขที่ 9 หมู ่ 10 ถนนด่านช้ าง – สามชุ ก ต�ำบลหนองมะค่าโมง อ�ำเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุ รี 72180
โทรศัพท์ 035-969-905-7
www.thaiagroenergy.com

ผู ้ลงทุนสามารถศึ กษาข้อมู ลของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน) เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมู ลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็ปไซด์ของบริษัท www.thaiagroenergy.com

