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 ในปี 2563 เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงก่อให้เกิดความยากล�าบากต่อ 

การด�ารงชีวิต และการด�าเนินธุุรกิจ ท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

และภาคการเกษตรท่ีได้รบัผลกระทบจากภัยแล้ง บรษิทัฯยงัคงสามารถด�าเนนิงานเป็น

ทีน่่าพอใจอกีปีหนึง่ โดยมกี�าไรสทุธุ ิ70.17 ล้านบาท คดิเป็นก�าไรสทุธุหิุน้ละ 0.07 บาท 

การที่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้นั้น  

เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

 ผลด�ำเนนิงำนในภำพรวมในปี 2563 : บรษิทัฯ มรีายได้รวมทัง้สิน้ 2,408.60 

ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิุ 70.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ลดลง 

ร้อยละ 6.54 และร้อยละ 86.34 ตามล�าดบั คดิเป็นก�าไรสทุธุหิุน้ละ 0.07 บาท เนือ่งจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และราคา 

กากน�้าตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก และต้นทุนส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 27.77 จากปัญหาภัยแล้ง โดยปริมาณการขาย

เอทานอลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.80 มีอัตราก�าไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากร้อยละ 28.47 ในปี 2562 

มาเป็นร้อยละ 12.15 ในปี 2563 มีอัตราก�าไรสุทธุิ (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 

 ฐำนะกำรเงินโดยรวมในปี 2563 : สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2563 จ�านวน 3,357.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

778.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.82 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2563 จ�านวน 1,559.28 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

641.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.15 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2563 จ�านวน 1,798.69 ล้านบาท  

ลดลงจากปีก่อน 137.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 ท�าให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงจาก หุ้นละ 1.94 บาทในปี ==2562  

เป็นหุ้นละ 1.80 บาทในปี 2563 หรือลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.22

 สภำพคล่องโดยรวมในปี 2563 : บริษัทฯ มอีตัราส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่อหนีส้นิหมนุเวยีน (CURRENT RATIO) 

0.44 เท่า ซึง่ค่อนข้างต�า่แต่ไม่มปัีญหาสภาพคล่องเนือ่งจากบรษิทัฯ ยงัมสีนิค้าคงเหลอืทีจ่ะสามารถขายและเปลีย่นเป็นเงนิสด

ได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทน�้ามันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์

รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.46 เท่าและมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT 

TO EQUITY RATIO) 0.87 เท่า โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียน

ในการด�าเนินธุุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ 

  รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธุกิจโดยให้ความส�าคัญกับ 

การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว  

โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น



 (1) ได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภท Outstanding Company Performance Awards ใน 

กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทบริษัทจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 

ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

 (2) การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจ�าปี 2563 ท่ีด�าเนินการโดยสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับท่ีดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว (          )  

โดยได้รับคะแนน 85% ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ท่ีได้รับคะแนน 83% 

 (3) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECkliST”) ประจ�าปี 

2563 ท่ีด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 98 คะแนนอยู่ในเกณฑ์์ท่ีดีมาก  

ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ท่ีได้รับ 93.10 คะแนน 

 (4) บริษัทฯ ได้รับการรับรองและต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 

มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการประกอบธุุรกิจท่ีโปร่งใสและเป็นธุรรม  

รวมท้ังมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ 

 แนวโน้มในอนำคต : ราคาน�้าตาลดิบและกากน�้าตาลฤดูกาลผลิต 2563/2564 มีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจาก

เกิดภัยแล้งท�าให้ผลผลิตอ้อยลดลงจากปก่ีอนค่อนข้างมาก และท�าใหร้าคากากน�้าตาลซ่ึงเปน็ผลพลอยไดจ้ากการผลติน�้าตาล 

และเป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

สามารถเลือกใช้วัตถุดิบอ่ืนมาใช้ผสมและหรือใช้ทดแทนกากน�้าตาลได้ โดยยังคงมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์์และ 

บริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลให้มีประสิทธิุภาพประสิทธิุผลท่ีดี เพ่ือให้บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองใน 

ปี 2564 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบและระมดัระวังโดยยดึหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท�าให้บริษัทฯ สามารถผา่นพ้นอุปสรรคและมผีลการด�าเนนิงานท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง ท้ังน้ี คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนเพ่ือพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทฯให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

ในระยะยาว

                             

 

               

(นายวิรัช อภิเมธุีธุ�ารง)

ประธำนกรรมกำร

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
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1 นายวิรัช อภิเมธีธ�ารง
     ประธุานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2  นายไกรสีห์ ศิริรังษี
     รองประธุานกรรมการ, ประธุานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
      และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

3 นายอนันต์ เล้าหเรณู
     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

4 นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
      กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 

4   รายงานประจ�าปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท
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5 นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
    กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

6 นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์

      กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

7 นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
     ประธุานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

8 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
     ประธุานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน    
 และกรรมการอิสระ
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นางสมฤดี สุวรรณรูป

ประธุานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายบริหารและการผลิต

นายสมถวิล บุญบานเย็น

ผู้ช่วยประธุานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายบริหารและการผลิต

นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช

ประธุานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายพาณิชยกิจ

ผู้บริหาร



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 7

นางสาวธีรนันท์ คุณะเกษม 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

นายศุภชัย แก้วเฟ่ือง

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
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 หนา  1 

สวนท่ี 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 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง    
พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนผสมรอยละ 10 รอยละ 20 และรอยละ 85 ไดเปนน้ำมัน

แกสโซฮอล E10 น้ำมันแกสโซฮอล E20 และน้ำมันแกสโซฮอล E85 ตามลำดับ สำหรับใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต

เพื่อทดแทนการใชน้ำมันเบนซิน ซึ่งจะชวยลดการนำเขาน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแตงซึ่งใชเพิ่มคาออกเทนใน
น้ำมันเบนซินที่เรียกวา MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทางอากาศ ซึ ่งจะสงผลดีตอ

สิ่งแวดลอม 

  ปจจุบันบริษัทฯมีโรงงานผลิตเอทานอล โดยใชเทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั ่งเศส             
ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรตอวัน หรือ 120.75 ลานลิตรตอป (คำนวณจากจำนวนวันที่ใชในการ

ผลิตเทากับ 330 วันตอป) ท้ังน้ีสายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบงเปน 2 สายการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตท่ี 2 

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเอทานอล กากน้ำตาล สามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลาย 

กำลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรตอวัน 200,000 ลิตรตอวัน 

วันท่ีเริ่มการผลิตครั้งแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตาม

บัตรสงเสริมการลงทุนดังตอไปนี้  

 สายการผลิตที่ 1 ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริม

การลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 โดยบัตรสงเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชนดานภาษีและเง่ือนไขที่สำคัญ ดังนี้ 

(1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที ่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
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  
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 หนา  2 

 สายการผลิตที่ 2 ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2078(9)/2551 ลงวันที่ 

19 พฤศจิกายน 2551 โดยบัตรสงเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชนดานภาษีและเงื่อนไขท่ีสำคัญ ดังน้ี 

(1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรท่ีไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมและไดรับ
ยกเวน ไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม (ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล) ไปรวมคำนวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายได  

(2) ไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดข้ึนในระหวางไดรับการยกเวนภาษีเงินไดไปหักออกจาก
กำไรสุทธิที ่เกิดขึ ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันพน

กำหนดเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีตามขอ (1) 

(3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจากตางประเทศเพื่อใชใน
การผลิตเพ่ือสงออกเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่นำเขาคร้ังแรก 

ทั้งน้ี สิทธิประโยชนทางภาษีในสายการผลิตท่ี 2 น้ีไดหมดอายุไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 

  วิสัยทัศน 
“เปนผูนำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดีและสังคมที่มีคุณภาพ” 

   พันธกิจ 
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและสงเสริมการใชเอทานอลเปนพลังงานทดแทนโดยการรวมมือกับหนวยงาน

ของรัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชนใหเกิดบูรณาการในการพัฒนาการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงภายใตการบริหาร
จัดการที่เปนธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนตอองคกรผูถือหุนพันธมิตรธุรกิจและผูมีสวนไดเสียในสังคม 

   นโยบายคุณภาพ 
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐาน 

และมุงสรางความม่ันใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการแกคูคาดวยหลักปฏิบัติ 3 ประการดังน้ี 
(1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 
(2) ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้ำท่ีใช ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑระหวางผลิตทุก

ขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2015 
(3) สรางจิตสำนึกและการใสใจในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความรับผิดชอบ รวดเร็ว 

และจริงใจ 

   นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
   บริษัทฯ มุ งมั ่นบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและผู มีส วนได             
สวนเสีย ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขาง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนได
สวนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ังรณรงคและเสริมสรางการปลูกจิตสำนึกใหพนักงานไดมีสวนรวม
ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตอชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบขางอยางยั่งยืน 
โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว 4 ดาน ดังนี้ 
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(1) ดานสิ่งแวดลอม : บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดวย
หลักการ ดังนี้ 

(ก) ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
(ข) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพ่ือกำจัด

มลภาวะท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูมาตรฐาน ISO14001/2015 
(ค) สรางจิตสำนึกแกพนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบตอการรักษาสิ่งแวดลอมท้ังภายใน

โรงงานและภายนอกโรงงาน 
(ง) จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
(จ) ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสูโรงงานสีเขียว (Green Plant) 

(2) ดานความปลอดภัยและชีวอนามัย : ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหนาที ่ของ
พนักงานเปนความรับผิดชอบพ้ืนฐานของบริษัทฯ และเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จและเจริญเติบโตขององคกร 
บริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติไว ดังนี้ 

(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
(ข) จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย 
(ค) จัดทำมาตรการปองกันและอุปกรณปองกันอันตรายในระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน 
(ง) อบรมพนักงานถึงการปองกันอุบัติภัยและการแกไขอุบัติภัยอยางสม่ำเสมอ 
(จ) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมทำหนาที่พิจารณา

กำหนดแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล 

(3) ดานการอนุรักษทรัพยากร :บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ     
โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้ 

(3.1) ดานการอนุรักษพลังงาน 
(ก) ใชกาซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา 
(ข) ลดการใชพลังงานไฟฟาดวยการใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณประหยัดไฟฟา 
(ค) จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการใชไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(ง) อบรมพนักงานใหเขาใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการประหยัดพลังงานทุกประเภท

ในโรงงาน 
(3.2) ดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย 

(ก) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณในระบบทอสงตามกำหนด เพ่ือปองกันการสูญเสีย
ของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ 

(ข) นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใชในกระบวนการผลิตเอทานอล 
(ค) ตรวจสอบคุณภาพน้ำอยางสม่ำเสมอเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได 
(ง) ไมระบายน้ำเสียที่บำบัดแลวสูภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 
(จ) สงเสริมการใชน้ำดานอุปโภคและบริโภคอยางประหยัด 

(3.3) ดานการจัดการมลพิษทางอากาศ 
(ก) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตกาซชีวภาพเพ่ือปองกันการรั่วซึมของกาซชีวภาพ

อยางสม่ำเสมอ 
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(ข) ตรวจสอบระบบเผาไหมของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพ่ือควบคุมคุณภาพของอากาศท่ีปลอย
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 เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืนในระยะยาว 

บริษัทฯ มีขอหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับ               

การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ
และทุกหนวยงานที่เกี ่ยวของ โดยจัดใหมีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนินการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของโดยใหปฏิบัติดังตอไปน้ี  
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(1) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน

ทุจริตคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม  
(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการ

ทุจริตคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือ

ในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยใหปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดใหทำ
หนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ท่ีกำหนดไว 

(3) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ

กับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่นตามที่
บริษัทฯ กำหนดไวในขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย 

(4) ผูที ่กระทำทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการ

พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทำ
นั้นผิดกฎหมาย 

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพรใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคลอื่นที่

ตองปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายวาดวยการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

              แนวทางดำเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

      เพ่ือใหบริษัทฯสามารถดำเนินการตามนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน บริษัทฯไดมี

แนวทางดำเนินการตางๆ โดยสรุปไดดังนี้     
(1) กำหนดนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล

ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 

และการใหผลตอบแทน โดยกำหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเขาใจกับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรม
ทางธุรกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดวย 

(2) การดำเนินการในเรื ่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 
(2.1) ไมเสนอใหคาตอบแทน จายสินบน เรียกรอง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ

หนวยงานอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางออมเพ่ือใหมีการตอบแทนการปฏิบัติ

ที่เอ้ือประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัทฯ 
(2.2) การรับหรือใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม

กฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนำไปใชเพ่ือเปนขออางในการติดสินบน 

(2.3) หามรับหรือใหสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตอ
งานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตองดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดโดย

เครงครัด 
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     นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

   บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการที่

มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน หรือกิจการท่ีสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำใหบริษัทฯ มีผลประกอบการ
หรือผลกำไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

หลักของบริษัทฯ ใหมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ท้ังน้ี การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะอยูภายใตการควบคุม

และตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะสงกรรมการของบริษัทฯ หรือคัดเลือกผูบริหารที่มี
คุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารงานเพื่อกำหนดนโยบายที่

สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว (ถามี) 

   เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนาคตใน
แงของการทำธุรกิจที่แขงขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือ

หุนใหญของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหการดำเนินธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุมในอนาคต

จะตองดำเนินการผานบริษัทฯเทานั้น 

             การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

     ประวัติความเปนมา : เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตไดนั้น จะถูกนำไปผสมกับน้ำมัน
เบนซินเพื่อผลิตเปนน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีเรียกวา น้ำมันแกสโซฮอล โดยการผลิตน้ำมันแกสโซฮอลในประเทศไทยน้ัน

เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อป 2528 โดยโครงการสวน

พระองคไดศึกษาการผลิตแกสโซฮอลเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากออย หลังจากนั้นก็เกิดการ
ตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขามารวมพัฒนาและนำไปทดสอบกับเครื่องยนต แตยังไมเกิดการใชกันอยาง

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
ใหจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื ้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติผานมติคณะกรรมการ 

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 และเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ไดทำการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด พรอมท้ังเปล่ียนชื่อ

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 

เพ่ือนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มทุนคร้ังน้ี LANNA ไดเขามาลงทุนซ้ือ

หุนเพิ่มทุนดังกลาวจำนวน 19,875,000 หุน ทำให LANNA มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 
75 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด และทำใหบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของ LANNA  

 บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหนายเอทานอล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2546 
 บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 เลขท่ี 1760(2)/2546               

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) (บัตรสงเสริมดังกลาวหมดอายุแลว 

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2556) 

ป 2547 

 การกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ  

ป 2548 

 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหนายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เปนคร้ังแรก เม่ือวันที่ 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 ของจำนวนหุนท่ี 
จำหนายไดแลวทั้งหมด 

 บริษัทฯ เริ่มใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 1 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)             

เม่ือเดือนมกราคม 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 มูลคาท่ีตราไวหุนละ  

10 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ป 2550 

 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 79.50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 371 ลานบาท เปน                  
450.50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 7.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท                

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพ่ือนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน 
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 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 149.50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ลานบาท เปน              

600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 14.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขาย

ใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน 
 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ไดดำเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเปน 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากเดิม               

หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท 
 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหสามารถสงเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได                   

เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2550 

ป 2551 

 บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2 จากคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุน (BOI) เม่ือวันที่ 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) 

เพื่อขยายกำลังการผลิตเพ่ิมเติมอีก 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) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2554 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ลานบาท เปน                         

800 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมใหมจำนวน 200 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 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)                    

เม่ือเดือนมีนาคม 2555 
 บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหนายเอทานอลโดยใชกากน้ำตาลจากสายการผลิตที่ 2 เปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี        

2 เมษายน 2555 
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ป 2556 

 เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ไดดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 200 ลานบาท จากเดิม                  

800 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

ป 2557 

 เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯจดทะเบียนเพ่ิมทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยจากทุนเดิม

จำนวน 800 ลานหุนมูลคาหุนละ 1 บาทเปนเงิน 800 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 
1,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 1,000 ลานบาท และดำเนินการซื้อขายหุนสามัญครั้งแรกใน                  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2557 

ป 2558  

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 เพ่ือกระจาย
ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบโดยไดเร่ิมโครงการในการใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต                   

เอทานอลรวมกับกากน้ำตาล ซึ่งไดรับผลลัพธท่ีดีทำใหบริษัทฯสามารถลดตนทุนการผลิตป 2558 ลงได  

 เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯลงทุนติดต้ังอุปกรณสำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) ในกาซชีวภาพท่ี
ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟาซึ่งในการน้ีจะทำใหปริมาณ SOx ใน Flue Gas จากปลอง Boiler 

ลดลง (Bio-Scrubber)  อันเปนการปองกันมลภาวะในอากาศท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได  

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 

นับจากวันท่ีมีมติใหการรับรอง 

ป 2561 

 วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เร่ิมดำเนินโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาดวยระบบ Evaporator 
system for bio methanated spent wash 3,000 M3 Per day   เปนโครงการจัดการน้ำเสยีจากกระบวนการ

ผลิตเอทานอล สามารถผลิตพลงังานไฟฟาสวนเกินนำไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลและยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปน 

Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 เมตริกตนั  

 วันท่ี 30 มถุินายน 2561 บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 จากสถาบนั UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย 

บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด 
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ป 2562 
 ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที ่62-0394-1-04-1-0 เม่ือวันท่ี        
18 มีนาคม 2562 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจรติ 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 ป 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

(1) รายไดจากการขาย       
(2) รายไดจากการขายเอทานอลแปลงสภาพ(1) 2,696.07 99.93 2,534.00 98.33 2,405.99 99.89 

(3) รายไดอื่น(2) 1.78 0.07 43.10 1.67 2.61 0.11 
(4) รวมรายไดทั้งสิ้น 2,697.85 100.00 2,577.10 100.00 2,408.60 100.00 
หมายเหต ุ: (1) รายไดจากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เปนรายไดที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดสวน 99.5% รวมกับการขายน้ำมัน

แกสโซฮอลในสัดสวน 0.5% สำหรับใชเปนเชื้อเพลิง และการจำหนายเอทานอลสำหรับใชเปนผลิตภัณฑทำความสะอาด   
ท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบตามขอกำหนดของกรมสรรพสามิต 

  (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 เปนเชื้อเพลิงท่ีมีคาออกเทนสูง เน่ืองจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% 

สามารถนำมาใชทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึง่เปนสารปรุงแตงเพ่ือเพ่ิมคาออกเทนในน้ำมัน

เบนซิน โดยสาร MTBE มีขอเสียตรงที่กอใหเกิดคารบอนมอนนอกไซดในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งกอใหเกิดสารตกคาง

และปนเปอนกับน้ำใตดิน ดังนั้น หากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนที่เหมาะสมทดแทนจะไดเปน

น้ำมันแกสโซฮอล ซึ่งเปนเชื ้อเพลิงสะอาดที่เผาไหมไดสมบูรณขึ้น และชวยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถลด

ปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน คารบอนมอนนอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเปนปจจัยหลักที่

กอใหเกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House Effect) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรเมติกส และ

สารประกอบเบนซิน ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

ตามขอกำหนดของกรมสรรพสามิต การจำหนายเอทานอลของบริษัทฯน้ันจะตองอยูในรูปของเอทานอล

แปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ไดผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่

กรมสรรพสามิตกําหนด สำหรับใชผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเปนน้ำมันแกสโซฮอล (นิยามตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง 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% เพ่ือใหไดเปนเอทานอลแปลงสภาพเพื่อจำหนายใหแกลูกคา 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ เอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ผลิตและจำหนายมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกรม

ธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตไดเปน

ประจำทุกวัน 
 

 

������������� MTBE ������������� �� ���� �� 

������������� เอทานอล ����������������� 

+ = 

+ = 

เอทานอล 

99.5% 

  น้ำมันแกสโซฮอล 91 

0.5% 

 

เอทานอลแปลงสภาพ 
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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  สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน  62-0394-1-04-1-0 2078(9)/2551 

ผลิตภณัฑที่ไดรับการสงเสริม แอลกอฮอลบริสุทธิ ์ แอลกอฮอลบริสุทธิ ์

ปริมาณการผลติท่ีไดรับยกเวนภาษ ี 54,750,000 ลิตร               

(เวลาทำงาน 24 ชม./วัน              

: 365 วัน/ป) 

66,000,000 ลิตร 

(เวลาทำงาน 24 ชม./วัน : 

330 วัน/ป) 

วันเริ่มมรีายได 23 เมษายน 2562 2 เมษายน 2555 

วันหมดอายุของสิทธิประโยชนที่ไดรับ 22 เมษายน 2565 1 เมษายน 2563 

สิทธิประโยชนที่ไดรับ 

1. ไดรับยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคลสำหรับกำไรที่ไดจากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสรมิ และไดรับยกเวนไมตอง 

นำเงินปนผลจากกิจการทีไ่ดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนติิบุคคลไปรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษเีงินไดตลอด

ระยะเวลาทีไ่ดรบัการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

3 ปหรือรอยละ 50 ของ

มูลคาเงินลงทุนแลวแต

อยางใดจะครบกอน 

 

8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายได

จากกิจการท่ีไดรับการ

สงเสริม 

2. ไดรับอนญุาตใหนำผลขาดทุนประจำปท่ีเกิดข้ึนในระหวาง

ไดรับยกเวนภาษเีงินไดไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลัง

ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 5 ป  

นับแตวันพนกำหนดเวลาที่

ไดรับยกเวนภาษ ี

5 ป  

นับแตวันพนกำหนดเวลาที่

ไดรับยกเวนภาษี 

3. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบและวสัดุจำเปนที่ตอง

นำเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อสงออก 

- 1 ป 

นับแตวันที่นำเขาคร้ังแรก 

4. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่

คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการ

จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย 

บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด ถือเปนเครื่องพิสูจนไดวา บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี โดยมี
ระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางสม่ำเสมอ รวมท้ังมีแผนดำเนินการดานการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือลด

หรือมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

(ข) สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท : เปนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการบริหารจัดการน้ำกาก

สาจากกระบวนการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงของบริษัทฯ โดยทำใหแหงใหมีลักษณะเปนผง (Powder) ไดเปนสาร

ปรับปรุงด ินออรแกนิค (Organic) ที ่ม ีองคประกอบของกรดฮิวมิค (Humic acid) และธาตุโพแทสเซียม 

(Potassium) โดยมีคุณสมบัติคลายกับสารปรับปรุงดินที่ผลิตขึ้นจากแรลีโอนาไดต (Leonardite) สารปรับปรุงดิน

โพแทสเซียมฮิวเมทประกอบดวยสารอาหารออรแกนิคที่พืชตองการสามารถทดแทนการใชปุยเคมี อีกทั้งยังมี

  รายงานประจ�าปี 2563 20



   บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จำกัด (มหาชน)                                                         รายงานประจำป 2563 

 

 หนา  13 

คุณสมบัติปรับสภาพทำใหดินอุมน้ำและเกิดโพรงระบายอากาศภายในดิน จึงสามารถดูดซับธาตุอาหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลใหพืชสามารถนำธาตุอาหารไปใชไดอยางเต็มที่ 

 (ค)  ผลิตภัณฑพลอยไดอื ่น : กระบวนการกลั่นเอทานอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑพลอยได             

(By Product) คือ ฟูเซลออยล(Fusel Oil) ซึ่งประกอบไปดวยแอลกอฮอลหลายชนิด การใชฟูเซล ออยลจะตองมีการ

แยกแอลกอฮอลดวยวิธีการกลั่น และผานกระบวนการทำใหบริสุทธิ์แลวจึงนำแอลกอฮอลท่ีไดไปใชเปนตัวทำละลาย
ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสากรรมน้ำหอม อุตสาหกรรม เรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอรและหมึก

พิมพ เปนตน ท้ังนี้ ปริมาณฟูเซลออยลท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีประมาณวันละ 200 ลิตร 

   2.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

     2.3.1  กลยุทธในการแขงขัน 

    (ก) คุณภาพของผลิตภัณฑ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุงเนนผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯใหความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลอยาง
สม่ำเสมอ เริ่มตั้งแตการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมไปถึงเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใชในการ

ผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต เปนเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยและไดรับการยอมรับจากผูผลิตเอทานอลทั่วโลก กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมดวยระบบ DCS 
(Distributed Control System) ที ่ทันสมัยและแมนยำ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดทายกอนที่จะสงมอบใหแกลูกคา การดำเนินการ

ทั้งหมดขางตนมีวัตถุประสงคเพื่อใหมั ่นใจไดวาเอทานอลที่ผลิตไดมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยปจจุบันบริษัทฯ 
สามารถผลิตเอทานอลท่ีมีความบริสุทธิ์สูงถึง 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 นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตท่ีบริษัทฯ ใชในการผลิตเอทา

นอลเปนระบบอัตโนมัติท่ีควบคุมดวยเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมด ทำใหจำนวนพนักงานในสายการผลิตมีจำนวนไม
มากซึ่งจะชวยลดตนทุนคาแรงลงไดอีกสวนหนึ่งดวย ยิ่งไปกวานั้น การที่บริษัทฯออกแบบสายการผลิตที่ 2 ให

สามารถเลือกใชกากน้ำตาลหรือมันเสนเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเปนการเพิ่มความยืดหยุนในการที่จะ

บริหารตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโนมสูงขึ้นก็จะสามารถหัน
มาใชวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทน  

    (ค) ความแนนอนในการสงมอบสินคา : การสงมอบสินคาใหตรงตามกำหนดเวลาเปนปจจัย

สำคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ลูกคาใชพิจารณาในการเลือกสั่งซื้อเอทานอลแปลงสภาพจากผูผลิตแตละราย ซึ่งผูซื้อจะมี
แผนการรับเอทานอลที่ระบุปริมาณที่สงมอบและกำหนดระยะเวลาการสงมอบสินคาที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ    

ไมสามารถสงมอบสินคาไดในปริมาณและภายในกำหนดเวลาดังกลาว จะสงผลกระทบตอความไววางใจของลูกคา
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และชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือเปนนโยบายหลักที่จะตองสงมอบสินคาใหตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสราง

ความพึงพอใจและความไววางใจซึ่งจะสงผลทำใหลูกคากลับมาใชบริการอยางตอเน่ือง 

    (ง) การรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา : บริษัทฯ เปนผูผลิตเอทานอลรายแรกท่ีไดรับใบอนุญาต
เปนผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทำใหมีกลุมลูกคาที่มีการ

ติดตอทำธุรกิจกันมาเปนเวลานาน ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและไวใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ 
จะวางแผนการจัดสงเอทานอลลวงหนารวมกับลูกคาท้ังในดานปริมาณสินคาและเวลาในการจัดสง เพ่ือสรางความ

มั่นใจใหกับลูกคาวา บริษัทฯจะสามารถสงสินคาใหไดตรงตามความตองการ นอกจากนั้น บริษัทฯ จะใชขอมูล

ดังกลาวในการวางแผนการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะสามารถจัดสงเอทานอลใหใน
ปริมาณ คุณภาพ และเวลาท่ีลูกคาตองการอยางสม่ำเสมอ  

      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
กำหนดปริมาณเอทานอลแปลงสภาพท่ีบริษัทฯ ตองจัดสงใหลูกคาในกำหนดเวลาที่แนนอน สวนราคาซื้อขายเอทา

นอลแปลงสภาพที่จะซื้อขายกันนั้นจะกำหนดเปนรายไตรมาส   

      2.3.3 นโยบายราคา  
                   คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เห็นชอบใหใชราคาเอทานอลอางอิงจากการ

เปรียบเทียบราคาต่ำสุด ระหวางราคาเอทานอลที่ผูผลิตรายงานตอกรมสรรพสามิตกับราคาเอทานอลที่ผูคามาตรา 7 

รายงานตอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 เปนตนไป 
โดยบริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดราคาขายจากตนทุนบวกอัตรากำไรข้ันตนที่เหมาะสม (Cost Plus Margin) โดย

นอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอางอิงที่ประกาศโดย สนพ.แลว บริษัทฯยังพิจารณาปจจัยตางๆ ประกอบ

ในการกำหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเปนสำคัญ เชน ราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอุปสงคและอุปทานของ

ตลาด รวมถึงภาวะการแขงขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจากตลาดในประเทศและตางประเทศ เปนตน 

  2.3.4 การจำหนายและชองทางการจัดจำหนาย 

           กรมสรรพสามิตมีขอกำหนดตามที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตใหผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปน
เชื้อเพลิงวา บริษัทฯจะตองนำเอทานอลทั้งหมดท่ีผลิตไดไปใชในการผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจำหนายใหแกผูคา

น้ำมันโดยตรงเทานั้น และตองแปลงสภาพเอทานอลเปน “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) กอน

นำออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยผสมกับน้ำมันเบนซินหรือ
น้ำมันแกสโซฮอล ซึ ่งเรียกวาสารแปลงสภาพ ในสัดสวน 0.5% ตอเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร กอนการ

จำหนายใหกับผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตกิารคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผูคาน้ำมันจะนำ

เอทานอลแปลงสภาพไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนผสมตางๆ เปนน้ำมันแกสโซฮอล E10, น้ำมันแกส
โซฮอล E20 และน้ำมันแกสโซฮอล E85 ตามลำดับ      สวนใหญลูกคาเปนผูรับผิดชอบการขนสงเอทานอลที่ซื้อ

เอง โดยลูกคาจะเปนผูนำรถขนสงมารับสินคา ณ โรงงานของบริษัทฯ ในขณะที่ลูกคาบางราย บริษัทฯเปน
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ผูรับผิดชอบการขนสง โดยบริษัทฯ จะวาจางบริษัทขนสงภายนอกในการจัดสงสินคาใหแกลูกคา ซึ่งในกรณีนี้

บริษัทฯ ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการขนสงจนถึงคลังเก็บสินคาของลูกคา สําหรับปริมาณ

การซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณท่ีวัดโดยมิเตอร ณ โรงงานของบริษัทฯ เปนหลักซึ่งมิเตอรดังกลาว

จะตองผานการสอบเทียบตามที่กฎหมายกําหนดเปนประจํา 

  2.4  ภาวะอุตสาหกรรม 

           2.4.1 ภาวะอตุสาหกรรมเอทานอล    

                       ความตองการใชเอทานอลในป 2563 โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.00 ลานลิตรตอวัน ลดลงจากป 2562 

ประมาณรอยละ 9.71 ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในชวงตนป 2563 ที่มี

มาตรการล็อกดาวนในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และการแพรระบาดระลอกใหมชวงปลายเดือนธันวาคมที่

ผานมา สงผลใหความตองการใชน้ํามันของภาคประชาชนลดลงอยางมาก กอปรกับปริมาณรถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนใหมในป 2563 ลดลงจากป 2562 ประมาณ 163,664 คัน หรือคิดเปนรอยละ 22.63 

ขณะที่ราคาน้ํามันดิบ WTI (เวสตเท็กซัส) ยังคงอยูในระดับต่ําเฉลี่ย 38.91 เหรียญสหรัฐตอบารเรล  

ตารางแสดงปริมาณการใชเอทานอลสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง ในชวงป 2559-2563 

(หนวย : ลานลิตร) 

 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ปริมาณการใชเอทานอล 1,334.91 1,435.40 1,532.65 1,629.90 1,519.98 

ปริมาณการใชเอทานอลเฉลี่ยตอวัน  3.66 4.00 4.20 4.43 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 เม่ือเทียบกับป 2562 ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สงผลใหความตองการใชน้ํามันลดลง โดยเฉพาะกลุม

น้ํามันแกสโซฮอลที่เปนน้ํามันสําหรับรถยนตสวนบุคคล 

ตารางแสดงปริมาณการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล ในชวงป 2559-2563 

(หนวย : ลานลิตร) 

 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

การจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล 10,118.37 10,521.90 10,939.05 11,403.32 11,316.80 

การจําหนายน้ํามันแกสโซฮอลเฉลี่ยตอวัน  27.65 28.80 29.97 31.24 30.91 

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
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ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

     โดยพบวาตั้งแตป 2559 ปริมาณการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล E20 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเน่ือง 

จากการสนับสนุนของภาครัฐผานการเพิ่มสวนตางราคาระหวางน้ำมันแกสโซฮอล E10 และ E20 และเงินชดเชยจาก

กองทุนน้ำมัน ทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานอยูระหวางการพิจารณาประกาศใหน้ำมันแกสโซฮอล E20 เปนน้ำมันพื้นฐาน

กลุมเบนซินตามนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอล และเปนการลดชนิดน้ำมันในตลาดให

มีความเหมาะสม 

 

            

 

            ขอมูลสถานีบริการน้ำมัน ณ สิ้นป 2563 มีสถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E20 จำนวน 4,713 

สถานีบริการ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.10 ในขณะที่สถานีบริการน้ำมันแกสโซฮอล E85 มีจำนวน 1,295 สถานีบริการ 

ลดลงรอยละ 14.58 จากป 2562 
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สัดสวนการใชแกสโซฮอลE85

สัดสวนการใชแกสโซฮอลE20

สัดสวนการใชแกสโซฮอลE10

(หนวย : บาท/ลติร) ประเภทน้ำมัน 

เบนซิน 95 แกสโซฮอล 95 แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล E20 แกสโซฮอล E85 

อัตราเงินสงเขากองทุน 6.5800 0.6200 0.6200 - - 

อัตราเงินชดเชย - - - 2.2800 7.1300 

คาการตลาด 3.9025 2.5176 2.6369 3.7512 2.6970 

ราคาขายปลีก 31.6600 24.2500 23.9800 22.7400 19.4900 

ท่ีมา: โครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กราฟแสดงสัดสวนการใชน้ำมันแกสโซฮอลแตละประเภท ในชวงป 2559-2563 
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2.4.3  ภาวะอุตสาหกรรมกากน้ำตาล  

         กากน้ำตาลเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการแปรรูปออยในโรงงานน้ำตาลซึ่งปริมาณออย 1 

เมตริกตัน จะไดผลผลิตกากน้ำตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณรอยละ 4.50-5.00 ของปริมาณออยที่

เขาหีบ สำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบออยจะอยูในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของปถัดไป โดย

ปริมาณออยเขาหีบและปริมาณกากน้ำตาลท่ีผลิตได ในปการผลิต 2558/2559 ถึง 2562/2563 เปนดังนี้ 

ฤดูการผลิต 
ปริมาณพื้นที่ปลูกออย 

(ลานไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(ตัน/ไร) 

ปริมาณออยเขาหีบ 

(ลานตัน) 

ปริมาณกากน้ำตาลที่ผลติได 

(ลานตัน) 

2558/2559 11.01 9.15 94.05 4.23 

2559/2560 10.99 9.43 92.95 3.89 

2560/2561 11.54 11.68 135.00 5.49 

2561/2562 12.24 10.75 130.97 5.88 

2562/2563 11.96 7.09 74.89 3.39 

ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 

   ปการผลิต 2562/2563 พื ้นที ่ เพาะปลูกและผลผลิตออยลดลงทุกภาคทั ่วประเทศสืบ
เนื่องมาจากประสบปญหาภัยแลงรุนแรง ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกออยสวนใหญจะอยูนอกเขตชลประทาน ตองอาศัย

ปริมาณน้ำฝนแตในปนี้ปริมาณฝนลดลงจากปกอนหนา และฝนตกทิ้งชวงในชวงเวลาเพาะปลูก สงผลใหออย

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 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลที่เปดดำเนินการแลวจำนวน 27 โรงงาน               
คิดเปนกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6,125,000 ลิตรตอวัน ซึ่งสามารถแบงตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต            

เอทานอลไดดังนี้ 

โรงงานเอทานอลที่เปดดำเนินการผลิตเอทานอลแลว 
โรงงานเอทานอล จังหวัด กำลังการผลิต 

(ลิตร/วัน) 
วัตถุดิบหลัก 

1.บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 1 สุพรรณบุร ี 150,000 กากน้ำตาล 
2.บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด* นครสวรรค 230,000 กากน้ำตาล 
3.บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จํากัด* กาญจนบุร ี 200,000 กากน้ำตาล 
4.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด* ชัยภูม ิ 500,000 กากน้ำตาล 
5.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด * กาฬสินธุ 230,000 กากน้ำตาล 
6.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด (กุฉินารายณ)* กาฬสินธุ 320,000 กากน้ำตาล 
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โรงงานเอทานอลที่เปดดําเนินการผลิตเอทานอลแลว 
โรงงานเอทานอล จังหวัด กําลังการผลิต 

(ลิตร/วัน) 

วัตถุดิบหลัก 

7.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด* สุพรรณบุรี 200,000 กากน้ําตาล 

8.บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด* นครราชสีมา 200,000 กากน้ําตาล 

9.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน)* ขอนแกน 150,000 กากน้ําตาล 

10.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน)* กาญจนบุร ี 300,000 กากน้ําตาล 

11.บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด* สระบุร ี 300,000 กากน้ําตาล 

12.บริษัท แมสอดพลงังานสะอาด จํากัด* ตาก 230,000 น้ําออย 

13.บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด* ราชบุร ี 150,000 มันเสน/กากน้ําตาล 

14.บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด* สระแกว 150,000 มันเสน/กากน้ําตาล 

15.บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน)* นครปฐม 200,000 มันเสน/กากน้ําตาล 

16.บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 2 สุพรรณบุรี 200,000 มันเสน/กากน้ําตาล 

17.บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จํากัด ฉะเชิงเทรา 200,000 มันสด/มนัเสน/กากน้ําตาล 

18.บริษัท พรวิไล อนิเตอรเนชั่นแนล กรุฟ เทรดด้ิง จํากัด อยุธยา 25,000 มันเสน/กากน้ําตาล 

19.บริษัท ทรัพยทพิย จํากัด ลพบุร ี 200,000 มันเสน 

20.บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร จํากัด (มหาชน) ขอนแกน 90,000 มันสด 

21.บริษัท ไทผิงเอทานอล จํากัด สระแกว 300,000 มันสด 

22.บริษัท พี.เอส.ซ.ีสตารซ โปรดักสชั่น จํากัด (มหาชน) ชลบุร ี 150,000 มันเสน 

23.บริษัท อ8ี5 จํากัด ปราจีนบุร ี 500,000 มันสด/น้ําแปง 

24.บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน) อุบลราชธาน ี 400,000 มันสด/มนัเสน 

25.บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด ฉะเชิงเทรา 150,000 มันสด/มนัเสน 

26.บริษัท อัพเวนเจอร จํากัด นครราชสีมา 340,000 มันเสน 

27.บริษัท ฟาขวัญทิพย จํากัด ปราจีนบุร ี 60,000 มันสด 

 รวมกําลังการผลิตทั้งหมดในปจจุบัน  6,125,000  

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

หมายเหตุ : * เปนโรงงานผลติเอทานอลที่เปนบริษัทในกลุมของผูประกอบการโรงงานน้ําตาล 

ในป 2563 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดรอยละ 6.87 ลดลงจากป 2562 คิดเปนรอยละ 4.3 

 

ป 

ปริมาณการใชเอทานอลรวม
ภายในประเทศ  

(ลานลิตร) 

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ  

(ลานลิตร) 

สวนแบงการตลาด 
ของบริษัทฯ  
(รอยละ) 

2559 1,334.91 105.920 7.93 

2560 1,435.18 98.092 6.83 

2561 1,532.65 115.833 7.56 

2562 1,629.90 117.021 7.18 

2563 1,519.98 104.425 6.87 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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     2.4.5 การกํากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล : ธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลที่ใช

เปนเชื้อเพลิงเปนธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับดูแลโดยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกําหนด

นโยบายที่เก่ียวของ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี ้

    (ก) การผลิตและจําหนายเอทานอล  

                           เพ่ือใหการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเปนไปในทางเดียวกัน ภายหลัง

จากท่ีคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบนโยบายการเปดเสรีการผลิตสุรากลั่นชนิดสามทับ                

(เอทานอล)  ที่นําไปใชผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง กระทรวงการคลังจึงไดออกประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ(เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 เมื่อ

วันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งประกาศดังกลาวไดกําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิต       

เอทานอล การขออนุญาตผลิตและจําหนายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจําหนายเอทานอล ของเอทานอล 

ซึ่งถูกกํากับดูแลโดยกรมสรรพสามิต นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานไดออกประกาศเม่ือวันที่ 21 มกราคม 2548 

กําหนดใหเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต โดยจะใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใชผสมกับน้ํามัน

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) หรือเปนผูคาน้ํามันที่มีขนาดของถังท่ีสามารถเก็บน้ํามันแตละชนิดหรือรวมกัน

ทุกชนิดไดเกิน 200,000 ลิตร   

 (ข) การกําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล 

       เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการนําเอทานอลมาใชในเชิงพาณิชย และสรางความเชื่อมั่นใหแก

ผูบริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงไดกําหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพสําหรับใชผสมกับน้ํามันเบนซิน

พ้ืนฐานเพื่อผลิตเปนน้ํามันแกสโซฮอลล ผานประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดลักษณะและคุณภาพ

ของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 

(ค) การยกเวนภาษีสรรพสามิต   

     เพ่ือเปนการสนับสนุนการผลิตและการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิง รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิต

จึงไดออกประกาศเรื่อง วิธีการยกเวนภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นําไปใชเปนวัตถุดิบหรือ

สวนประกอบเพื่อใชผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยผูขอยกเวนภาษี

ดังกลาวจะตองทําการติดตั้งระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดทํารายงานตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด 
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     2.5  การจัดหาผลิตภณัฑเอทานอล 
    2.5.1 การผลิตเอทานอล  

                     โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยูเลขที่ 9 หมู 10 ถนนดานชาง-สามชุก ตำบลหนอง

มะคาโมง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเน้ือที่กวา 1,800 ไร ทั้งน้ี บริษัทฯ   มีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย 

ซึ่งใชเทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS(“MAGUIN”) ประเทศฝรั่งเศส ที่เปนเทคโนโลยีที ่ไดรับการยอมรับจาก

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 ซึ่งรบัรองโดยบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด 

รายละเอียด สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเอทานอล กากน้ำตาล สามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลาย 

กำลังการผลิตติดต้ัง 165,000 ลิตรตอวัน 200,000 ลิตรตอวัน 

วันที่เริ่มการผลิตคร้ังแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

  ปจจุบันสายการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิตของบริษัทฯ สามารถดำเนินการเชิงพาณิชยได

เปนที่เรียบรอยแลว โดยสายการผลิตที่ 1 ซึ่งใชกากน้ำตาลเปนวัตถุดิบไดเพียงชนิดเดียว ไดเริ่มดำเนินการผลิต          
เชิงพาณิชยมาแลวต้ังแตวันท่ี 31 มกราคม 2548 สำหรับสายการผลิตที่ 2 ซึ่งสามารถเลือกใชวัตถุดิบไดหลากหลาย

ชนิด เชน กากน้ำตาล มันสำปะหลัง น้ำตาลทรายดิบ เปนตน ไดเริ่มดำเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชยเมื่อวันที่    

2 เมษายน 2555 อยางไรก็ตาม ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตท่ี 2 นั้น 

จะขึ้นอยูกับตนทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เปนหลัก  

   2.5.2 กำลังการผลิตเอทานอลมี 2 สายการผลิตดังนี้ 

 
ป 2562 ป 2563 

รายละเอียด สายการผลิตท่ี 1 สายการผลิตท่ี 2 สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

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

ปริมาณการผลิตจริง 49,589,672 68,382,590 40,775,801 60,787,529 

% ของกำลังการผลิตติดตั้ง 90.57 103.61 74.48 92.10 

รวมกำลังการผลิตติดตั้ง  120,750,000 120,750,000 

รวมปริมาณผลติจริง 117,972,262 101,563,330 

% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม 97.70 84.11 
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    2.5.3 กระบวนการผลิต สามารถแบงเปน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      (1) การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process) 
       กากน้ำตาลที่ถูกสงโดยทอจากถังเก็บกากน้ำตาลจะถูกนำมาเตรียมกอนการนำไปหมักดวย

การนำกากน้ำตาลมาเจือจางดวยน้ำเพื่อใหไดความเขมขนที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเปนสารเคมีประเภทลดแรง

ตึงผิวเพื่อใหสิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล  

     (2) การหมัก (Fermentation Process) 

        กากน้ำตาลที่ถูกเจือจางสวนหนึ่งจะถูกสงเขาสูกระบวนการเตรียมยีสตเพื่อเตรียมเชื้อยีสต

สำหรับใชในกระบวนการหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจำเปนตอการเจริญเติบโตของยีสต 
จากน้ันยีสตท่ีผานการเลี้ยงจนไดสภาวะที่เหมาะสมใน Prefermenters จะถูกสงเขาถังหมัก (Fermenters) พรอม

กับกากน้ำตาลที่ถูกเจือจางอีกสวนหน่ึง กระบวนการหมักของบริษัทฯ จะเปนกระบวนการแบบตอเนื่อง (Cascade 

Continuous) โดยผานถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแตละถังจะมีปมสูบวนและระบบน้ำหลอเย็นเพื ่อควบคุม
อุณหภูมิถังหมักใหคงที่ โดยจะใชเวลาในการหมักทั้งสิ้นประมาณ 36 ชั่วโมง เพื่อใหยีสตเปลี่ยนน้ำตาลใหเปน

การเตรียมวัตถุดิบ 

(Mash Preparation) 

การหมัก 

(Fermentation) 

การกลั่น 

(Distillation) 

การดูดน้ำออก 

(Dehydration) 

แอลกฮอลท่ีมีความ

บริสุทธ์ิ 99.8%          

โดยปริมาตร 

ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 

ใชเวลาประมาณ 36 ช่ัวโมง 

ใชเวลาประมาณ 30 นาที 
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แอลกอฮอล หลังจากนั้นน้ำหมักจะถูกสงไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพื่อรอทำการกลั่นตอไป ในกระบวนการนี้จะได

แอลกอฮอลท่ีมีระดับความบริสุทธิ์ประมาณ 9-10% โดยปริมาตร  

     (3) การกลั่น (Distillation Process) 
        แอลกอฮอลท่ีไดจากการหมักท่ีถูกเก็บไวในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกล่ันที่ 1 ซึ่งทำหนาที่แยก

แอลกอฮอลออกจากน้ำหมัก โดยการกลั่นที่ความดันระดับต่ำกวาบรรยากาศ  เมื่อไอของแอลกอฮอลเคลื่อนตัว

ออกจากยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผานชุดหลอเย็น ไอแอลกอฮอลสวนที่บริสุทธิ์จะควบแนนเปนแอลกอฮอลเหลว
ที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 50% โดยปริมาตร และถูกสูบสงไปตอยังหอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหนาที่ทำใหแอลกอฮอลมี

ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยการกลั่นที่ความดันสูงกวาบรรยากาศ เพื่อใหไดแอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 

92% โดยปริมาตร ไอแอลกอฮอลจากหอกลั่นท่ี 2 จะถูกสงผานเขาไปสูกระบวนการแยกน้ำออก (Dehydration)  
        ในกระบวนการกลั ่นนี ้จะเกิดฟูเซลออยล (Fusel Oil) ซึ ่งเปนผลิตภัณฑพลอยได สามารถ

นำไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสากรรมน้ำหอม อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอรและ

หมึกพิมพ นอกจากนี้จะเกิดน้ำกากสา (Spent Wash) ซึ่งจะถูกสงไปบำบัดท่ีระบบผลิตกาซชีวภาพของบริษัทฯ ตอไป 

   (4) การดูดน้ำออก (Dehydration Process) 

       เปนการแยกน้ำที่เหลือออกเพื่อทำใหแอลกอฮอลมีความบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมาตร 

โดยไอระเหยของแอลกอฮอลจะผานหอสำหรับดูดซับน้ำ (Dehydration Unit) จำนวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes 
บรรจุไวภายในเพื่อทำหนาที่ดูดซับน้ำออกจากไอแอลกอฮอล โดยแอลกอฮอลที่แหงแลวจะถูกควบกลั่นแลวทำให

เย็นลงกอนจะถูกสงไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพือ่รอจำหนายตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทานอลจำนวน 4 

ใบ ความจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแตละใบจะมีการปลอยไนโตรเจนทดแทนอากาศภายใน หรือที่
เรียกวา “Nitrogen Blanketing” เพ่ือรักษาคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจำหนายใหแกลูกคา 

  2.5.4  การจัดหาวัตถุดิบ 

     (1) กากน้ำตาล (Molasses)  

                        เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 80 ของตนทุน

การผลิตเอทานอล บริษัทฯ สั่งซื้อกากน้ำตาลจากผูผลิตและ/หรือผูจัดจำหนายในประเทศทั้งหมดโดยบริษัทฯ จะเริ่ม

เจรจาซื้อกากน้ำตาลลวงหนากับผูผลิตและ/หรือผูจัดจำหนายกากน้ำตาลตั้งแตชวงกอนฤดูกาลเปดหีบออย เน่ืองจาก

กากน้ำตาลเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ำตาล ดังน้ันปริมาณกากน้ำตาลจะมากหรือนอยจึงขึ้นอยูกับปริมาณ

ออยเขาหีบในแตละฤดูกาลเปนสำคัญ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจมีปริมาณกากน้ำตาลซึ่งเปน

วัตถุดิบหลักไมเพียงพอตอการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว บริษัทฯ จึงมีการจัดทำสัญญาซื้อกากน้ำตาลลวงหนา

กับผูผลิตและ/หรือผูจำหนายกากน้ำตาล โดยจะกำหนดปริมาณการซื้อกากน้ำตาลและกำหนดสงมอบที่แนนอนไว 

นอกจากนั ้นการจัดซื้อกากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานของบริษัทฯจะเปนการชวย

ประหยัดตนทุนกากน้ำตาล (รวมคาขนสง)ลงไดสวนหนึ่ง ท้ังน้ี ในการซื้อกากน้ำตาลสวนใหญของบริษัทฯ นั้น ผูขายมี

หนาที่สงมอบกากน้ำตาลถึงโรงงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม มีผูขายบางรายท่ีบริษัทฯ 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 บริษัทฯจงึเนนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผลิต

และ/หรือผูจัดจำหนายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดสงวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่กำหนดไดอยางครบถวน

และตรงตามกำหนดเวลาที่ตองการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู ผลิตและ/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 ซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่มีการปลูกมันสำปะหลัง

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  
     กระบวนการผลิตเอทานอลสายการผลิตที ่ 2 สามารถใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบได จึง

นับเปนการเพิ่มความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง สงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุน

การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี ในแตละปที่ประชุมคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย (กอน.)               
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จะพิจารณานโยบายเพิ่มเติมปริมาณการจำหนายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรใหแกกิจการอุตสาหกรรม

ผลิตเอทานอล โดยจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิตในแตละฤดูการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ำตาลทรายที่จะสงออกสู

ตลาดโลก และเพ่ือเปนการสงเสริมและขยายตลาดการใชน้ำตาลทรายเปนวัตถุดิบในประเทศใหเพิ่มสูงขึ้น 

 3. ปจจัยความเส่ียง 

    บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใชผสมกับน้ำมันเบนซินใน

อัตราสวนตางๆ เปนน้ำมันแกสโซฮอล E10, E20 และ E85 เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตโดยทั่วไป  โดยบริษัทฯ 
เปนผูประกอบอุตสาหกรรมกลางน้ำท่ีไมไดประกอบอุตสาหกรรมตนน้ำและปลายน้ำจึงตองใหความสำคัญกับการบริหาร

ความเสี่ยงทั้งทางดานการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ำอันไดแก กากน้ำตาล เปนตน รวมถึงการใชกาซชีวภาพ

ซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยในรอบป 2563 บริษัทฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของบริษัทฯ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(“COVID-19”) ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจท่ัวโลกและยังอาจสงผลกระทบอยางตอเน่ืองในปตอไป 

3.1 ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบหลัก  

     บริษัทฯ ใชกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และน้ำตาลทรายดิบ ซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรเปน

วัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ซึ่งมีปจจัยที่จะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตหลายดาน ไดแกสภาพภูมิอากาศ, 
โรคระบาด, และปริมาณน้ำฝนในแตละป โดยเฉพาะพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตามผลตอบแทนเม่ือ

เปรียบเทียบกับพืชไรชนิดอื่น ทั้งน้ี ในปการผลิต 2563/2564 มีการคาดการณวาปริมาณออยเขาหีบจะมีปริมาณ

ลดลงจากป 2562/63 รอยละ 10.48 เนื่องจากประสบสภาวะภัยแลงรุนแรงตอเนื่องจากฤดูกาลผลิตที่ผานมา 
ประกอบกับราคาออยที่ผานมาตกต่ำตอเนื่องสงผลใหเกษตรกรบางสวนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไดจัดหากากน้ำตาลโดยทำสัญญาซื้อขายกอนการเปดหีบเพื่อตกลงปริมาณและกำหนดเวลาสงมอบ

กากน้ำตาลที่แนนอนไวลวงหนา นอกจากนั้นยังพิจารณาการนำเขาวัตถุดิบกากน้ำตาลจากตางประเทศ พรอมท้ัง
จัดหาวัตถุดิบทางเลือกอื่น ไดแกน้ำตาลทรายดิบและมันสำปะหลัง เพื่อใชผสมเปนวัตถุดิบในป 2564 เพื่อเปนการ

ลดความเสี่ยงในการพ่ึงพิงวัตถุดิบกากน้ำตาลเพียงอยางเดียว  

            3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก  

                 เน่ืองจากวัตถุดิบหลักที่ใชสำหรับการผลิตเอทานอลเปนวัตถุดิบทางการเกษตร โดยราคาจะแปรผัน

ไปตามอุปสงคอุปทานของตลาดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบหลักสงผลโดยตรงตอตนทุน

การผลิตเอทานอล หากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอตนทุนขายและอัตรา
กำไรของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาขายเอทานอลจากตนทุนบวกกำไรขั้นตนในอัตรา

ที่เหมาะสม อีกทั้งมีการติดตามสถานการณตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบหลัก ไดแก กากน้ำตาล 

น้ำตาลทรายดิบ รวมถึงมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถจัดซื้อวัตถุดิบไดในราคาที่สามารถแขงขันได 
รวมถึงพิจารณาความเปนไปไดในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรางมั่นคงดานวัตถุดิบใหกับบริษัทฯ  

  3.3 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกคารายใหญ  

                  บริษัทฯ จำหนายเอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงใหกับผูคาน้ำมันมาตรา 7 เพ่ือนำไปผสมเปนน้ำมัน

แกสโซฮอล ซึ่งถือวาเปนตลาดที่มีลูกคานอยราย ดังน้ันดวยภาวะ oversupply ในปจจุบัน ลูกคารายใหญที่มีความ
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ตองการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอำนาจตอรองทั้งราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย นอกจากนั้นในกรณีที่ลูกคาราย

ใหญมีความรวมมือทางธุรกิจกับผูผลิตเอทานอล ทั้งในรูปแบบการถือหุน และการรวมทุน จะยิ่งสงผลใหอำนาจ

ตอรองสูงขึ้น บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญและผลกระทบตอผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ จึงไดพยายามลดการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนหลัก และขยายฐานลูกคาใหเพิ ่มขึ ้นเพื่อให

สามารถจำหนายเอทานอลไดตามแผนงานและเปาหมายในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ประกอบกับการติดตาม

สถานการณตลาดสงออกเพื่อเพิ่มชองทางการจำหนายอีกทางหน่ึง 

      3.4 ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ  

                 นโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจเอทานอล 

โดยเฉพาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (AEDP) ที่กำหนดเปาหมายความตองการใชเอทานอล
ของประเทศ แลการประกาศใหแกสโซฮอล E20 เปนน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ เพื่อสรางสมดุลใหกับพืช

เกษตร เชนมันสำปะหลังและออยที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล จะสงผลใหปริมาณความตองการใช              

เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นจากสัดสวนผสมเอทานอลที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามนโยบายภาครัฐยังคงมีความไมแนนอนซึ่ง
บริษัทฯ จะตองบริหารการผลิตและการจำหนายเอทานอลใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด โดยมุงเนนการ

บริหารตนทุน การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ และการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา รวมถึงการขยายตลาดสงออก

หรือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเพ่ือใหมั่นใจไดวาจะไดรับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐนอยท่ีสุด 

3.5 ความเสี่ยงจากแนวโนมการใชรถยนตไฟฟาและรถยนตไฮบริดเพิ่มขึ้น  

     เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา (ELECTRICAL VEHICLES 

หรือ “EVs”) โดยครอบคลุมรถยนตไฟฟาแบบไฮบริด (HEV) รถยนตไฟฟาแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รถยนต

ไฟฟาแบบแบตเตอรี่ (BEV) รถจักรยานยนตไฟฟา รวมถึงชิ้นสวนรถยนตไฟฟา เชน แบตเตอรี่สำหรับยานยนต

ไฟฟาตางๆ โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตไฟฟาของภูมิภาค และมีสัดสวนการ

ผลิตรถยนตไฟฟารอยละ 30 ของการผลิตรถยนตในไทยท้ังหมดภายในป 2030 แมจะมีขอจำกัดดานราคาและอายุ

การใชงานของแบตเตอรี่ ระยะเวลาการชารจแบตเตอรี่ และจำนวนสถานีใหบริการท่ีจะตองพัฒนาตอไปในอนาคต

ก็ตาม แตจะเห็นไดวาการใชพลังงานไฟฟาในรถยนตจะสงผลกระทบตอความตองการใชน้ำมันเชื้อเพลิงและเอทา

นอลในอนาคต โดยบริษัทฯอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตผลิตภัณฑอ่ืนหรืออนุพันธของเอทานอล 

เพื่อลดผลกระทบจากความตองการใชเอทานอลที่อาจจะลดลงในอนาคตใหมากที่สุด 

3.6 ความเสี่ยงจากการใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพื่อ

ใชในกระบวนการผลิตเอทานอล  

     เปนหนึ่งในนโยบายลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตเอทานอล จากเดิมที่

ใชน้ำมันเตาและพลังงานชีวมวลเปนเชื้อเพลิงหลักเทาน้ัน ทำใหสามารถลดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดมาก ปจจุบันบริษัท
ฯสามารถผลิตกาซชีวภาพไดเพียงพอสำหรับการผลิตไอน้ำ และกระแสไฟฟาที่ใชในการผลิตเอทานอลทั้งสอง

สายการผลิต อยางไรก็ตามบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติซึ่งควบคุมไมได ทำใหบอผลิตกาซชีวภาพ

ไดรับความเสียหายและทำใหกระบวนการผลิตกาซชีวภาพตองหยุดชะงักลง โดยจะตองหันไปใชเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน
ทดแทน เชน น้ำมันเตาและกะลาปาลม เปนตน ก็จะทำใหตนทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯก็ตระหนัก
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ถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดปรับปรุงโครงสรางบอผลิตกาซชีวภาพใหมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดใหมีหนวยงาน

คอยเฝาระวังและดูแลระบบการผลิตกาซชีวภาพทุกระบบอยางใกลชิด โดยมีแผนดำเนินการเปลี่ยนผาใบคลุมบอ

กาซชีวภาพ (HDPE Cover) กอนหมดอายุใชงาน เพื ่อลดความเสี่ยงเกิดการฉีกขาดเมื่อเจอลมพายุและมีการ
ซอมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ อยางสม่ำเสมออยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถผลิตกาซชีวภาพไดอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธผลสูงสุด นอกจากนี้ ยังไดจัดทำกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิด

จากภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความเสี่ยงไวอีกทางหน่ึงดวย 

                 3.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบส่ิงแวดลอม  

 บริษัทฯใหความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบดานสุขภาพและอนามัยของชุมชนโดยรอบ

โรงงาน จึงมีความมุงมั่นและเอาใจใสตอสภาพแวดลอม และมลภาวะท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้ง 2 ดานดังนี้ 

          (1) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางอากาศ  

                           บริษัทฯไดติดตั้งอุปกรณ BIO SCRUBBER สำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ใน

กาซชีวภาพที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพื่อทำใหกาซชีวภาพมีความสะอาดและมี

คุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝาระวัง พรอมทำการตรวจสอบคามลสารจากลมระบายออกที่ปลาย

ปลองหมอไอน้ำใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน และมีแผนการซอมบำรุงหรือเปลี่ยนผาใบคลุมบอกาซ

ชีวภาพกอนหมดอายุใชงาน เพื่อใหผาใบคลุมบอกาซชีวภาพอยูในสภาพท่ีดีและมีความมั่นคงแข็งแรงลดผลกระทบ

มลพิษทางอากาศที่อาจจะเกิดข้ึนตอชุมชนใหมากที่สุด 
 

       (2) ความเสี่ยงจากผลกระทบส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย  

                          บริษัทฯไดดำเนินการตามเงื ่อนไขขอกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมใน 

“เรื่องการจัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีการกอสรางบอกักเก็บน้ำกากสาที่ผานกระบวนการผลิต

กาซชีวภาพอยางเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซอมแซมคันบอใหมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และ

กักเก็บน้ำในระดับท่ีต่ำกวาคันบอ (FREE BOARD) อยางเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ำลนจากบอเมื่อฝนตก

หนัก นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาเพ่ือลดปริมาณน้ำกากสาที่ตองกักเก็บและลดความ

เสี่ยงจากการที่น้ำกากสาจะรั่วไหลหากเกิดอุทกภัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงาน 

3.8 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงิน   

            ธนาคารผูใหกูไดกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงสัดสวนการถือหุนของ บริษัท ลานนารีซอรส

เซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ซึ่งเปนบริษัทแมไมใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา

กูยืมเงินจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะปฏิบัติผิดเง่ือนไขตามสัญญากูยืมเงินและทำใหธนาคารผูใหกูสามารถเรียกใหบริษัทฯ

ชำระคืนเงินตนของเงินกูยืมทั้งหมดทันทีซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ ในที่สุด หาก LANNA 

จำหนายหุนที่ถืออยูในบริษัทฯ และทำใหสัดสวนการถือหุนลดลงต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมด ซึ่ง

บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวโดยไดรายงานใหคณะกรรมการ LANNA ทราบถึงเงื่อนไขที่ตองดำรงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทฯ ดังกลาว หาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ในอนาคตก็จะแจงให 
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บริษัทฯทราบลวงหนากอน เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถเจรจากับธนาคารผูใหกูกอนเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงนิไดโดยไมผิดสัญญาแตอยางใด            

 3.9 ความเสี่ยงดานการปฏิบัตติามกฎระเบียบ ขอบงัคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ   

      บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของโดย

ตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่จะตองถูกทางการตักเตือน ปรับหรือถูกดําเนินคดี และสงผลกระทบตอชื่อเสียงของ

บริษัทฯ โดยกําหนดใหผูบริหารติดตามและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูมี

สวนไดเสียอยางใกลชิดเพ่ือใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตางๆ รวมทั้ง

กําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปอยางถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครดัทุกประการ 

3.10 ความเสีย่งดานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น  

      บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยกําหนดนโยบายวา

ดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีการเผยแพร สื่อสารในทุก

ระดับขององคกรรวมถึงบุคคลภายนอก โดยจัดตั้งคณะทํางานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ือใหมีการนํานโยบาย

ไปสูการปฏิบัติจริง มีการกระตุนจิตสํานึกในการดําเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีการประเมิน

ตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นของทุกหนวยงานเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขระเบียบคําสั่งตางๆ                 

ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานประจําวันใหครอบคลุมความเสี่ยงดังกลาวอยางรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอโดยบริษัทฯ 

ไดรับการรับรองรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

(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 โดยไดออกประกาศและระเบียบคําสั่งเพ่ือสื่อสารใหพนักงานรับทราบปรับเปลี่ยนเวลาการมา

ทํางานของพนักงานตามความเหมาะสมโดยใหพนักงานปฏิบัติงานที่บาน (WORK FROM HOME) เพ่ือลดความ

เสี่ยงจากการเดินทางมาทํางานของพนักงานและการเวนระยะหางทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) โดยกําหนด

มาตรการอยางเครงครัดใหพนักงานทุกคนสวมใสหนากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและมีการจัดเจลแอลกอฮอลไว

ตามจุดตาง เพ่ือใหบริการพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดตอกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิและฉีด

พนยาฆาเชื้อโรคในวันหยุดสุดสัปดาห ตลอดจนใหขอมูลและขอเท็จจริงแกพนักงานและชุมชนในบริเวณใกลเคียง

ใหใชชีวิตอยางระมัดระวัง  รวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการประชุมผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพรอมและสงเสริมใหพนักงานเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับสถานการณไมแนนอนที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งนี้ มาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังกลาวขางตน ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ 

ยังอยูในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลได โดยบริษัทฯยังคงเฝาระวังและติดตามสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อ COVID-19 อยางตอเนือ่งเพ่ือปองกันและหรือลดความเสี่ยงใหต่ําที่สุดเทาที่จะทําได 
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 3.12 ปจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน  

        นอกจากรายการดังกลาวขางตนแลวบริษัทฯ ไมมีพันธะผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกหุน 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพยแปลงสภาพ หุนกูหรือตราสารหนี้อยางอื่นที่คงคางทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงหรือเหตุการณสำคัญที่อาจจะสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญแตอยางใด 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

                   รายละเอียดของทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจดังตอไปนี ้

 
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน 

 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

(ลานบาท) 
ที่ดินสำหรับสายการผลิตที่ 1 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 13-1-79.67 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองท่ีดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย 

1.38 

ที่ดินสำหรับสายการผลิตที่ 2 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 14-2-59.11 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองท่ีดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

1.52 

ที่ดินสำหรับโรงงานระเหยน้ำกากสา 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง  
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 3-0-36 ไร 

เปนเจาของ -  0.48 

ที่ดินสำหรับโครงการผลิตกาซชีวภาพ  
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง             
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 42-0-10.67 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองท่ีดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

3.51 

- 1.09 
ที่ดินสำหรับบอเก็บน้ำดิบ 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง             
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 47-2-41.96 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองท่ีดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย 

4.88 

ที่ดินสำหรับบอเก็บน้ำกากสา 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง           
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 477-2-14.40 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองท่ีดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

21.88 

- 56.38 
ที่ดินสำหรับลานจอดรถบรรทุก 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง            
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 10-3-59.25 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองท่ีดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

1.15 

ที่ดินสำหรับถนนและรางระบายน้ำ 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง           
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 32-3-77.83 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองท่ีดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

2.72 

- 1.00 

ที่ดินสำหรับแปลงเกษตร 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง             
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 984-2-28.25 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองท่ีดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

70.31 

- 48.61 
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ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน 

 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

(ลานบาท) 

ที่ดินสำหรับพื้นที่สีเขียว 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง             
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 221-1-52.26 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองท่ีดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

18.92 

- 5.55 

สวนปรับปรุงที่ดิน เปนเจาของ   - 67.80 

เครื่องจักรและอุปกรณ 
 
 

เปนเจาของ จดจำนองเคร่ืองจักร 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

1,164.63 

- 387.03 
อาคารและสิ่งปลูกสราง เปนเจาของ จดจำนองอาคาร 

ไวกับธนาคารพาณิชย 
123.08 

- 290.43 
เครื่องใชสำนักงาน เปนเจาของ - 4.09 

ยานพาหนะ เปนเจาของ - 2.44 

สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง เปนเจาของ - 505.57 

รวม 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

ศาลฎีกาไดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหบริษัทดังกลาวชำระเงินคาซื ้อมันเสนที่บริษัทฯ             

จายลวงหนาจำนวน 6.9 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 

(วันที่ฟองแยง) จนกวาจะชำระเสร็จสิ้น ปจจุบันอยูระหวางการบังคับคดีตามคำพิพากษา ทั้งนี ้ เมื ่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2561 บริษัทฯยื่นฟองบริษัทดังกลาวตอศาลลมละลาย ซึ่งศาลลมละลายไดอานคำพิพากษาเมื่อวันที่ 

29 พฤษภาคม 2562 ยกฟอง เนื่องจากบริษัทฯดังกลาวยังมีสิทธิเรียกรองอยูกับลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งเปนหนวยงาน

ของรัฐ บริษัทฯจึงไดทำการอายัดสิทธิเรียกรองดังกลาวไว  อยางไรก็ตามบริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อการดอยคา

สำหรับเงินคาซื้อมันเสนจายลวงหนาท่ีจายใหกับบริษัทดังกลาวไวเต็มจำนวนแลว 
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอ่ืน 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000157 

ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ 

: ผลิตและจำหนายเอทานอลท่ีใชเปนเชื้อเพลิง 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : เลขท่ี 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท 02-627-3890-4 โทรสาร 02-627-3889 

ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 9 หมูท่ี 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 

ผูสอบบัญช ี : คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังตอไปน้ี 

 (1) นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4377, 
 (2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 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  
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ข้อมูลของกรรมการ 
1. ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธำรง  
ตำแหน่งในปัจจบุัน  : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 77 ป ี
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 
- บัญชบีัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 
• หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing  รุ่นที ่1/2009 
• หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting  รุน่ที่ 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     
       รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2563 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 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 ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6 5 -ไม่มี- 
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รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีท่ีผ่านมา 
(1)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 5 บริษัทดังนี้ 

ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท อินทชั โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริการ 

 

   (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้ 
ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด บริการ 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด) 
บริการ 

ปัจจุบนั กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ การศึกษา 
ปัจจุบนั กรรมการ สภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การศึกษา 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันชีวติ 
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ข้อมูลของกรรมการ 
2.ชื่อและชื่อสกุล :   นายไกรสีห์ ศิริรังษี                
ตำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา 

     และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผกูพันบริษัทฯ 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 70 ปี 
วุฒิการศึกษา :    
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาบตัร 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 
                                  รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 13 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม  2563 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญจำนวน 41,200,000 หุ้น, คูส่มรส 4,100,000 หุ้น 
รวมเป็นจำนวนทัง้สิน้ 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 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 ในปีทีผ่่านมา 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
2 6 -ไม่มี- 
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รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

(1) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 1 บริษัทดังนี ้
ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2535–ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาด้าน
การบริหาร 

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 

 
(2) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัท ดังนี ้

ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
4 มี.ค.2563 -
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ  บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด พลังงานทดแทน 

2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด พลังงานและสาธารณูปโภค 
2551-ปัจจุบัน กรรมการ  PT. Singlurus Pratama พลังงานและสาธารณูปโภค 
2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ                                                        PT. Lanna Power Indonesia พลังงานและสาธารณูปโภค 
2541-ปัจจุบัน กรรมการ  PT. Lanna Harita Indonesia พลังงานและสาธารณูปโภค 
2539-ปัจจุบัน กรรมการ             United Bulk Shipping Pte Ltd.     ขนส่งสนิค้าทางทะเล 
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ขอมูลของกรรมการ 
3.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต เลาหเรณู  

ตําแหนงในปจจบุัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน, กรรมการผูมี

อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทัฯ  
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 

                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 13 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : 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 ของทุนจดทะเบียนที่เรยีกชําระแลว 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 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 ดาํรงตาํแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่ 
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จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3 5 -ไม่มี- 

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 2 บริษัทดังนี้ 
ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2548 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

บริษัท ผลติภัณฑ์ตราเพชร จำกดั (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร 
จำกัด (มหาชน)) 

วัสดุก่อสร้าง 

2528 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง,กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ และทีป่รึกษาดา้นการเงิน 

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและ
สาธารณปูโภค 

 
(2) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัทดังนี ้

ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
4 มี.ค.2563 – 
ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด พลังงานทดแทน 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด พลังงานและสาธารณูปโภค 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama พลังงานและสาธารณูปโภค 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Power Indonesia 

ชื่อเดิม “PT. Lanna Mining Services” 
พลังงานและสาธารณูปโภค 

2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia พลังงานและสาธารณูปโภค 
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ขอมูลของกรรมการ 
4.ชื่อและชื่อสกุล :  นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย  

ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนและ 

        กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

สัญชาต ิ : 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 รุนที ่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 “สงครามการคาระหวางอเมริกาและจนีจะมีผลกระทบอยางไรกับประเทศไทย” 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 ของสถาบันวทิยาการตลาดทุน (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 เอ็นเนอรย่ี มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 13 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 คร้ังใน 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 บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 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 

จำนวนกจิการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 6 -ไม่มี- 
 

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 
(1) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 

 
   (2) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จำนวน 6 บริษัทดังนี ้

ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
4 มี.ค.2563 –
ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด  พลังงานทดแทน 

2559-ปัจจุบัน กรรมการและรักษาการกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท 

บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เจ็นเนอร์เรชั่น 
จำกัด 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

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. ขนส่งสนิค้าทางทะเล 
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ข้อมูลของกรรมการ 
5.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวฒันะกูร 
ตำแหน่งในปัจจบุัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 83 ป ี
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 
                                  รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 13 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา :   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 คร้ังใน 12 คร้ัง 
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 บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี    
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไม่มี- 
รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

(1) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน....-ไม่มี-....บริษัทดังนี ้
ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

- - - - 
 
   (2) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2544-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝา่ยตา่งประเทศ บริษัท ยู ที อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด สารเคม ี
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ข้อมูลของกรรมการ 
6.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย  โล่ห์วิสทุธิ ์
ตำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผกูพันบริษัทฯ,  
        กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 72 ป ี
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 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 
                                  รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 13 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
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 บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 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 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
1 1 -ไม่มี- 

 

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 
(1) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน...-ไม่มี-....บริษัทดังนี ้

ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
- - - - 

 

   (2) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จำนวน...1...บริษัทดังนี้ 
ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

นำเข้าและจำหนา่ยเวชภัณฑ์
และอาหารเสริม 
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ขอมูลของกรรมการตรวจสอบ 
7.ชื่อและชื่อสกุล :    นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม  

ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

                            กรรมการบริหารความเสี่ยง 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 76 ป 

วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- 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) รุนที่ 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 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 คร้ังใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม  2563: ไมมี 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมมี 

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน ไมมี  

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 
(1) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน  -ไม่มี-  บริษทัดังนี ้

ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
- - - - 

 
   (2) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จำนวน 1 บริษัทดังนี ้
ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เอ็มบีเค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) สนามกอล์ฟ 
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ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ 
8.ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
ตำแหน่งในปัจจบุัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 
                            บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 72 ป ี
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.)รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 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     
       รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2563 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 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 ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5 2 -ไม่มี- 
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รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 
(1)  ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน  4  บริษัทดังนี้ 

ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2552-ปัจจุบัน 

 
ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด  (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จำกัด)   
สินค้าอุตสาหกรรม 

2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮล
ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) 

ธุรกิจการเงิน 

2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฝาจีบ จำกัด)) 

สินค้าอุตสาหกรรม 

2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลลลิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
 
 

(2) ปัจจุบนัดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัทดังนี ้
ช่วงเวลา (ปี) ตำแหน่งสุดท้าย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด สินค้าตกแต่ง 
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หลักทรัพย์ 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
1.ชื่อและชื่อสกุล  : นางสมฤดี สุวรรณรูป 
ตำแหน่งในปัจจบุัน  : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายบริหารและการผลิต, 
                            ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ      : 52 ป ี
วุฒิการศึกษา :  
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชมุอย่างมปีระสทิธิผล, สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 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 บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
• พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ดา้นการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริหารบรษิัท 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 ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไม่มี- 
รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

ลำดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตำแหน่ง บริษัท 
1. บริษัทจำกัด กรรมการ กรรมการ บริษัท ณิชาเวลล์ จำกัด 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
2.ชื่อและชื่อสกุล :  นางสาวกัญญพัชร จินนัท์เดช 
ตำแหน่งในปัจจบุัน  : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายพาณิชยกิจ                          
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 55 ป ี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Technology, Sydney, Australia  
  (John Crawford Scholarship) 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตัง้แต่ 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 บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
• พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหนา้ที่ดา้นพาณิชยกิจ 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 ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
3. ชื่อและชื่อสกุล : นายสมถวลิ  บุญบานเยน็ 
ตำแหน่งในปัจจบุัน : ผูช้่วยประธานเจา้หน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 62 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพฒันาผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-  หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

• Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งปัจจบุัน ตั้งแตว่ันที ่1 มกราคม 2564  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563: ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆทีบ่ริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ
พระราชบัญญตัิการทำงานที่เกีย่วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

• พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหนา้ที่ดา้นโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2560 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ขอมูลผูบริหาร 

4.ชื่อและชื่อสกุล   :  นายอนันต รายะรุจ ิ

ตําแหนงในปจจบุัน  : ผูอํานวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 47 ป 

วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหนงปจจุบันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2563 : ไมม ี

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมม ี

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 พ.ศ. 2563 ดํารงตําแหนงผูชวยประธานเจาหนาที่ดานการผลิต (1) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

 พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดํารงตําแหนงผูชวยประธานเจาหนาที่ดานโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

 พ.ศ. 2554 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมม-ี -ไมม-ี 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
5.ชื่อและชื่อสกุล   :  นายกร  ตั้งวิรุฬห ์ 

ตำแหน่งในปัจจบุัน  : ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการด้านพาณิชยกิจ 
สัญชาต ิ  :   ไทย 
อายุ : 60 ป ี(ครบเกษียณอายุเมื่อ 31 ธันวาคม 2563) 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตัง้แต่ 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 บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน  : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
• ปัจจุบนัดำรงตำแหน่ง ทีป่รึกษา ผู้อำนวยการดา้นพาณชิยกิจ 
• พ.ศ.2562 ถึง 2563 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ดา้นการผลิต (2) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ดา้นโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
6.ชื่อและชื่อสกุล    :  น.ส.ธีรนันท์  คุณะเกษม 
ตำแหน่งในปัจจบุัน  : ผู้จัดการฝ่ายบญัชีการเงิน 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 42 ป ี
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาการบญัช ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : ดำรงตำแหน่งตัง้แต่ปี 2558 ถึงปจัจุบัน รวม 4 ป ี  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2563 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
• พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายงานประจ�าปี 2563 58



 

ขอมูลผูบริหาร 

7.ชื่อและชื่อสกุล     :  นายศุภชัย แกวเฟอง 
ตําแหนงในปจจบุัน  : ผูจัดการฝายตรวจสอบ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 47 ป 

วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีB.B.A. (Accounting)    

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง : ดํารงตําแหนงตัง้แตป 2550 ถึงปจจุบัน รวม 12 ป 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2563 : ไมม ี

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมม ี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา  

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมม-ี -ไมม-ี 
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ขอมูลเลขานุการบริษัท 

8.ชื่อและชื่อสกุล      :  นางประภัสสร กันทะวงศ 

ตำแหนงในปจจบุัน   :  ผูจัดการฝายกฎหมายและเลขานุการบริษัท 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 42 ป 
วุฒิการศึกษา :  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการไทย 

 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 6 ป 2547 

 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนท่ี 4 ป 2549 

 หลักสูตร Finance for Non-Financial Directors (FND) สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ป 2549 

- หลักสูตรอบรมอื่นๆ 

 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุนที่ 12 ป 2548 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี        

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 หลักสูตร ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ กรมสรรพากร 

 หลักสูตร ระบบและการปฏบิัติงานในตลาดหลักทรัพย  สถาบนัพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย (TSI) 

 หลักสูตรความรูพื้นฐานเก่ียวกับตลาดเงินและตลาดทนุ สถาบนัพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย (TSI) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพยสนิทางปญญา  สถาบนัพัฒนาขาราชการฝายตลุาการศาลยุติธรรม 

 หลักสูตรวิชาชีพวาความ สภาทนายความ  

 หลักสูตรวิชาชีพทนายความชัน้สูง “วิชาภาษีอากร” 

 หลักสูตรทนายความผูทำคำรบัรองลายมือชื่อและเอกสาร 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 บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 พ.ศ. 2562 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายกฎหมายและเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

 พ.ศ. 2558 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายกฎหมายและผูชวยเลขานุการบริษัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมม-ี -ไมมี- 
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  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างการจัดการ

  การก�ากับดูแลกิจการ

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  รายการระหว่างกัน

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับผูบริหาร

เพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนสาระสำคัญ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญ

ผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพ่ือใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสำคัญกับนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตละทาน ดังนี้ 

รายนาม ตำแหนง จำนวนครั้งท่ีเขารวมประชุม/  
จำนวนครั้งที่ประชุม 

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/8 
นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการตรวจสอบ 8/8 
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบ 8/8 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำทุก 

ไตรมาส โดยมีผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนสาระสำคัญ ดังน้ี 

(1) ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เปนรายไตรมาสและงวดประจำป 2563 ซึ่งเห็นวามีความ

ถูกตองเชื่อถือได และเปนงบการเงินท่ีจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและมีการเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอและเหมาะสมแลว 

(2) ไดพิจารณาผลการสอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับป 2563 ใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่

สำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัทฯ โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตางๆ ใหมีความรัดกุมและ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

(3) ไดสอบทานและใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีใหเปนไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป 

2563 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรมและเทาเทียม

กันสามารถอางอิงและตรวจสอบไดอยางโปรงใส   

(4) ไดสอบทานการทำรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ

รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2563 แลวเห็นวาเปนรายการท่ีมีราคาและเงื่อนไข

ทางการคาตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป  

(5) ไดสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป 

2563 โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

(6) ไดสอบทานความคืบหนาเกี่ยวกับคดีความตาง ๆ ในรอบป 2563 โดยไดแนะนำใหฝายบริหาร

ปรับปรุงแกไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่คงคางใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 65



(7) ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 โดยไดนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เสนอใหแตงตั้ง 

นางสาวพัชรวรรณ  คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906  แหง

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

(8) ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำป 2564 ตลอดจนอัตรากำลังคนและ

การพัฒนาคุณภาพพนักงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือใหมีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคลองและ

สามารถรองรับปริมาณงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี 

(9) ไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใหความสำคัญกับปจจัยความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท

มีการปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลและการดำเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญแตอยางใด 
 
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 

            คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน หรือ“คณะกรรมการ ก.ส.ต.” ไดรับการแตงตั ้งจาก

คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทฯจำนวน 5 คน โดยใหมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหารรวมทั้งพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนแตละเรื่องแตละ

กรณีๆ ไปแลวนั้น คณะกรรมการ ก.ส.ต. ขอรายงานผลปฏิบัติงานในรอบป 2563 โดยมีการประชุมรวมทั ้งสิ้น                

3 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปไดดังน้ี 
(1.) การสรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 

2564 โดยคณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาเพ่ือเสนอแตงตั้งดังนี้ 

     (1.1)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการท่ีตองออกวาระและรายชื่อบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อใหเขาคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว 

(1.2)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมใหดำรงตำแหนงกรรมการจาก

รายชื่อที่ไดรับการเสนอโดยผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งเปนกรรมการจะตองมีคุณสมบัติและเปน
ผูท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตาม

ขอบังคับของบริษัทฯและตามท่ีกฏหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ 
ในรอบปท่ีผานมาดวย (ถามี) 

(1.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอแตงตั้ง

ใหดำรงตำแหนงกรรมการทดแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 อนุมัติการแตงตั้งในลำดับตอไป 

(2.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาสอบทานหลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการ

ประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใหเสนอเรื่องเปนลาย
ลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซตมายังเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่              

1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอ

แตงตั้งกรรมการรายใหมสำหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 แตอยางใด 
(3.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการชุดยอย ดังน้ี 

 (3.1)  ผลตอบแทนตองเหมาะสมสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน 
 (3.2) ผลตอบแทนตองอยูในระดับเดียวกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานใกลเคียงกันและอยูในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวได 

 (3.3)  ผลตอบแทนจะตองเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ คณะกรรมการ ก.ส.ต. 
ไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 

  (4.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาหลักเกณฑการวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key 

Performance Indicators) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปให
พนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณและเปาหมายการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจน

สถานการณตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในแตละป 
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  (5.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดหลักเกณฑการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานประจำป 2564 

และการจายเงินรางวัลพนักงานประจำป 2563 รวมทั ้งประธานเจาหนาที ่บริหารและผู บริหารระด ับสูง                        

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานในรอบป 2563 ท่ีผานมา ปรากฏวาเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติไวอยางถูกตองเหมาะสมแลว โดยมีเปรียบเทียบขอมูลกับบริษัทใน

อุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ที่มีองคกรอิสระทำการสำรวจไว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติหรือ

ใหความเห็นชอบกอนดำเนินการ 
  (6.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาโครงสรางการจัดการองคกร บัญชีอัตราพนักงานและงบคาจางของ

บริษัทฯ ประจำป 2564 แลวเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ

จัดสรรการใชทรัพยากรของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบกอนจะนำไปใชในการบริหารงานตอไป 

  (7.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
  (8.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและ

รายบุคคลในรอบป 2563 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเห็นวาคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนไปตามบทบาท ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบที่กำหนดไวแลว 
  (9.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและพิจารณา

เปนประจำอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 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. มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหนาที ่และความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย โดยไดประชุมหารือกับผูบริหารที่เกี่ยวของเปนระยะๆ เพ่ือใหการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯและอยูในระดับเดียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564  

ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต. 

 
 

 

(นายไกรสีห ศิริรังษี) 

ประธานกรรมการ ก.ส.ต. 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อยอวา “ก.บ.ส.” ซึ่ง

ประกอบดวยคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงจำนวน 5 คน โดยใหมีอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

การพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดมาตรการปองกัน

ความเสี่ยงและใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกข้ันตอนของการ

ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Principles) เพ่ือลด

ผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงใหต่ำที่สุด โดยใชทรัพยกรอยางมีประสิทธิภาพในการประเมิน

และบริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและคาดวาจะ

เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมในรอบป 2563 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพ่ือพิจารณา

ประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญเพื่อกำหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยง

ในเรื่องตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่

เกิดขึ้นท้ังในปจจุบันและอนาคตโดยขอรายงานโดยสรุปดังน้ี 

 (1) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเส่ียงใหเปนไปตาม

นโยบายและเปาหมายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยูในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและรัดกุม 

 (2) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทโดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนระยะๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ

บริหารความเสี่ยงทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 (3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอยางสมำ่เสมอโดยการประเมินและ

วิเคราะหปจจัยเสี่ยงใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนกลยุทธทั้งดานการผลิต การตลาด การพัฒนาบุคลากร

ตลอดจนขอกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งไดจัดระดับความ

เสี่ยงท่ีตองไดรับการแกไขเรงดวน(Red Risk) และระดับความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง (Orange Risk) ซึ่งอาจจะ

เปนปจจัยเสี่ยงในอนาคต 

 (4) คณะกรรมการ ก.บ.ส. กับฝายบริหารกำหนดใหมีการทบทวนและทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นของทุกหนวยงานเพ่ือนำผลการประเมินความเสี่ยงที่ไดรับไปปรับปรุงแกไข

กฎระเบียบและคำสั่งตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันใหครอบคลุมความเสี่ยงนั้นๆ อยางเหมาะสม

และรัดกุม 
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 (5) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดสรุปผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบรับทราบเปนระยะ เพ่ือนำความเห็นและหรือขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขการบริหารความ

เสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 (6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้ง

แบบรายคณะและรายบุคคลในรอบป 2563 โดยใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่ตอง

ปรับปรุงแกไขไวดวย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทาง

ปรับปรุงแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปตอไป 

(7) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการ ก.บ.ส. 

เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 (8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดเปดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงท่ีสำคัญของบริษัทฯ ไวในแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป 2563 (แบบ 56-1 ) และรายงานงานจำป 2563 (แบบ 56-2 ) ดวยแลว 

 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบป 2563 ท่ีผานมาสามารถกำกับดูแลการ

บริหารความเสี่ยงในเรื่องตางๆ ใหอยูในระดับท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางมี

นัยสำคัญ โดยปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบและระมัดระวังเพ่ือประโยชนสูงสุดของ

บริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
(นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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           รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ             
ก.ก.ก.”) ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงโดยตำแหนงจำนวน 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) ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที ่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ    

โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซดและอินทราเน็ตของบริษัทฯแลว 
   (2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดติดตามและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยบรรจุไวเปนสวนหนึ่งของการปฐมนิเทศ

พนักงานใหมและการอบรมพัฒนาพนักงานโดยไดจัดทำคูมือใหพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย 
   (3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนและปรับปรุงแกไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยใหมีความเหมาะสม ทั้งนี้ไดกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในป 2563 อยางนอยปละ 
1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

       (3.1) เพ่ือใหทราบปญหา ขอขัดของ และอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคใน

รอบปที่ผานมา ซึ่งจะชวยใหมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในปตอไป 
       (3.2) เพ่ือใหการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดทราบถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน 

       (3.3) เพื่อชวยปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯกับฝายจัดการใหสามารถทำงาน

รวมกันไดอยางเหมาะสมและประสานรวมมือกันไดเปนอยางดี  

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยทั้งแบบราย

คณะและรายบุคคลประจำป 2563 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  

รายช่ือคณะกรรมการ 
คะแนนประเมินแบบ 

รายคณะ (%) 
คะแนนประเมินแบบ

รายบุคคล (%) 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ  98.00 98.34 

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 96.59 96.59 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ  98.88 98.50 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  96.91 97.02 

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 97.20 97.20 
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  ทั้งนี้คณะกรรมการแตละคณะไดใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯเปนสําคัญ 

   (4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและคําสั่งตางๆที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานประจําวันของทุกหนวยงานใหปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเหมาะสมและมีระบบควบคุมภายในที่

รดักุมเพียงพอ  

  (5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อกําหนดบทบาท ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบและยดึถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

  (6) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯไดเขารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆที่เก่ียวของกับการ

บริหารงานในรอบป 2563 ดังน้ี 

      (6.1) หลักสูตร “คณะกรรมการกํากับดูแลเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและความรับผิดชอบ

ตอสังคม” 

      (6.2) หลักสูตร “นโยบายการกํากับดฎแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น” 

   (7) บริษัทฯไดรับรางวลัแหงความภาคภูมิใจในรอบป 2563 ดังน้ี 

 (7.1) การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2563 ที่ดําเนินการ

โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล   

4 ดาว (                      ) โดยไดรับคะแนน 85% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2563 

ที่ไดรับคะแนน 83%  

              (7.2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) 

ประจําป 2563 ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 98 คะแนนเต็ม

อยู ในเกณฑที่ดีซึ่ง สูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป  2563 ที่ ไดรับ 93.10 คะแนน 

คณะกรรมการ ก.ก.ก. ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหบริษัทฯมีพัฒนาการบริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพประสิทธิผลและสรางความมั่นใจใหเปนที่ยอมรับและเชื่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย   

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 

ในนามคณะกรรมการ ก.ก.ก. 

 
 

 

(นางสมฤดี สุวรรณรูป) 

ประธานกรรมการ ก.ก.ก. 
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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 มีรายละเอียดดังน้ี(1) 

รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

(1) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน)(2) 510,000,000 51.00 

(2)  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)  47,234,796 4.72 

(3)  กลุมศิริรังษ ี   
     (3.1) นายไกรสีห  ศิริรังษี 41,200,000 4.12 
     (3.2) นางวาสนา  ศิริรังษี 4,100,000 0.410 
     (3.3) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมศิริรังษี 45,300,000 4.53 
(4) นายสมจิตต ล้ิมวัฒนะกูร 27,500,000 2.75 
(5) กลุมชัยกิตติรัตนา 
     (5.1) นายสุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา 
     (5.2) นางทัศนีย  ชัยกิตติรัตนา 
     (5.3) นางสาวนภาศรี ชัยกิตติรัตนา 

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

 
1.19 
0.48 
0.23 

     (5.4) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมชัยกิตติรัตนา 19,146,800 1.91 
(6) กลุมจตุรพฤกษ   
 (6.1) นางฮัง จตุรพฤกษ  16,113,213 1.61 
 (6.2) นายบุญสิน จตุรพฤกษ 300,000 0.03 
 (6.3) นายมนุญศม จตุรพฤกษ 18,733 0.002 
 (6.4) รวมจำนวนหุนท่ีถือโดยกลุมจตุรพฤกษ 16,431,946 1.64 
(7) กลุมธีระสุต 
     (7.1) นายฉัตรชัย  ธีระสุต 
     (7.2) นางกาญจนา ธีระสุต 
     (7.3) นางสาววริศรา ธีระสุต 
     (7.4) นายสรัช  ธีระสุต 

 
11,845,100 
2,300,000 

115,000 
60,000 

 
1.18 
0.23 

0.012 
0.006 

     (7.5) รวมจำนวนหุนท่ีถือโดยกลุมธรีะสุต 14,320,100 1.43 
(8) กลุมตันติสุนทร 
     (8.1)  นายวิสิฐ ตันติสุนทร 
     (8.2)  นายทวี  ตันติสุนทร 
     (8.3)  นางสาววนิดา  ตันติสุนทร 

 
12,184,900  

53,415 
31,500 

 
1.21 

0.005 
0.003 

     (8.4) รวมจำนวนหุนท่ีถือโดยกลุมตนัติสุนทร 12,269,815 1.22 
(9)  กลุมคุณจักร 

 
 

     (9.1) นายพิภพ คุณจักร 10,000,000 1.00 
     (9.2)  นายสมศักดิ์ คุณจักร 450,000 0.045 
     (9.3) รวมจำนวนหุนท่ีถือโดยกลุมคณุจักร 10,450,000 1.045 
(10) นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ 8,100,000 0.81 
(11) ผูถือหุนอื่น 289,246,543 28.92 

รวมทั้งสิ้น 1,000,000,000 100.00 
หมายเหตุ (1) ทีม่าบัญชีรายชือ่ผูถอืหุน ณ วันที ่3 กันยายน 2563 ที่จัดทำโดยบริษทั ศูนยรับฝากหลกัทรัพย(ประเทศไทย) จำกัด(TSD) 
             (2) รายช่ือผูถอืหุน 10 รายแรกของบริษทั ลานนารีซอรส จำกดั (มหาชน) ณ วันท่ี 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 จํานวนหุน รอยละ 

(1)   กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และผูบริหาร(1) 
236,753,980 45.10 

(2)   กลุมจุฬางกูร 78,180,200 14.13 

(3)   กลุมศิริรังษี 42,697,781 8.13 

(4)   กลุมตันติสุนทร 33,526,797 6.39 

(5)   กลุมลิมทรง 33,355,460 6.35 

(6)   กลุมเลิศพาณิชยกุล 5,957,000 1.14 

(7)   บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 4,169,626 0.79 

(8)  กลุมอนรรฆธรรม 3,050,000 0.58 

(9)  EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 2,426,250 0.46 

(10) นางณัฐธภา ต้ังปกรณ 1,950,000 0.37 

(11) ผูถือหุนอื่น 86,932,585 16.56 

รวมทั้งสิ้น 524,999,679 100.00 

หมายเหต ุ(1)กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญท่ีสดุประกอบดวยบริษัท 

ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน), นายวันชัย  โตสมบุญ และนางสุนันท  มหาสันทนะ (ภรรยานายศิวะ  มหาสันทนะ)ถือ

หุนรวมท้ังสิ้น 236,753,980 หุน คิดเปนรอยละ 45.10 ของทุนท่ีชําระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสยีงท้ังหมดโดยมีตัวแทน

เปนกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮนซ ฮูเกน โทเบลอร, นายศิวะ มหาสันทนะ และนายวันชัย โตสมบุญ เปนกรรมการทีไ่มได

เปนผูบรหิารและไมมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯแตอยางใด 

 

  7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

  บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ

ในแตละปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลในอัตราท่ีนอยกวาที่กําหนดขางตนได ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน        

ฐานะการเงนิ สภาพคลอง และความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชําระคืนเงินกู

และหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพ่ิมเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต   
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    โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดยอยอีก 4 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการ 

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมท้ัง 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 
จำนวนครั้งที่

เขารวมประชุม
ในป 2562 

จำนวนคร้ังที่
เขารวมประชุม

ในป 2563 

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 11/12 12/12 

2. นายไกรสีห ศิริรังษี รองประธานกรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 12/12 12/12 

3. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม, 

รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

12/12 12/12 

4. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 12/12 11/12 

5. นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร  กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 11/12 10/12 

6. นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ กรรมการ,กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 12/12 12/12 

7. นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 11/12 11/12 

8. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10/12 12/12 

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

        

  กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นายไกรสีห ศิริรังษี, นายสมจิตต ล้ิมวัฒนะกูร, นายอนันต เลาหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย, 

นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ จำนวนสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  

   องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาหาคนซึ่ง

ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ท้ังนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นท่ี

อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจำนวนไมต่ำกวาหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 
(2) องคประกอบของกรรมการตองมีความหลากหลายมีทักษะดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ    

กลยุทธ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ

และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯและ
ตามที่กฎหมายกำหนด 
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(3) การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กำหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี
ประวัติและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแตงตั้งอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของท่ี

ประชุมผูถือหุน 

(4) กรรมการจะตองผานการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดอยาง
ชัดเจนและโปรงใส 

(5) การดำรงตำแหนงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจำกัดซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หากกรรมการมิได 

ตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนง

นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได 
โดยบริษัทฯ ไมไดกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด 

(6) นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนง เม่ือ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด  

(ง) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด  
(จ) ศาลมีคำสั่งใหออก 

(7) ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯทุกคนในรายงานประจำปทุกป เพื ่อให      

ผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร หรือกรรมการอิสระ 

(8) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุม

คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ำเสมอรวมถึง
รายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสำคัญใหกรรมการรับทราบ 

(9) มีการแบงแยกอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารออกจาก

กันโดยชัดเจนเพ่ือแบงแยกหนาที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ 
(10) เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ

บริษัทฯไดกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนไมเกินจำนวน

ดังตอไปนี ้
(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

หนาท่ีกรรมการดังกลาวไวในแบบแสดงขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ดวย 

 ในการเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้นไดเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหนงที่บริษัทอื่นของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงกรรมการแตละคน

ใหผูถือหุนพิจารณากอนลงคะแนนแตงตั้งดวย 

 ผูบริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

ภาวะผูนำและความเปนอิสระของกรรมการ 

(1) คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกำกับดูแลใหฝายจัดการ
ดำเนินการตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนแกการดำเนินงานของบริษัทฯ 

และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

(2) คณะกรรมการภายใตการนำของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดำเนินงานของ
ผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ 

และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน 

(3) คณะกรรมการตองประกอบดวย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ ่งเป นผ ู ม ีความรู
ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอ่ืนอยางเพียงพอที่จะสามารถ

แสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เกี ่ยวของและเขาประชุมโดยสม่ำเสมอ พรอมทั้ง

จัดทำรายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง เพ่ือเปดเผยในรายงานประจำป (แบบ 56-2) 
(4) ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารและไมเปนประธาน

หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ 

(5) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.รวมทั้ง
มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บรษัิทฯ กำหนด เพ่ือสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกัน

และดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัท

อ่ืนซึ่งมีผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังตองสามารถใหความคิดเห็นในการประชุมไดอยาง
เปนอิสระ 

  ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวย

ความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ที่สำคัญดังน้ี  
 (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน

กำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคา

ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยมีเรื่องที่สำคัญดังตอไปนี ้

  รายงานประจ�าปี 2563 78



 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                                                       รายงานประจำป 2563 

 

หนา 37 

   

(ก) กำหนดโครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯใหมีระบบการบริหารงานและการดำเนิน 
        งานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(ข) อนุมัตแิผนงานและงบประมาณประจำปภายใน 30 วันกอนวันสิ้นปทุกปเพื่อใหฝาย

จัดการใชในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติเปนรายป 

(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่

เห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ทั ้งนี ้ไมรวมรายการที ่ตองขอความเห็นชอบจากผู ถือหุ นตามขอกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  
(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกูและสินเชื่อทางธุรกิจ                     

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนระยะๆ 

(จ) จัดใหมีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ เพื่อใหผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความ

ถูกตองกอนนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนแตละปๆ ไป 

(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนกรณีๆ ไป เชน 
การจายเงินปนผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุนกู, การขายหรือการโอน

กิจการ, การซ้ือหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เปนตน 

(ช) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วิสัยทัศน (VISION) พันธกิจ (MISSION) 
คานิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ และอาจจะมีผลกระทบตอฐานะการเงิน

และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 (2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหนาที ่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 
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) ตองตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

โดยยึดหลักความยุต ิธรรมและซื ่อส ัตย ส ุจร ิต (Fairness and Integrity) มีความร ับผ ิดชอบตอผลงาน
(Accountability) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาค และเปนท่ีเชื่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

ที่เกี่ยวของ (Stakeholders) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมในระยะยาวเพื่อให

บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 
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   นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดจนประกาศและหรือขอบังคับของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน, 

รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ 

(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 

หรือบุคคลอื่นใดกระทำการอยางใดอยางหนึ ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจไดตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมตาม

ความจำเปนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบ

อำนาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร 
   การมอบอำนาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำใหผูรับมอบ

อำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทในเครือ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการได
พิจารณาและอนุมัติไวแลว 

(7) ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และกำหนดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจำทุกป 
(8) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจรรยาบรรณ

ธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดำเนิน

ธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง
การทุจริตและการใชอำนาจที่ไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทำผิดกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(9) คณะกรรมการเปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเปน     

การลวงหนาอยางนอย 10 วันทำการกอนการประชุม โดยวิธีสงวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง        
E-Mail Address : Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือโทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ 

จะไดบรรจุเปนวาระการประชุมตอไป 

(10) คณะกรรมการเปนผูแตงตั ้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และ     
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต 

ดังตอไปน้ี 

(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 และเอกสารอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี) 

(จ) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ  

(ฉ) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกําหนด กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ของบริษัทฯ และติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงาน           

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญแกกรรมการ  

(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(11) นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ตองไมมีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดหรือเปน

กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปน                

การแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุม             

ผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

(ข) ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน

สัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทําขึ้น หรือถือหุนหรือหลักทรัพยอื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น

หรือลดลง 

8.2 ผูบริหาร :  ในป 2563 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บรหิาร สายบรหิารและการผลิต 

2  นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ 

3. นายสมถวิล  บุญบานเย็น(1) ประธานเจาหนาที่ดานการผลิต 

4.  นายอนันต รายะรุจิ(2) ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานการผลิต 

5. นายกร ตั้งวิรุฬห(3) ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานพาณิชยกิจ 

หมายเหต ุ  (1) นายสมถวลิ บุญบานเย็น ปจจุบนั ดํารงตาํแหนง ผูชวยประธานเจาหนาที่บรหิารสายบริหาร 

                  และการผลิต ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนมา 

               (2) นายอนันต รายะรุจ ิปจจุบนัดาํรงตําแหนง ผูอํานวยการดานการผลิตและวิศวกรรม   

                  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนมา 

                   (3) นายกร ตั้งวิรุฬห ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานพาณิชยกิจ ครบเกษียณอายุเมื่อวันที ่                  

31 ธันวาคม 2563 ปจจุบันดาํรงตําแหนง ทีป่รึกษาผูอาํนวยการดานพาณิชยกิจ 
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 ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

 อำนาจหนาที่โดยทั่วไป  

(1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมติของ      
ที่ประชุมผูถือหุน/คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหเกิด

ผลประโยชนกับบริษัทฯ มากท่ีสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการ
วาจางพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำป เสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป  

(3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจายและ

งบประมาณการ ลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว 
(4) ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจำทุกเดือนๆละหนึ่ง

ครั้ง และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจำทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

(5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันท่ี
บริษัทฯ มีตอหนวยราชการและบุคคลภายนอก 

(6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาขอผูกพันท่ี

บริษัทฯ มีตอเจาหน้ีทุกราย 
(7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเปนแตละ    

เรื่องแตละกรณีๆ ไป 

อำนาจทางการเงิน  

(1) มีอำนาจอนุมัติรายจายปกติประจำวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจายและ

งบประมาณการวาจางพนักงานที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแลว รวมทั้งรายจายตามที่กฎหมายกำหนดและ
หรือรายจายตามสัญญาขอผูกพันตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มีตอหนวยราชการ เจาหนี้และบุคคลภายนอก 

(2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั ่งจางทำทรัพยสินถาวรและหรือรายการที่ไมใชรายจายปกติในการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแลวภายในวงเงินไมเกิน 
200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) ตอหนึ่งคร้ังหรือตอหนึ่งรายการ  

(3) มีอำนาจกูเงินเพื่อใชในกิจการของบริษัทฯ ไดภายในวงเงินและภายใตหลักเกณฑและ

เงื่อนไขขอกำหนดที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติหรือใหความเห็นชอบแลว และในกรณีที่ตองใชทรัพยสินของ
บริษัทฯ เปนหลักประกันหรือค้ำประกัน จำนำ จำนอง ก็ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอน

ดำเนินการทุกครั้ง ยกเวน รายการตอไปนี้ ซึ่งถือวาเปนรายการปกติใหมีอำนาจอนุมัติไดทุกกรณี 

(ก) การเปด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมท้ังการทำ TRUST RECEIPT (T/R) และ 
SHIPPING GUARANTEE (S/G) ในการจัดซื้อและหรือจางทำของจากตางประเทศ 

(ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชยและหรือสถาบันการเงินเพ่ือวาง

เปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันตางๆ ที่บริษัทฯมีตอหนวยราชการ เจาหนี้และบุคคลภายนอก 
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(ค) การทำสัญญาปองกันความเสี่ยงดานเงินตราตางประเทศ เชน การทำ FORWARD 
EXCHANGE CONTRACTS เปนตน ทั้งน้ีเฉพาะกรณีท่ีบริษัทฯ มีสัญญาหรือขอผูกพันท่ีจะตองชำระหรือจายเงิน
ในรูปเงินตราตางประเทศเทานั้น 

(4) อนุมัติใหพนักงานยืมเงินทดรองเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไดดังตอไปนี้ 
(ก) รายจายตามสัญญาขอผูกพันและหรือตามที ่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติในหลักการไวแลวใหยืมเงินทดรองไปดำเนินการไดตามท่ี
จะตองจายจริง เชน คาซื้อท่ีดิน คาธรรมเนียมและภาษีอากร คาไฟฟา และสาธารณูปโภคอ่ืน ฯลฯ 

(ข) รายการอื ่นนอกจาก (ก) ขางตนใหอนุมัติไดคร ั ้งละและหรือรายละไม เกิน 
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) ในรอบหน่ึงปงบประมาณแลวรายงานโดยสรุปใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบอยาง
นอยไตรมาสละหน่ึงครั้ง 

(7) มีอำนาจตั้งสำรองการดอยคาทรัพยสินทุกประเภทและหรือสตอคสินคาที่ลาสมัยหรือ
เสื่อมสภาพไดตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ แลวรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบใน
โอกาสแรกที่จะทำได   

อำนาจดานการผลิต 
 (1) กำหนดเปาหมายและแผนการผลิตสินคาในแตละปใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด และเปนไปตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกราย เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เปนประจำทุกป  
 (2) มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใชในกิจการของบริษัทฯ ไดภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเงือ่นไขที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
  (3) วางแผนและดำเนินการผลิตสินคาใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไวโดยใหมีตนทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปาหมายที่วางไวก็
ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได 
 (4) วางแผนและ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจอื่นใดที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนในเชิงพาณิชยเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิตและการจำหนายสินคาของบริษัทฯ ในอนาคต และ
เพ่ือใหบริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตไดอยางม่ันคงและยั่งยืนในระยะยาว 

อำนาจดานการขาย 

 (1) กำหนดเปาหมาย แผนงาน และกลยุทธในการจำหนายสินคาในแตละป ใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดและเปนไปตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป  
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 (2) วางแผนและดำเนินการจำหนายสินคาใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมายท่ีคณะกรรมการ
อนุมัติไวเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มสวนแบงดานการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่ม

รายไดหรือเพ่ิมกำไรใหไดมากท่ีสุด ในการที่มีการเปล่ียนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปาหมายท่ีวางไวก็ให

เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได 
 (3) ดำเนินการจำหนายสินคาและบริการใหเปนไปตามราคาและเงื ่อนไขที ่คณะกรรมการ

กำหนดและหรือตามสัญญาขอผูกพันท่ีบริษัทฯ 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

พนักงานระดับประธานเจาหนาที่ดานตางๆขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯกอน
ดำเนินการ  

(3) มีอำนาจกำหนดระเบียบขอบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ไดตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไขรายละเอียดและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว 

  อำนาจในสวนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา 

 (1) มีอำนาจทำนิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ไดเฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณท่ี

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลวคร้ังละไมเกินหน่ึงป 
 (2) มีอำนาจฟองรองคดีความและตอสูคดีความเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ได โดยรายงานให

คณะกรรมการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม และมีคดีความเกิดข้ึน 

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) ตามกรอบท่ีไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

 (ข) มีอํานาจติดตอ เจรจา และลงนามทําบันทึกความเขาใจเก่ียวกับการรวมทุนในเบื้องตน 

(Memorandum of Understanding) มีกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งป 

 (ค) การทําสัญญารวมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้งบริษัทรวมทุน 

(Joint Venture Company) ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ 

 (5) ใหรายงานความคืบหนาของโครงการตางๆ ที่ ไดรับอนุมัติใหดําเนินการไดแลวให

คณะกรรมการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

อํานาจเรื่องอื่นๆ 

 (1) เรื่องใดก็ตามที่จะตองเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให

ประธานเจาหนาท่ีบริหารพิจารณากลั่นกรองหรือใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณ ี

 (2) เรื่องที่เกินขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารตามที่

กําหนดไวขางตนนี้ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดําเนินการ 

 (3) ประธานเจาหนาที่บริหารอาจจะมอบอํานาจหนาที่ในเรื่องตางๆ ใหพนักงานของบริษัทฯ 

ตําแหนงใด หรือคนใดก็ไดภายในขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร

และเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไป 

 การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 

กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง ที่ทํา

ใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจชวงสามารถอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่ม ี   

การกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจที่ชัดเจนแลว 
         8.3 เลขานุการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2562 ไดมีมติ แตงตั้ง นางประภัสสร กันทะวงศ ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ โดยกําหนด

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไวดังนี้ 

 (1) ดูแลและใหคําแนะนําแกกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอกําหนด กฎระเบียบ และขอบังคบัของบริษัทฯ  และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ  

 (2)  รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแล 

ประะสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว 

 (3)  ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนที่รับผิดชอบเปนไปตามระเบียบและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของ 

 (4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี ้
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  (ก) ทะเบียนกรรมการ 
  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

  (ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

  (ง) รายงานประจำปของบริษัทฯ 
  (จ) รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการผูบริหาร 

 (5) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

  8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

       8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

    (ก) คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรูปของคาตอบแทน
ประจำเดือนและคาบำเหน็จประจำป โดยไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการในป 2563 ดังนี้  

ชื่อ-สกลุ ตำแหนง 
หนวย : บาท 

คาตอบแทน คาบำเหน็จ รวมทั้งสิ้น 

(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง(1) ประธานกรรมการ,กรรมการอสิระ 
และกรรมการตวจสอบ 

435,000 
180,000 

552,600 1,167,600 

(2) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล(2) (อดีต)ประธานกรรมการ 315,000 828,900 1,143,900 
(3) นายไกรสีห ศิริรังษ ี รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหา 
360,000 
45,000 

552,600 957,600 

(4) นายอนันต เลาหเรณู กรรมการ 
กรรมการสรรหา 

360,000 
30,000 

552,600 942,600 

(5) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 360,000 552,600 912,600 
(6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการ 

กรรมการสรรหา 
360,000 
30,000 

552,600 942,600 

(7) นายสมชาย โลหวิสุทธ์ิ กรรมการ 
กรรมการสรรหา 

360,000 
30,000 

552,600 942,600 

(8) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

240,000 
360,000 
40,000 

552,600 1,192,600 

(9)  นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรจสอบ 
กรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

360,000 
180,000 
30,000 
105,000 

552,600 1,227,600 

รวมทั้งสิ้น 4,180,000 5,249,700 9,429,700 
หมายเหตุ : (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหนงประธานกรรมการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี   
                   8/2563 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563  
              (2) นายสุโรจน ศภุสวสัดิ์กุล อดตีประธานกรรมการ ไดถึงแกกรรมเมือ่วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 
              (3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
                   คร้ังท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2563  
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   (ข) คาตอบแทนผูบริหาร : บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารในรูปของเงินเดือนและ
เงินรางวัลประจำป 2561 ถึง 2563 ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    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 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

รวม 
(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 
            รวมท้ังสิ้น 231 28 259 

 

   8.5.2 ขอพิพาทดานแรงงาน : ไมม ี

 

 
 

 

 

ป พ.ศ. 
จำนวนผูบริหาร 

(คน) 
จำนวนเงินคาตอบแทน 

(ลานบาท) 
2561 6 24.20 
2562 7 20.48 
2563 5 17.99 
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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) คาตอบแทนอ่ืน : ไมม ี

  8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

               บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เพิ่มพูนความรู ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะสงเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนาความรูความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) โดยพนักงานที่เขาใหมจะมีหัวหนางาน (Supervisor) ในแตละสายงานทำหนาที่ฝกสอนงานในสาย

งานน้ันๆ รวมท้ังจะมีการจัดอบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกท่ีมาถายทอดประสบการณ

และใหความรูเพิ่มเติมแกพนักงานอยูเปนประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสงพนักงานและผูบริหาร

ในสายงานตางๆ เขารวมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนการ

เพิ่มเติมอีกดวย  

        อีกทั้งปจจุบันบริษัทฯ ใหการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยไดนำเครื่องมือในการ

พัฒนาบุคลากร อาทิเชน ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems) 

เพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                        (1) นโยบายและแนวทางในการฝกอบรม 

        บริษัทฯ  มีการดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ดวยการจัดสงพนักงานเขารับการ

อบรมและพัฒนากับสถาบันภาครัฐ และเอกชน  ตลอดจนดำเนินการจัดการอบรมภายในบริษัท  เพื่อมุงเนนให

พนักงานมีความรู ความสามารถ  ตลอดจนทักษะที่ใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะประจำ

ตำแหนง (Functional Competency)  ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

และดวยการสำรวจความจำเปนในการฝกอบรม และจัดทำเปนแผนการฝกอบรมประจำป 2563 ดังน้ี  

1) อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรูเฉพาะตำแหนง รอยละ 34 

2) อบรมหลักสูตรตามขอบังคับ กฏหมายหรือความปลอดภัย รอยละ 10 

3) อบรมหลักสูตรพัฒนาความรูและทักษะ รอยละ55 

4) หลักสูตรดานระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม รอยละ 1 
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ภาพประกอบการฝกอบรมตามแผนฝกอบรมประจำป 2563 

วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรีไดจัดอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาเชิง

ปองกันเชิงปฏบิัติการ (TPMสำหรับพนักงาน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) โดยอบรมท้ังหมด 3 รุน 

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชพีตามมาตรา 26” 

โดย สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี  

 

 

กราฟสรุปการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝกอบรม ประจำป 2563 
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    วันที่ 22-23 กันยายน 2563 จัดอบรมหลักสูตร “การสรางทีมท่ีเปนเลิศเพ่ือความสำเร็จขององคกร” โดย 

บริษัท เอชอาร ทีมเวิรค จำกัด ณ โรงแรมศรีสุพรรณวิลลา อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุร ี  
 

 

 

 

 

    วันที่ 7 ตุลาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ” โดย ผูจัดการแผนกควบคุม

คุณภาพ และนักวิทยาศาสตร  

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร “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 อีกท้ังยังเปนการสรางระบบการจายคาตอบแทน

ใหเปนรูปธรรม สรางแรงจูงใจใหผู ปฏิบัติงานใชศักยภาพของตนเองใหมากขึ้น เพื่อการทำงานใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

การจายคาตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำป จะเกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่สงเสริม

เปาหมายขององคกร เปนที่ยอมรับรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานกับหัวหนางาน เพื่อเปนการสรางหลักฐานเชิง

ประจักษ วัดได ประเมินได ประกอบกับการตั้งความคาดหวังเชิงพฤติกรรมหลัก (Core Competency) ของ

องคกร เพื่อใหไดผูปฏิบัติงานท่ีเปนคนเกง และ คนดีในเวลาเดียวกัน 

บริษัทพิจารณาคาตอบแทนอยางเปนธรรม โดยพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานเทากันจะไดรับ

คาตอบแทนที่เทาเทียมกัน และพนักงานที่ทำผลงานไดดีกวา มากกวา หรือยากกวาจะไดรับคาตอบแทนที่สูง

กวา ทั้งนี้บริษัทมีการวิเคราะหและประเมินคางานอยางโปรงใส เปรียบเทียบกันไดระหวางงานของทุกงานใน

องคกร เพราะงานทุกอยางและทุกดานมีความสำคัญกับองคกรทั้งสิ ้น เพียงแตแตกตางกันไปดวยลักษณะ

หนาท่ีเทานั้น 

บริษัทมีนโยบายใหจายสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยแบงเบาภาระของพนักงาน 

เชน คารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำป การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ แจกเครื่องแบบพนักงาน 

เงินชวยเหลือประเภทตางๆ นอกจากนั้น ยังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจายสมทบใหพนักงานเพื่อ

สนับสนุนใหพนักงานเก็บออมในระยะยาว และมีเงินทุนจำนวนหนึ่งหากจำเปนตองออกจากงาน 

              (3) นโยบายการสืบทอดตำแหนงท่ีสำคัญ  

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องแผนสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ (Succession Plan) เพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการขององคกร สามารถประเมินความ

พรอมของกำลังคนและวางแผนการสรรหาลวงหนา ปจจุบันบริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ และ

จากแผนดังกลาว บริษัทฯ มีการพัฒนาองคความรูที่จำเปนใหกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือกใน

ระดับตำแหนงที ่สูงขึ ้น โดยดำเนินการจัดหลักสูตรการพัฒนาผู สืบทอดตำแหนงที่สำคัญ ดำเนินการจัดทำ

แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) และหลักสูตรภาคบังคับ เพื่อเปนการเพิ ่มพูน

ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหมีความเหมาะสมและใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิ

พลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีความพรอมเขารับตำแหนง ตลอดจนติดตาม ประเมินผลความตอเนื่องของแผนการสืบ

ทอดตำแหนง และปรับปรุงแผนดังกลาวตอไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 
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(2) นโยบายการจายคาตอบแทนพนักงาน 

บริษัทกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) 

ซึ่งจะเปนการจายโดยผันแปรตามผลการปฏิบัติงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพของงานที่ทำได ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสรางความเปนธรรมในระยะยาว อีกท้ังยังเปนการสรางระบบการจายคาตอบแทน

ใหเปนรูปธรรม สรางแรงจูงใจใหผู ปฏิบัติงานใชศักยภาพของตนเองใหมากขึ้น เพื่อการทำงานใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

การจายคาตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำป จะเกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่สงเสริม

เปาหมายขององคกร เปนที่ยอมรับรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานกับหัวหนางาน เพื่อเปนการสรางหลักฐานเชิง

ประจักษ วัดได ประเมินได ประกอบกับการตั้งความคาดหวังเชิงพฤติกรรมหลัก (Core Competency) ของ

องคกร เพื่อใหไดผูปฏิบัติงานท่ีเปนคนเกง และ คนดีในเวลาเดียวกัน 

บริษัทพิจารณาคาตอบแทนอยางเปนธรรม โดยพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานเทากันจะไดรับ

คาตอบแทนที่เทาเทียมกัน และพนักงานที่ทำผลงานไดดีกวา มากกวา หรือยากกวาจะไดรับคาตอบแทนที่สูง

กวา ทั้งนี้บริษัทมีการวิเคราะหและประเมินคางานอยางโปรงใส เปรียบเทียบกันไดระหวางงานของทุกงานใน

องคกร เพราะงานทุกอยางและทุกดานมีความสำคัญกับองคกรทั้งสิ ้น เพียงแตแตกตางกันไปดวยลักษณะ

หนาท่ีเทานั้น 

บริษัทมีนโยบายใหจายสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยแบงเบาภาระของพนักงาน 

เชน คารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำป การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ แจกเครื่องแบบพนักงาน 

เงินชวยเหลือประเภทตางๆ นอกจากนั้น ยังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจายสมทบใหพนักงานเพื่อ

สนับสนุนใหพนักงานเก็บออมในระยะยาว และมีเงินทุนจำนวนหนึ่งหากจำเปนตองออกจากงาน 

              (3) นโยบายการสืบทอดตำแหนงท่ีสำคัญ  

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องแผนสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ (Succession Plan) เพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการขององคกร สามารถประเมินความ

พรอมของกำลังคนและวางแผนการสรรหาลวงหนา ปจจุบันบริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ และ

จากแผนดังกลาว บริษัทฯ มีการพัฒนาองคความรูที่จำเปนใหกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือกใน

ระดับตำแหนงที ่สูงขึ ้น โดยดำเนินการจัดหลักสูตรการพัฒนาผู สืบทอดตำแหนงที่สำคัญ ดำเนินการจัดทำ

แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) และหลักสูตรภาคบังคับ เพื่อเปนการเพิ ่มพูน

ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหมีความเหมาะสมและใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิ

พลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีความพรอมเขารับตำแหนง ตลอดจนติดตาม ประเมินผลความตอเนื่องของแผนการสืบ

ทอดตำแหนง และปรับปรุงแผนดังกลาวตอไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 
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1. ตนสังกัดพิจารณาเสนอชื่อผูสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)  

2. คณะกรรมการรวมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายชื่อผูสืบทอดตำแหนงตามหลักเกณฑฯ 

โดยการประเมินและวิเคราะหศักยภาพ ระดับสมรรถนะ ผลงานและการปฏิบัติงานที่ผานมา ความพรอมในการเขา

ทดแทนตำแหนง การทดลองมอบหมายหนาท่ีในการปบัติงานตามสายงานของพนักงาน  

3. ฝ ายทร ัพยากรบ ุคคลร วมกับตนสังกัดร วมกันจัดทำแผนพัฒนาผู สืบทอดตำแหนง 

(Succession Plan) เปนรายบุคคล (Individual Development Plan) กอนไดรับการแตงตั้ง  

4. สรุปผลการพัฒนาผู สืบทอดตำแหนง รายไตรมาสและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

 

   9. การกำกับดูแลกิจการ 
 

 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

    บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจากพิจารณาเห็นวาเปนกลไกสำคัญ

ในการนำไปสูการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสราง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยการมีการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดีจะเปนเครื่องมือเพื่อเพ่ิมมูลคา สรางความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังสงเสริมการเติบโตอยาง

ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดใหมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่
กำหนดโดยตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  

    บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล

กิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต (FAIRNESS 
AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหนาที่ (RESPONSIBILITY) 

มีการดำเนินงานที่โปรงใส (TRANSPARENCY) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนท่ี

เชื ่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ (STAKEHOLDERS) มุงมั ่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและ         
ผ ู ม ีผลประโยชนร วมกันในระยะยาวเพื ่อใหบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที ่ม ั ่นคงและยั ่งย ืนในอนาคต 

คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางในการดำเนิน

ธุรกิจและเปนหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี ้
(1) ดำเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจนเปนที่เชื่อถือและเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที ่
(2) ดำเนินการใหเชื่อม่ันไดวากระบวนการตางๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ภายใตระบบการควบคุมภายในที่ด ี และมีการถวงดุลอำนาจที ่เหมาะสมรวมทั ้งมี                        

การดำเนินงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) ดำเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะ

ที่แทจริงรวมท้ังมีการประเมินและวางมาตรการในการปองกันและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
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(4) ดำเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบอยางมีเหตุมีผล        
โดยยึดถอืประโยชนของบริษัทฯ เปนท่ีตั้ง  

(5) ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามใหผู บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี 

ซื ่อสัตยสุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหนาที่และความรับผิดชอบของตนและตอทีมงานพรอมที ่จะ
ปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้นและรูจักตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา 

(6) มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคาดวยการรับฟงความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพ่ือพัฒนาและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ 
(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนรวมทั้งสิทธิของผูมีสวนได

เสียและปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้น ดวยความเปนธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติและ

เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำ
ผิดกฎหมายหรือขอบกพรองตางๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจาก

การละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และตอ
ชุมชนสังคมโดยสวนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปมีสวนรวมใน

การสรางสรรคและหรือสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ 

(9) ดำเนินการใหมีมาตรการปองกันมิใหผู หนึ่งผู ใดใชขอมูลภายในเพื ่อนำไปแสวงหา
ประโยชนในทางมิชอบ 

(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต

หรือมีการปฏิบัติฝาฝนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญโดยจะตองรายงานทันทีเพื่อจะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดข้ึน      

โดยมิชักชารวมท้ังหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการ

กำกับดูแลใหมีระบบท่ีสนับสนุนการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสรางความมั่นใจ

ใหฝายบริหารไดตระหนักและใหความสำคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทาง

บัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเปนไป

ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกระดับมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการกำหนดให

มีระบบและสงเสริมสนับสนุนนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและผูเก่ียวของทุก

หนวยงานรวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ฝายตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวา

เปนไปอยางถูกตอง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 93



 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                                                       รายงานประจำป 2563 

 

หนา 52 

   

บทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอตอความ
เสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นที่

อาจจะเกิดขึ้นในแตละกระบวนการอยางสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแกไขท่ีเหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการ

ตางๆใหสอดคลองกันเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนดังกลาว 

   9.1.1 นโยบายวาดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอชุมชน 

สังคมและสิ่งแวดลอมตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอมไวดังตอไปนี ้

(1) ไมดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที ่จะมีผลเสียหายตอชื ่อเสียงของประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมและหรือตอสังคมโดยสวนรวม 
(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสำคัญกับ

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

(3) ปลูกฝงจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ืองและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย

ตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดำเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐ 

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
(5) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปนภัยตอสังคม

และความม่ันคงของประเทศชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน่ทุกรูปแบบ 

9.1.2 นโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือใหมีกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้ 

  ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผาน
ผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี ่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือ        

ขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 

หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน โดยใหแจงเบาะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
ดังตอไปนี ้

 สงทางไปรษณียมาท่ี 
    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 

             ใหคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที ่มีผู แจง

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 ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังน้ี 

(1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกรองหรือรับของขวัญ 

ทรัพยสินและหรือประโยชนใดๆ จากลูกคา คูคา และหรือจากบุคคลท่ีมีธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
ไมวากรณีใด ทั้งเปนการสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางไมเปน

ธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลประโยชนท่ีขัดกันได 

(2) การรับหรือการใหของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมอันดีงามซ่ึง
จะตองเปนของที่มีมูลคาเล็กนอยไมมีราคาเกินสมควรหรือเกินกวาเหตุ เชน ของชำรวย หรือของที่ระลึกท่ี

จัดทำขึ้นเพื่อสงเสริมการขายหรือแจกจายทั่วไป เปนตน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใชดุลยพินิจในการวนิิจฉัย

ไดวาของนั้นเหมาะสมหรือไม หากไมมั่นใจก็ใหปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
กอน โดยใหคำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณของผูใหและผูรับเปนสำคัญวาเรื่องดังกลาวเหมาะสมหรือไม 

(3) การรับหรือการใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีคาตางๆ 

ใหถือวาเปนการรับหรือการใหท่ีไมเหมาะสมและไมบังควรอยางยิ่ง โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการกระทำท่ี
สอไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบอันเน่ืองมาจากหนาท่ีการงานที่รับผิดชอบอยู 
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(4) หากตรวจสอบพบวาพนักงานผู ใดมีการกระทำที ่สอไปทางมิชอบและหรือแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแลว บริษัทฯ จะถือวาเปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งบริษัทฯ จะ

พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเครงครัด โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดท้ังสิ้น 

    9.1.4 นโยบายวาดวยการใชแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการใชแรงงานดวยความสมัครใจและใหความเปนธรรมกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด โดยคณะกรรมการไดกำหนด

แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
(1) บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดำเนินงานและไมสนับสนุนกิจการ

ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทำความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับหนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมแนใจให     

ขอคำปรึกษาจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง หามปฏิบัติไปตาม
ความเขาใจของตนเองโดยลำพัง 

(3) เมื ่อพนักงานตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางไปเพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงาน
ในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 

(4) บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง

และผลประโยชนตางๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจางงานตางๆ โดยไมบังคับการใชแรงงานโดยไมสมัครใจและ
หรือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เทาเทียมกัน

สำหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานที ่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

  9.1.5 นโยบายวาดวยความเปนกลางทางการเมือง 

  บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความเปนกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

ในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 

(2) บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ 

ในพ้ืนท่ีของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ เพ่ือการน้ัน 
(3) บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ 

แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไมวาทางตรงหรือทางออม 
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(4) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงาน
ทุกคนทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงาน

สามารถแสดงออก เขารวมสนับสนุนหรือใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานของบริษัทฯ ไดอยางเต็มท่ี 

(5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที ่พึงมี โดยเปน       
การกระทำในนามของแตละบุคคล โดยไมใชตำแหนงในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงิน

อุดหนุนหรือใหการสนับสนุนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

(6) บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ 
ที่ทำใหพนักงานและผูใตบังคับบัญชาเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทำใหเกิดความขัดแยง

ภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณ ี

  9.2  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

      เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีระบบ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนเครื่องมือที่ชวยสรางความเชื่อมั่นและสรางความ

มั่นใจใหแกผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการจึงไดกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ดังตอไปนี้ 

  9.2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

          เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความเปนมืออาชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี ่ยวของ ขอบังคับของบริษัทฯ และ      

มติท่ีประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน 
(2) บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปน

อิสระท้ังการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตางๆ 

(3) ใหอำนาจผูบริหารในการดำเนินงานประจำวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปชี้นำการดำเนินงาน
ดังกลาวโดยไมมีเหตุผลสมควร 

(4) ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือใน

กิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
(5) หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหการ

บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มท่ี 

(6) บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนใน
ภายหลัง 

(7) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทำงานไมวาทางตรงหรือทางออม 

(8) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรของบริษัทฯ 
(9) ไมกระทำการใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเปนการเอ้ือ

ประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
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(10) มุงมั ่นที่จะปองกันและขจัดการกระทำที ่สอไปในทางทุจริต โดยถือเปนเรื ่องที ่ตอง
ดำเนินการอยางรวดเร็ว และเด็ดขาดเพ่ือสรางคานิยมและภาพลักษณที่ดีตอองคกรของบริษัทฯ 

9.2.2 แนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน 

   บริษัทฯ เปนผูผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ซึ ่งสามารถเพิ่มมูลคาแก        
ผู มีสวนไดเสียอยางเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพดานสิ่งแวดลอมและเอื้อประโยชนตอสังคมโดยรวม     

ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกลาวอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบตอไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี

ของผูบริหารและพนักงาน ดังน้ี 
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองคกรโดยถอืประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสำคัญ 

(2) รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวัง    
มิใหเอกสารหรือขาวสารอันเปนความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเก่ียวของ 

(3) เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี ่ยงการนำเอาขอมูลหรือเรื ่องราวของ

พนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื ่องสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะที ่จะ
กอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน หรือภาพพจนโดยรวมของบริษัทฯ 

(4) ไมกลาวรายหรือกระทำการใด ๆ อันจะนำไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายใน

บริษัทฯ หรือตอบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 
(5) รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีเปนน้ำหนึ ่งใจเดียวกันในหมู พนักงาน 

ชวยเหลือ เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ในทางท่ีชอบ เพ่ือประโยชนตอบริษัทฯ โดยรวม 

(6) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลที่
จำเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงานและปรับตัวใหสามารถทำงานรวมกับบุคคลอื่นได รวมทั้งใหเกียรติผูอ่ืน

โดยไมนำผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

(7) มีความมุงมั่นที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและบริษัทฯ อยูเสมอ 

(8) ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

และปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีใหมอยูตลอดเวลา 
(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง โดยไมประพฤติตนในทางท่ีอาจ

ทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงตอตนเอง และบริษัทฯ 

(10) แจงผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทำ
ใดๆ ที่สอวาเปนการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองคกรของบริษัทฯ 

(11) ชวยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทำงานรวมทั้งการ

พัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ 
(12) หลีกเลี่ยงการให หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนใดๆ จากคูคาหรือผูมี

สวนเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เวนแตเปนไปตามระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ เทานั้น 
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   9.2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไวซึ่ง

พนักงานที่มีความรูความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือวาเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององคกร รวมถึง      

การสงเสริมใหเกิดภาพลักษณอันดีภายในหนวยงาน ทั้งนี ้ เพื ่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงไดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลไวดังนี้ 

(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหน่ึงขององคกร 

(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดำรงตำแหนงตางๆ จะกระทำดวยความเปนธรรมโดย
คำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกายและขอกำหนดอื่นที่จำเปนแกพนักงานใน

ตำแหนงนั้นๆ 

(3) บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะ  ของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน 

(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนรายบุคคลเปนประจำ

ทุกป โดยใหผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวธิีปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว 
(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานใหเปนไปโดย

ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี 

(6) บริษัทฯ เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยให
พนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของตนเองและของบริษัทฯ           

ใหดียิ่งขึ้น 

(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเปนสวนสำคัญในการพัฒนา
พนักงานใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

        บริษัทฯ กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และความเจริญกาวหนาของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถอืวาผูบังคับบัญชาในแตละสายงานเปนสวนที่สำคัญยิ่ง

ซึ่งจะตองรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงาน

กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาวดวย 

  9.2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน 

         บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใหมีการบันทึกรายการ

อยางถูกตอง ครบถวน และสามารถตรวจสอบได ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
โดยพนักงานทุกคนตองยึดหลักความซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี ้

(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 รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ี

ครบถวนถูกตอง โดยใหขอมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อใหพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดทำ

รายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได โดยมีรายละเอียดท่ีถูกตองครบถวน 

(2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน 

(2.1) พนักงานทุกคนตองไมกระทำการบิดเบือนขอมูล หรือสรางรายการเท็จไมวาจะเปน

ขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน หรือขอมูลทางดานการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัทฯ 

(2.2) พนักงานทุกคนตองตระหนักวาความถูกตองครบถวนของรายงานทางบัญชีและ

การเงินเปนความรับผิดชอบรวมกันของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

(2.3) พนักงานทุกคนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ใหขอมูลรายละเอียด

ประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอยางถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง 

9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการใหทุกหนวยงานทำงานอยางมีระบบและมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช

ทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยาง
ตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทำงานที่เปนมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

เพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสมไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯมี

การสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมที่จะใหประเมินและตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยมี

แนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที ่เพียงพอ (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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และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที ่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอ       
การดำเนินงานท่ีมีนัยสำคัญของบริษัทฯ 

(4) จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื ่อสาร (Information and Communications) ที่

เพียงพอ เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและมี
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและ         

การบริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารใหทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก

องคกร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

(5) จ ัดให ม ีระบบการต ิดตามและการประเม ินผลอยางเพ ียงพอ (Monitoring and 

Evaluation) โดยกำหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทำงานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบของ          

การปฏิบัติงานแลว  ซึ่งสำนักงานตรวจสอบจะเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานในการจัดใหมีระบบการ

ควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเปนระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอยางตอเนื่องโดย

สม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงระบบงานตางๆ ขององคกรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ดวย 
(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะที่สรางสรรคและปรับปรุงระบบงาน

ใหดีขึ้น รายงานที่ฝายตรวจสอบจัดทำขึ้นและหนวยงานที่เปนเจาของระบบงานมีความเห็นสอดคลองดวยกัน

แลวจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบกอนท่ีจะนำไปปฏิบัติตอไป   หากปรากฏ
วามีระบบงานในหนวยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเปนหนาที่ของทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของตองรีบดำเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่ดังกลาว เปนสวนหนึ่ง

ของงานที่หนวยงานนั้นๆ ตองรับผิดชอบและถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปของพนักงานที่
เกี่ยวของดวย 

9.2.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสำคัญที่ชวยสงเสริมการดำเนินธุรกิจ
และเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงาน

ทุกคน ที่จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและ

มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังตอไปนี้ 
(1) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ 

คำสั่งบริษัทฯ เพ่ือใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอรดังกลาว  

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และยึดปฏิบัติ ดังตอไปนี ้
(2.1) ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ 

และคำส่ังของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ 

(2.2) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น 
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(2.3) หามนำโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานสวนตัว หรือนำไปใหผูอื่นที่ไมใช
พนักงานบริษัทฯ ใชเพื่อผลประโยชนทางการคา หรือทำซ้ำ เผยแพร ทำการเปลี่ยนแปลงแกไขทุกอยางทุก

ประการ โดยไมไดรับอนุญาต 

(2.4) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื ่น สงหรือสงตอขอมูลหรือ
ขอความที่มีผลรายตอความม่ันคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว ขอความ

ที่มีเนื้อหาชวนใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมายลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร ออกไปภายนอก

หรือภายในบริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดท้ังสิ้น 
(2.5) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯเผยแพรขาวสารหรือขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ 

ใหกับบุคคลภายนอก ยกเวนผูที่มีหนาท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพันธท่ีไดรับอนุญาตแลวเทานั้น 

(2.6) หาม Download ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขาย
ภายในเพื่อความบันเทิงตางๆ เพื่อไมทำใหประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลของผูอ่ืนลดลง 

(2.7) ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกระทำผิดกฎหมาย     

ขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ และแสดงความคิดเห็นสวนตัว 
(2.8) การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารสวนตัวที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบ

เครือขายของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหารกอน 

(2.9) การใชงานเครื ่องคอมพิวเตอรในบริษัทฯ หรือการนำ Notebook ไปใชงาน
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 เพ่ือปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

(4) หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ท่ี

กำหนดไวพนักงานที่ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือไดรับโทษตามกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมแลวแตกรณี 

9.2.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

   บริษัทฯ กำหนดใหมีหนวยงานจัดซื้อเปนผูดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ เพื่อให
เปนไปตามความประสงคของทุกหนวยงานและเพื่อไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงไดกำหนดขั้นตอน

และแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี ้
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(1) การจัดซื้อจัดจางทุกรายการใหเนนประโยชนและคุณภาพที่ดีตอบริษัทฯ เปนสำคัญ โดย
จะตองไดรับพัสดุสิ่งของตรงตามความตองการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการใหบริการ ความรวดเร็วและ

คำนึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ดวย 

(2) พนักงานผูดำเนินการจัดซื้อจัดจางจะตองมีการวางแผนงานลวงหนาที่ดี เพื ่อหลีกเลี่ยง    
การจัดซื้อจัดจางแบบเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(3) บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบคูคา โดยจะตองคำนึงถึงประโยชนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในดานชื่อเสียง ภาพลักษณ และภาพพจนของบริษัทฯ ตอสายตาของบุคคลภายนอกดวย 
(4) พนักงานที่ดำเนินการจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกคู คาดวยวิธีการท่ี

เปดเผย และใหโอกาสแกคูคาอยางเทาเทียมกัน 

(5) พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่คูคารองเรียนหรือแนะนำ
เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

(6) พนักงานที่ดำเนินการตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวด

ราคาแตละรายไวเปนความลับและไมเปดเผยใหรายอ่ืนทราบ 
(7) การเชิญคูคาเพ่ือเสนอราคาจะตองใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับผูคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

(8) เจรจาตอรองบนพื ้นฐานของความสัมพันธในเชิงธุรกิจอยางเปนธรรมทั ้งสองฝาย โดย

เปดเผย และมีหลักฐานที่อางอิงได 
(9) รักษาความสัมพันธกับคูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพยสินหรือ

ผลประโยชนอ่ืนใดทั้งโดยตรงและโดยออมจากคูคา โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ท้ังสิ้น 

(10) ผูบริหารและหรือผู มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจางตองใชดุลพินิจในการใหคำปรึกษา 
คำแนะนำและรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวยความเปนกลางและเปนธรรม 

(11) ผูบริหารและหรือผูมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจางตองควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ใหมี      

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื ่องนี้ อยางเครงครัด หากพบวามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณตองดำเนิน        
การสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนท่ีกำหนดไวโดยเครงครัด 

(12) สนับสนุนใหมีการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการที่เปนคนไทย และหรือบริษัทในเครือ 

ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชนที่ไดรับเปนสำคัญ 
(13) จัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ และถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการคาตลอดเวลา 

9.2.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

บริษัทมีความมุงมั ่นที ่จะปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะดานสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตาม

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 ตลอดจนสรางจิตสำนึกพ้ืนฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

   บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมไว ดังน้ี 

(1) ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย             
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงานของ

บริษัทฯ 

(2) ผูบริหาร และพนักงาน ตองยึดถือและปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ขอกำหนด
และมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

(3) บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อัน

เน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพยสิน 
การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ

รักษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยตอพนักงาน ทั้งนี้ ใหถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและ

พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งท่ีกำหนดไวโดยเครงครัด 
(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 จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนางานใน    

การควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอตลอดเวลา 

(8) บริษ ัทฯ จะปรับปรุงคามาตรฐานดานความปลอดภัยและสิ ่งแวดลอมใหได ตาม

มาตรฐานสากล เพ่ือคุณภาพชีวิตคนทำงาน 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. ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกีย่วของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้ง

หามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก 

  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(1) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกำหนดตามกฎหมายที่

เกี่ยวของเพื่อใหการจัดทำและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เปนไปอยางถูกตองครบถวน

และสมบูรณ  
(2) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติและมีความ

ซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บขอมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมดวย 

9.2.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของ

บริษัทฯที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนและบุคคลอ่ืน ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพยแทนตลอดจน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสำนักงาน ก.ล.ต.และแจงใหทราบถึงบทลงโทษตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(2) “ผูบริหาร” หมายถึง ผูบริหารตามบทนิยามขางทายนี้และใหหมายความรวมถึงผูดำรง

ตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 

(3) หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ 
เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที ่ไมมีหนาที ่เกี ่ยวของและหามไมใหซื ้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง หนึ่งเดือนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพรตอสาธารณชน 

(4) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมได
เปดเผยสาธารณชนอันเปนสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพื่อแสวงหา

ประโยชนสวนตนและ/หรือเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝนขอกำหนดดังกลาวขางตนบริษัทฯ 

จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทำความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
แตละรายแตละกรณีๆ ไป 
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(5) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทำผิดอันเปน
ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอยางรุนแรง

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกันดังน้ี 

(ก)  ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน 
(ข)  ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดยถือ

วาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

(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 

บริษัทฯไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการคาที่มี
สาระสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนได ดังน้ี 

การรักษาความลับของบริษัทฯ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจางของบริษัทฯจะตองรักษาความลับของขอมูลและ
เอกสารที่ไมสามารถเปดเผย และ/หรือเปนความลับทางการคารวมท้ังสูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ ซึ่งถือเปน

สิทธิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว 

(2) ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางของบริษัทฯจะตองไมเปดเผย
ขอมูลและเอกสารที่เปนความลับ หรือความลับทางการคาน้ันๆ อีกเปนเวลา 2 ป เม่ือพนจากหนาที่ไปแลว 

(3) ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปดเผยโดยไมเจตนา 
การกำหนดชั้นความลับของขอมูล 

(1) ขอมูลลับทางการคาของบริษัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใหร ั ่วไหล โดยกำหนดตาม

ความสำคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก เปนตน 
(2) การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยู ในกรอบของหนาที ่และความรับผิดชอบที ่ได รับ

มอบหมายเทานั้น 

การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก 
(1) กรรมการหรือผูบริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเปนผูใหความเห็นชอบในขอมูลที ่จะ

เปดเผยออกสูสาธารณชนเทานั้น 

(2) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย 
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(3) เพื่อปฏิบัติตามขอกำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี ่ยวของวาดวยการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกำหนดใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารจากบริษัทฯ 

ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริษัทฯ  

การแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก 
   โดยปกติผู บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ตองไมเปดเผยหรือแสดงความเห็นตอ

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 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุที่     

ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทำใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม         

ผูถือหุนจะตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ี
จำนวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมี

องคประกอบและคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับแตงตั ้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู ถือหุนของบริษัทฯใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัทฯ จะตองเปดเผย

รายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอแตงตั้งกรรมการ

ตรวจสอบดวย 
(2) เปนกรรมการอิสระและไมเปนกรรมการตอไปนี้ 

(2.1)  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดำเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมี   ความขัดแยงยกเวนการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(Collective Decision) 
(2.2)   ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน 

เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
(3) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา

ดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

(4) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ใน

การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและ
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สม่ำเสมอในเรื่องที่เก่ียวของกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงตั ้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ ดวย  

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ทาน โดยมี        

นายศุภชัย  แกวเฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม 

ในป 2563 

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/8 

2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง* กรรมการตรวจสอบ 8/8 

3. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบ 8/8 

หมายเหตุ : *เปนกรรมการท่ีมีความรูและประสบการณท่ีเพียงพอที่จะสามารถทำหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของ งบการเงินได
โดยนายวิรัช อภิเมธีธำรง เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งเปนประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส 
จำกดั และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจและ
การเงิน  

    

    ขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีที่สำคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนและหรือ

คณะกรรมการบริษัทฯดังตอไปนี้  
(1) สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมทั้ง 
ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

(4) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ 

(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั ้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชีรวมทั้งการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมใหกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม 
โดยคำนึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ

บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขา

รวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
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(6) พิจารณารายการที่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและ
รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 
 (7) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี 

(8) สอบทานและใหความเห็นชอบตอแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองคกรของบริษัทฯและบริษัทใน

เครือหรือบริษัทในกลุมเดียวกัน 

(9) สอบทานและดำเนินการใหฝายบริหารหรือฝายจัดการจัดใหมีระบบหรือขบวนการรับ
เรื่องรองเรียนหรือรองทุกขรวมทั้งการปรับปรุงแกไขและการกำกับดูแลเรื่องการรองเรียนหรือรองทุกขใหมี

ความเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป 

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมาโดยเปดเผยไวในแบบแสดง

รายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวนและเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการ

เงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย       

ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตละคนในแตละป 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตาม   

กฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น 

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(2)  ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป 
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(3)  รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน    
ระยะ ๆ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

 ในการปฏิบัติหนาที ่ตามวรรคหนึ ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทฯตอบุคคลภายนอก 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทแจงมติการ

เปลี ่ยนแปลงหนาที ่และจัดทำรายชื ่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยภายใน 3 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือ

การกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(3) การฝาผืนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ ่งตอ

สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอำนาจดังตอไปนี้  

(1) อำนาจในสวนที่เก่ียวของกับฝายจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของและ

จำเปนไดทุกประการ 

(2) อำนาจในสวนที่เก่ียวของกับผูตรวจสอบภายใน 
(ก) กำหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(ข) ใหความเห็นชอบในการแตงตั ้ง 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) อำนาจในสวนที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชี 

(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 

(ข) เสนอรายชื่อผู สอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัท พรอมท้ังผลตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจำปเพ่ือขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุนรวมท้ังเปนผูสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม 

(ค) กำหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีเปนผูใหบริการ 
(ง) เมื่อไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวาประธาน

เจาหนาที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานไดกระทำความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสำนักงาน ก. ล. ต. และผูสอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแตวนัท่ี
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดำเนินการตามที่ผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอน ให

ผูสอบบัญชีแจงใหสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ      
(4) อำนาจในสวนอ่ืน ๆ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบผูที่เกี่ยวของและเรื ่องที่เกี ่ยวของภายใน

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการวาจางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ

เหมาะสม ทั้งนี้ใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ในสวนที่เก่ียวของกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามเอกสารที่แนบทายกฎบัตร ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกฎบัตรนี ้  

   9.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management Committee) ประกอบดวย 
ผูบริหารจากทุกหนวยงานของบริษัทฯ ตั้งแตรับผูจัดการฝายขึ้นไปอยางนอยหนวยงานละหนึ่งคน โดยตองมี

องคประกอบและคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(1) เปนผู ที ่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึง
คุณสมบัติ หนาท่ี และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานและ

ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของตอการดำเนินงานของ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพของ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการ
แตงตั้งใหมไดอีกนอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) พนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ 
(ค) คณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน 
(ง) ลาออก 

 ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ ยงลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง 
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะตองแจงตอบริษัทลวงหนา 1 (หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผลเพ่ือคณะกรรมการ
บริษัทจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก  

(4) ใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตงตั้งบุคคลท่ี
เหมาะสมเปนเลขานุการและผูชวยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได  ตามแตจะเห็นสมควรโดยมี
หนาที่ ความรับผิดชอบตอการเตรียมความพรอม สําหรับการจัดประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนทราบกอนการประชุมเปนเวลาไมนอย
กวา 7 วัน เพ่ือใหกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสอบทานขอมูลอยางละเอียด หรือขอขอมูลเพ่ิมเติมกอนการ
ประชุม และมีหนาที่จัดสงรายงานการประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการ
ประชุมแตละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งตอไป  นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่จัดเตรียมขอมูล สําหรับรายงานตอ
คณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย 

(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด  
ยกเวน กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย จึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเทานั้น 

                คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งไดรบัการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม 

ในป 2563 
(1) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 

(2)   นายเผดจ็ภัย  มีคุณเอ่ียม* กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/6 

(2) นายสมถวลิ บุญบานเย็น กรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 

(3) นางสาวกัญญพัชร จินนัทเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 

(4) นางสมฤดี สุวรรณรปู กรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 

หมายเหตุ นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม 

              คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เปนตนมา 

                       โดยมี นายศุภชัย  แกวเฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  รายงานประจ�าปี 2563 112
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    อำนาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ที่สำคัญตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให
คำแนะนำแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร  ทั้งนี้ตองครอบคลุม
ความเสี ่ยงทั้ง 9 ประเภท ไดแก ความเสี ่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Business Risk), ความเสี่ยงในการผลิต 
(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) ทำหนาท่ีเปนศูนยรวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงท่ีมีนัยสำคัญตาง ๆ  
(6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญอิสระได ในกรณีที่จำเปนดวย

คาใชจายของบริษัทฯโดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอนดำเนินการ  
(8) กำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกวากึ่งหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมาประชุมดวยตนเองเกินกวากึ ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื ่องตาง ๆ ได                    
ถาประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหน่ึงเปนประธาน 

(10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเปน
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด  ท้ังนี้ใหบันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงในรายงานการประชุมในเร่ืองท่ีลงมตินั้น ๆ ดวย 

(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ๆ ไมได 

(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่เห็นสมควรเขารวม
ประชุมหรือขอใหช้ีแจงในเรื่องที่เก่ียวของได 
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  9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน(“กสต.”)โดยใหมีองคประกอบ  คุณสมบัติ รวมถึงหนาท่ี
และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยใหเริ่มปฏิบัติ
หนาท่ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป 

   ในรอบป 2563 คณะกรรมการ กสต.มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุม
ของกรรมการ กสต. แตละทาน โดยมี นางสมฤดี  สุวรรณรูป เปนเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการ กสต. ดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง จำนวนครั้งที่เขารวมประชุมในป 2563 

นายไกรสีห ศิริรังษ ี ประธานกรรมการ กสต. 3/3 

นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล กรรมการ กสต. 3/3 

นายสมชาย โลหวิสทุธิ ์ กรรมการ กสต. 3/3 

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการ กสต. 3/3 

นายอนนัต เลาหเรณู กรรมการ กสต. 3/3 

      องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) คณะกรรมการ กสต. มีจำนวนอยางนอย 3 (สาม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการ

อิสระท่ีไมไดเปนพนักงานและหรอืผูบริหารบริษัทจำนวนอยางนอย 1 คน  

(2) เม่ือกรรมการ กสต. ครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุอ่ืนใดที่ทำใหไมสามารถอยูได

จนครบวาระ และมีผลใหจำนวนสมาชิกนอยกวาจำนวนที่กำหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะตองแตงตั้งกรรมการ กสต. รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันท่ีจำนวน

สมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. เปนผู พิจารณาคัดเลือกและแตงตั ้งกรรมการ กสต.      

คนหนึ่งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการ กสต. 

(4) ใหคณะกรรมการ กสต.แตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมใหดำรงตำแหนงเปนเลขานุการ

คณะกรรมการ กสต. และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยตำแหนง

เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี) 

(5) เลขานุการและผู ช วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. มีหนาที ่ เข าร วมประชุม

คณะกรรมการ กสต. แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณ ี

(6) กรรมการ กสต. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 

และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการ กสต. เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของ

คณะกรรมการ กสต. 
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(7) กรรมการ กสต. รวมทั้งประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ        

3 (สาม) ป กรรมการ กสต. ซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 

(8) นอกจากพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการ กสต. จะพนจากตำแหนงเมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก 
 พนจากตำแหนงกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน 
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรนี้ 

ในกรณีที ่ตำแหนงกรรมการ กสต. วางลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เขาเปน

กรรมการ กสต. แทนจะอยูในตำแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดำรงตำแหนงแทน 

อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังน้ี 

(ก) อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร 

(1) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททดแทน

กรรมการที่หมดวาระหรือตำแหนงที่วางลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่ประชุม     

ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง 

(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู ที ่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงอนุกรรมการ    

ชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีตำแหนงดังกลาววางลง 

(3) พิจารณาสรรหาตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการและ

ผูอำนวยการในกรณีที่ตำแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

(4) เสนอแนะวิธ ีการประเมินผลการทำงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน

เจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา 

(5) ประเมินความเปนอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหนาที่และเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ 

(6) พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที ่จะดำรงตำแหนงกรรมการ

บริษัทและอนุกรรมการชุดยอย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะ

ดานที่เปนประโยชนตอบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแกไข 

(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ 
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(8) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหนงและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหนงประธาน

เจาหนาที่บริหารและหรือผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมผูถือหุน

อนุมัติการแตงตั้งเปนแตละรายแตละกรณีไป 

(ข) อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทน 

(1) เสนอแนวทางและวิธ ีการจายคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้น 

(2) เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาที ่บร ิหารหรือ

กรรมการผูจัดการและผู บริหารระดับสูง ใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำหนดวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนนำเสนอ คณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ

(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกำหนด

เงินรางวัลประจำปของพนักงานที่ต่ำกวาระดับบริหาร ใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท และ

กำหนดว ิธ ีประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานที ่ เก ิดข ึ ้นจร ิง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก อนเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ

(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือนคาจาง ผลประโยชน และสวัสดิการอื่น ๆ ของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก

กรรมการและพนักงาน กอนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ

(ค) อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบทั่วไป 

(1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2) มีอำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและหรือให

ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

(3) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือให
สงเอกสารท่ีเกี่ยวของไดทุกประการ 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย 

(5) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควร
และเหมาะสม โดยใหเลขานุการการนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต. และผูเขารวม

ประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูล

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพ่ือพิจารณาเรื่องที่อยู

ในขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม 

โดยใหเลขานุการดำเนินการเชนเดียวกับวรรคกอน 
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(6) กรรมการ กสต. ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กสต. และเร่ืองที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบการประชุม

ในเรื่องนั้นๆ อยางชัดเจน 

(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ กสต. มาประชุม
ดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมท่ีจะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได 

(8) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของ

ที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสต. ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็นของกรรมการ กสต.        
ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเร่ืองที่ลงมติน้ัน ๆ ดวย 

  9.3.4  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)  
  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการ CG ประกอบดวยประธานกรรมการ       
1 คน และกรรมการจำนวนอยางนอย 2 คน ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึง พนักงาน และหรือผูบริหารที่คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการเห็นสมควรใหเขารวมทำงานดวย ทั ้งนี ้มี นางประภัสสร กันทะวงศ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ CG ไดตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ CG ดังนี้ 

รายช่ือ ตำแหนง จำนวนคร้ังที่เขารวม

ประชุมในป 2563 

(1) นางสมฤดี  สุวรรณรูป ประธานกรรมการ CG 2/2 

(2) นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช กรรมการ CG 2/2 

(3) นายสมถวิล บุญบานเย็น กรรมการ CG 2/2 

 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

(1) วาระกรรมการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”) 
(ก)  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป กรรมการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได 

(ข)  เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถ
อยูไดจนครบวาระทำใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนที่กำหนดใน (1) ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา

คัดเลือกและแตงตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือน

นับตั้งแตมีสมาชิกไมครบถวนตาม (1) ขางตนเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน 
(2) โดยที ่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ ่งประกอบดวยสมาชิกที ่เปนผู บริหารซึ ่งไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยูแลวจึงไมไดกำหนดคาตอบแทน

เพิ่มเติมอีก 
อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

(1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีในกิจกรรมดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกจิการท่ีดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
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(2) จัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE HANDBOOK) เพื ่อใหกรรมการ ผู บริหารและพนักงานทุกระดับยึดเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระหนาที่สำคัญที่ทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

(3) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 

(4) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะอนุกรรมการชุดยอยรวมทั้งใหความเห็นเพ่ือนำคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปนแตละปๆ ไป 

(5) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบอื่น 

(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพเผยแพรไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป            

(แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

(ข) มีอำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและ/หรือให

ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไปโดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดข้ึน 

(ค) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูเกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือใหสง

เอกสารที่เก่ียวของไดทุกอยางทุกประการ 

(ง) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป 

      9.4 การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด  

    บุคคลที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือก

จากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยผานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนแลวจึงเสนอ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดไว

ในขอบังคับของบริษัทฯ  

   9.4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  

   องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้น 

ไดกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการ  
ไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ ่นที่อยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัติตาม

กฎหมายกำหนด  

(2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ  

(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน   

เปนกรรมการก็ได ในกรณีที ่เลือกตั ้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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(ค) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั ้งเปน
กรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่

บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียง   
ชี้ขาด 

(3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหน่ึงใน

สามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จำนวนใกลที ่สุดกับสวนหนึ ่งในสาม กรรมการที ่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที ่สองภายหลัง         

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก

จากตำแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามารับตำแหนงใหมก็ได 
(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต

วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

(5) ในกรณีที ่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จำกัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคราว

ถัดไป   เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูใน
ตำแหนงกรรมการไดเพียงแควาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  

  มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการ

ที่ยังเหลืออยู 
(6) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ

ไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   9.4.2 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรง

ตำแหนงเป นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัต ิและล ักษณะตองหามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทำงาน และความเหมาะสมดานอื่นๆ 
ประกอบกัน จากน้ันจะนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอไป 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด และตอง

มีจำนวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังตอไปนี ้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการ  

ถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 
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(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ

เดียวกัน หรือผูถือหุน รายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั ้ง ทั ้งนี ้ล ักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณี     
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุม

ของบริษัทฯ 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ    

ผูมอีำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอย 
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม     

ผู ถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ    

อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ      

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับ

ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกู ยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน 

รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง 
ตั้งแตรอยละ 3 (สาม)ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทขึ้นไป แลวแต

จำนวนใดจะต่ำกวา  ทั้งน้ีการคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ท่ี

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   ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและไมเปนผูถือหุนที ่มีนัย           

ผูมอีำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรบัการแตงตั้ง 
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(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ   

บริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ  

บริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ  

   ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) ขางตนแลว 
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผู ถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของ     

บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได  
  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมี

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) ขางตน 

จะไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคา
ดังกลาวก็ตอเม่ือบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีแสดงวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไม

มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้

ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทำใหบุคคลดังกลาว

มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

(ข) เหตุผลและความจำเปนท่ียังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาว

เปนกรรมการอิสระ 

  9.4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการทั้งคณะเปนประจำทุกปๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับ

สถานการณของบริษัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกำหนด
กลยุทธและทิศทางบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของ

คณะกรรมการ โดยไมไดมุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบ

ประเมินผลดังกลาวไดกำหนดใหผู ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และเรื่องที่ตองปรับปรุงดวย โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้  

(ก) เพือ่ชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปท่ีผานมา 
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(ข) เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการมปีระสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ไดทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน 

(ค) เพื่อชวยในการปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝายจัดการ 

(ง) คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไข

การทำงานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป 

       9.4.4 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

(1)  คณะกรรมการตองดำเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเขามารับหนาที่และความรับผิดชอบในตำแหนงงานบริหารที่สำคัญใน     

ทุกระดับอยางเหมาะสม  

(2) บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาที่บริหารที่จะปฏิบัติหนาที่แทนได
หากประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(3) บริษัทฯ มกีารพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังน้ี 

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสงเสริมและอำนวยความสะดวก ใหความรูแกกรรมการอยาง
ตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Thai Institute of Derectors Association (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื ่อใหเขาใจ

บทบาทของกรรมการและใหความรูเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไป
ดวย 

(ข) บริษัทฯ สงเสริมการใหความรูแกผูบริหารและพนักงาน (เชน เลขานุการบริษัทฯ 

เจาหนาที่ตรวจสอบเจาหนาท่ีบัญชี เปนตน) อยางตอเน่ือง โดยสงเขาอบรมหลักสูตร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูและเทคนิค

ใหมๆ อยูตลอดเวลา 

   9.4.5 การประชุมคณะกรรมการ 

       บริษัทฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และ

อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปน โดยการประชุมแตละครั้งไดมีการกำหนดวาระในการ

ประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุม

เปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมให

คณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 

9.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดวา “หามมิให

บริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”  
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  ขอบังคบัของบริษัทฯ ขอ 30  กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ

เงินเดือน เงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือ

ตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไว

เปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับ

เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” จึงขอชี้แจงโครงสรางคาตอบแทนกรรมการใน   

ป 2558 ที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยรายการตอไปนี ้

       9.5.1 องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้

(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับ

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

มิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดย

ผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2562 ที่ผานมาท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2562 ไดมีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใชเกณฑ

การจัดสรรเชนท่ีเคยปฏิบัติมาทุกปคือประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 592,100.-  บาท รองประธาน

และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปนเงนิคนละ 394,700.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี ้

   (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 เปนตนมาโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบนันี้  

   (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งท่ีเขาประชุมโดย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความ

เสี่ยงจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งท่ีเขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่ง

กรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว

จึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีกอัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการ

เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบนันี้ 
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(2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทน

เพ่ิมเติมอีก 

   นอกจากที่กลาวในขอ (1) และขอ (2) ขางตน บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือ

ใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการอีก       

   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

ครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตาม

มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ใหรวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่

จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย (ถามี) 

 คําวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับ

ตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่สี่ทุกรายและใหหมายความรวมถึง                

ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทาซึ่งมี

หนาที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯท้ังในนามของตนเอง คูสมรสและบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต. 

 (2) หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ

เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของและหามไมใหซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนงบการเงนิของบริษัทฯจะเผยแพรตอสาธารณชน 

 (3) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไมได

เปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯไปใชเพ่ือแสวงหา

ประโยชนสวนตนและหรือเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝนขอกําหนดดังกลาวขางตน บริษัทฯ

จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดข้ึนเปน

แตละรายแตละกรณ ีๆ ไป 
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 (4) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานกระทำผิดอันเปนความผิดอาญาตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯจะดำเนินการลงโทษสถานหนักอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยางรวมกัน ดังตอไปนี้ 

 (ก) ตัดเงินเดือนคาจางหรือคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับ 
 (ข) ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการหรือพนักงานโดย

ถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ถาผูกระทำความผิดเปนกรรมการบริษัทฯใหนำเสนอที่ประชุม   

ผูถือหุนเปนผูพิจารณาลงโทษ 
 (ค) แจงการกระทำความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 (ง) แจงความดำเนินคดีตามกฎหมาย 
 (จ) ดำเนินการอ่ืนใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
 

                  9.7 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

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) 

คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ไดชำระแลว 

ป 2562 ป 2563 

(1) คาสอบบัญชปีระจำป 630,000 680,000 

(2) คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  

    (รวม 3 ไตรมาส) 

420,000 450,000 

(3) คาตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอตอ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) 

100,000 100,000 

(4) รวมคาตอบแทนผูสอบบัญช ี 1,150,000 1,230,000 

หมายเหต ุ ไมมีคาตอบแทนที่ตองจายในอนาคตอกี 

  9.8  การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท    
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ

ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และคำนึงถึง
ประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมาย
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การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม  

 นโยบายเกีย่วกับความขัดแยงทางผลประโยชน  
 บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ

รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง วาผูมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไมสามารถเขามามี

สวนในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยในการกำหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจ
และเงื่อนไขการคาทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอง

ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง 

หรือขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีสำคัญของบริษัทฯ รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดย

เครงครัด  
  นอกจากนี ้ บริษัทฯจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู เชี ่ยวชาญอิสระแลวแตกรณี 

พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ 

และจะทำการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย 
กำหนด รวมท้ังเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ แบบแสดงรายงานขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2)  

ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการใหทุกหนวยงานทำงานอยางมีระบบและมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช

ทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยาง
ตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทำงานที่เปนมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

เพื่อควบคุมใหความเส่ียงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มี

การสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมที่จะใหประเมินและตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยมี

แนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กำหนดใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการทำงาน

ภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบไดโดยทุกหนวยงานจะตองจัดทำคูมือ
กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไว เปนบรรทัดฐาน 

(2) จัดใหมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) 

โดยใหแตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการลด
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ผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทฯมุงหวังใหพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวมใน
การประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อชวยกันปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

(3) จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหนาที่และทุก

ระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทำงานที่เปน
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบ

ตอการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ 

(4) จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) 
ที่เพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและมี

การรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและการ

บริหารงาน ใหมีความนาเชื ่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารใหทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องคกร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ

ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

(5) จัดใหมีระบบการติดตามและการประเมินผลอยางเพียงพอ (MONITORING AND 
EVALUATION) โดยกำหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจสอบ

ระบบการทำงานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบของการ

ปฏิบัติงานแลว  ซึ ่งสำนักงานตรวจสอบจะเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานในการจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเปนระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอยางตอเนื่องโดย

สม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงระบบงานตางๆ ขององคกรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดวย 

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะที ่สรางสรรคและปรับปรุง

ระบบงานใหดีขึ้น รายงานที่สำนักงานตรวจสอบจัดทำขึ้นและหนวยงานที่เปนเจาของระบบงานมีความเห็น
สอดคลองดวยกันแลวจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหความเห็นชอบกอนที่จะนำไปปฏิบัติ

ตอไป หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือ

เปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองรีบดำเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่
ดังกลาว เปนสวนหนึ่งของงานที่หนวยงานนั้นๆ ตองรับผิดชอบและถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงาน

ประจำปของพนักงานท่ีเกีย่วของดวย 
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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 
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัด

มลภาวะที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูมาตรฐาน ISO14000:2015 
- สรางจิตสำนึกแกพนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบตอการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายใน

โรงงานและภายนอกโรงงาน 

- จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสูโรงงานสีเขียว (Green Plant) 

 (2) ดานความปลอดภัยและชีวอนามัย 

ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเปนความรับผิดชอบพ้ืนฐานของ
บริษัทฯ และเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จและเจริญเติบโตขององคกร บริษัทฯ จึงไดกำหนด

นโยบายและหลักการปฏิบัติไว ดังนี้ 
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- ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
-  จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย 

- จัดทำมาตรการปองกันและอุปกรณปองกันอันตรายในระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน 

-  อบรมพนักงานถึงการปองกันอุบัติภัยและการแกไขอุบัติภัยอยางสม่ำเสมอ 
-  จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมทำหนาท่ีพิจารณากำหนด

แผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล 

(3)  ดานการอนุรักษทรัพยากร 
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการ

จัดการทรัพยากรตามลำดับ ดังนี้ 

(ก) ดานการอนุรักษพลังงาน 
-  ใชกาซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตา 

-  ลดการใชพลังงานไฟฟาดวยการใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณประหยัดไฟฟา 

-  จัดทำ Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใชไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
-  อบรมพนักงานใหเขาใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการประหยัดพลังงานทุก

ประเภทในโรงงาน 

(ข) ดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย 
-  ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณในระบบทอสงตามกำหนด เพื ่อปองกัน     

การสูญเสียของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ 

-  นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใชในกระบวนการผลิตเอทานอล 
-  ตรวจสอบคุณภาพน้ำอยางสม่ำเสมอเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของเอทานอล

ท่ีผลิตได 

-  ไมระบายน้ำเสียที่บำบัดแลวสูภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 
-  สงเสริมการใชน้ำดานอุปโภคและบริโภคอยางประหยัด 

(ค) ดานการจัดการมลพิษทางอากาศ 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตกาซชีวภาพเพื่อปองกันการรั่วซึมของกาซชีวภาพ
อยางสม่ำเสมอ 

-  ตรวจสอบระบบเผาไหมของเชื้อเพลิงตามกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศท่ี

ปลอยจากปลองใหอยูในมาตรฐานท่ีกำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-  ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน 

 (4) ดานสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักดีวา “สังคม” เปนกลไกสำคัญท่ีจะชวยสงเสริมผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ 
คงอยูและเติบโตอยางมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองคกร ไดแก พนักงานซึ่งเปนหัวใจ

สำคัญท่ีเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันไปสูสังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ 

โดยมีกิจกรรมท่ีเปนเปาหมายในการดำเนินการในระดับสังคมตางๆ 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

รับผิดชอบตอสังคมโดยไดเริ่มตั้งคณะทำงานและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาโครงการแลวทั้งนี ้มี

แผนงานที่จะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดทำรายงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อ

เผยแพรใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบถึงนโยบายและหลักการดำเนินงานของบริษัท ที่มุงเนนการทำธุรกิจ   

ดานพลังงานสะอาด เพื ่อการเติบโตอยางยั ่งยืน ตามวิสัยทัศนที ่กำหนดไววาบริษัทฯ “เปนผูนำใน        

การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมท่ีมีคุณภาพ” 

          จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เนนพลังงานสะอาดดังกลาว จึงเกิดการปลูกฝงเพื่อใหเปน

วัฒนธรรมองคกรที่ใสใจ และใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนชุมชน

ที่อยูโดยรอบและผูที่เกี่ยวของ บริษัทใหความสำคัญเปนอยางยิ่งกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม   

การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และตรวจสอบได อีกทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของทุกประการ ในการน้ีเพื่อเปนกลไกสนับสนุนใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ

ดำเนินการไปไดพรอมกันกับผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ยั่งยืน และเปนระบบ 

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดม่ันในการประกอบกิจการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการมุงเนนใน

เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง พรอมกับ

การประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดจนการสราง

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 เขามาใชในองคกร โดยไดกำหนดนโยบาย

คุณภาพไววา “สรางจิตสำนึกและการใสใจในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความรับผิดชอบ 

รวดเร็วและจริงใจ” ดวยการคำนึงถึงความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงไดกำหนดนโยบาย

คุณภาพวา “พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเน่ือง” 

(3)  คูคา และ/หรือเจาหน้ี 

             บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือเจาหนี้ 

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ใหการปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ

เจาหนี้อยางเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน 

(4)   คูแขงทางการคา 

             บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกา

การแขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไม

เหมาะสม การแขงขันยอมตองดำเนินไปอยางเปนธรรมไมบิดเบือนขอมูล หลอกลวงหรือใชวิธีอื ่นใดท่ี     

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)  รัฐบาลและหนวยงานกำกบัดูแล 

             บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ 

โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และเปนไปตามครรลอง

ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเครงครัด นอกจากนี้ยังใหความรวมมืออยางเต็มที่กับภาครัฐและหนวยงานกำกับ

ดูแล ในการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อใหเปน

พลังงานที ่ยั ่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั ้งดานการแลกเปลี ่ยนขาวสาร การเชื ่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผูประกอบการจากตางประเทศ การใหขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การรวมบรรยายเพ่ือสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง เปนตน  

(7)  ชุมชนและสังคม 

            บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม พรอมจะเดินเคียง

ขางชุมชนและสังคม บริษัทไดเริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรบัฟงความคิดเห็นและให

ขอมูลที่ชัดเจนตอชุมชน เปดโอกาสใหประชาชนในบริเวณโดยรอบเขารวมทำงานในการพัฒนาโครงการ 

และเมื่อโครงการพัฒนาแลวเสร็จ บริษัทไดรับสมัครผูมีความรูและสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งสวน

ใหญเปนผูที่มีที ่อยูอาศัยในบริเวณไมไกลจากโครงการ เขาปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการ

เก้ือกูลกัน 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

ขอมูลท่ีเกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนผาน
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คณะกรรมการตรวจสอบโดยไมผานผู บริหารของบริษัทฯ ซึ ่งสามารถสงทางไปรษณีย 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 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 พรอมนโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพื่อใหผูเกี่ยวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คำนึงถึงปจจัยดานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

10.5 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม  

                 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกลาวหาวา มีการดำเนินการที่มีผลกระทบตอ
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 

และตัวแทนชาวบานที ่อยูโดยรอบโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ จังหวัดสุพรรณบุรีร วมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการ “ความรวมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” เพื่อรวมกันพัฒนา

ชุมชนไปพรอมกับการดำเนินงานของบริษัทฯใหเติบโตยั่งยืนไปดวยกัน  โดยในป 2563 มีโครงการที ่ได

ดำเนินการแลวเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

(1) โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค วัดสระบัวก่ำ 348,000.-  
(2) โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงค (โดม) ระยะที่ 3 ของหมูบานดงอูทอง 350,000.-  

(3) โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค วัดแจงงาม 297,000.- 

(4) โครงการปูกระเบื้องพื้น ใตถุนอาคาร โรงเรียนบานใหมกิโล 8 150,000.-  

(5) โครงการสรางโรงเก็บของใช หมูบานดงเชือก 80,000.- 

(6) โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงใหกับ รพสต.บานสระเตย, บานวังนำ้โจน 45,390.- 

รวมท้ังสิ้น 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 หมูท่ี 4 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี กอสรางแลวเสร็จและไดสงมอบเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

 

  
 

เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2563   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) สงมอบอาคารเก็บของใช จำพวกเต็นท โตะ 

เกาอ้ี ใหกับหมูบานดงเชือก ตามโครงการ “ความรวมมือเพ่ือการพฒันาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน” 

ประจำป 2563   

  รายงานประจ�าปี 2563 134



 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                                                       รายงานประจำป 2563 

 

หนา 93 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 การปองกันการมีสวนรวมเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น  

   บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงไดกำหนดนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อปลูกจิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่ม  

ความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืนในระยะยาว 
   บริษัทฯ มีขอหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการ

หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธรุกิจท้ังในประเทศ

และตางประเทศและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการดำเนินการ

ตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายตางๆท่ี

เกี่ยวของ โดยใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการ

ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม 
(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขาย

การทุจริตคอรรัปช่ันที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความ

รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยใหปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ 
กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว 

(3) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นท่ี

เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต
คอรรัปชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไวในขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของ    

ผูมีสวนไดเสีย 

 

         

       เมื่อวันท่ี  26 กันยายน 2563 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) สงมอบงานโครงการปูกระเบื้องใต

อาคารเรยีน โรงเรียนบานใหมกิโลแปด อ.ดานชาง จ.สุพรรณบรุี  

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 135



 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                                                       รายงานประจำป 2563 

 

หนา 94 

   

(4) ผูที่กระทำทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการ

กระทำนั้นผิดกฎหมาย 

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพรใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคล
อ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาที่ เก่ียวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายวาดวยการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่น 

(6) เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
บริษัทฯ ไดมีแนวทางดำเนินการตางๆ โดยสรุปไดดังน้ี 

(7) กำหนดนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน

บุคคลตั ้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื ่อนตำแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกำหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเขาใจกับ

พนักงานเพ่ือใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลดวย 
(8) การดำเนินการในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 

 ไมเสนอใหคาตอบแทน จายสินบน เรียกรอง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ
หนวยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อใหมีการตอบแทน        

การปฏิบัติที่เอ้ือประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัทฯ 

 การรับหรือใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนำไปใชเพ่ือเปนขออางในการติดสินบน 

 หามรับหรือใหส ินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ        

การติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตองดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กำหนดโดย เครงครัด 

 

   11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

         11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของ

กับผูบริหารเพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนสาระสำคัญ ท้ังยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และ

รวมทั้งเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสำคัญ

กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขา

รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ดังนี้ 
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รายนาม ตำแหนง จำนวนครั้งท่ีเขารวมประชุม 

ในป 2563 

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/8 

นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการตรวจสอบ 8/8 

นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบ 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

เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

ในรอบป 2563 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกันสามารถอางอิงและตรวจสอบไดอยางโปรงใส   

(4) ไดสอบทานการทำรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยง

กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2563 แลวเห็นวาเปนรายการที่มีราคาและ

เงื่อนไขทางการคาตามปกติธุรกิจโดยท่ัวไป  

(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 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
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5906  แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

(8) ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำป 2564 ตลอดจนอัตรา

กำลังคนและการพัฒนาคุณภาพพนักงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมีความเพียงพอ เหมาะสม

สอดคลองและสามารถรองรับปริมาณงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี 

(9) ไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื ่อให

สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี

            ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใหความสำคัญกับปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ

บริษัทมีการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไป

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูลและการดำเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญแตอยางใด 

    11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

    คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 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

ความรับผิดชอบที ่เหมาะสมเพื ่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกำกับดูแล (oversight) ของ

คณะกรรมการ 

(4)  องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

(5)  องคกรกำหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคขององคกร 

(6)  องคกรกำหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมิน   ความ

เส่ียงตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

(7)  องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไว

อยางครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร 
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(8)  องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี ่ยงที ่จะบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร 

(9)  องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุม

ภายใน 

(10)  องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรใหอยู

ในระดับที่ยอมรับได 

(11) องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค 

(12)  องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน

การปฏิบัติ เพ่ือใหนโยบายท่ีกำหนดไวน้ันสามารถนำไปสูการปฏิบัติได 

(13)  องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนิน

ไปไดตามท่ีกำหนดไว 

(14)  องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการ

ควบคมุภายในที่จำเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปไดตามท่ีวางไว 

(15)  องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตอการควบคุม

ภายใน 

(16)  องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยัง

ดำเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม 

(17) องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่

รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

    คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯ มรีะบบการควบคุมภายในเร่ืองการทำธุรกรรม

กับผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว อยางเพียงพอแลว สำหรับการควบคุม

ภายในหวขออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแลว

เชนกัน 

   11.3 การดำเนินการเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

   บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมรวมกันอยางนอยทุก
ไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการใหมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน
และเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงในการ
ประชุมจะมีผูสอบบัญชีเขารวมประชุมเพ่ือใหขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝายตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบใน

การแตงตั้ง นายศุภชัย แกวเฟอง ดํารงตําแหนงผูจัดการฝายตรวจสอบ โดยเห็นวามีคุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณและการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
   คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่พิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายในตลอดจนให

ความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอนและโยกยายผูดํารงตําแหนงผูจัดการฝายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมทั้งสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, IIA) 
 

   12. รายการระหวางกัน 

    12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

หากบริ ษัทฯ มีความจําเปนตองทํารายการระหวางกัน กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

คณะกรรมการจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงดังกลาว โดยบริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปน ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมของการเขาทํารายการดังกลาว โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตาม

ลักษณะการดําเนินการคาปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ 
จะใหผูที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี ผูประเมินราคาทรัพยสิน สํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่

เปนอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 
เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ            
ผูถือหุนตามแตกรณ ี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการไมใหผูบริหาร หรือผูที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีสวนไดเสียทั้งโดย
ทางตรงและทางออม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐาน

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 

    ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่  จำกัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที ่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

   เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ  

   เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพ เจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ 
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   ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื ่องเหล่านี้ด้วยการ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวม
วิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

   เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

   การรับรู้รายได้ 

   บริษัทฯมีรายได้หลักมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตาม
ราคาที่ระบุในสัญญาเมื่อบริษัทฯได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า 
ราคาขายตามสัญญาดังกล่าวเป็นราคาตลาดปรับด้วยปัจจัยอื่น ๆ รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชี
ที่สำคัญ เนื่องจากจำนวนที่บันทึกบัญชีมีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ การกำหนดราคาขายยังขึ ้นกับความผันผวนของราคาตลาดและความต้องการใช้ในปัจจุบัน                 
ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ  

   ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้ รายได้ของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบ
สารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่าง
สัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาขายของบริษัทฯ และสอดคล้อง
กับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ
ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป     

   ข้อมูลอ่ืน  

   ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับ
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอ่ืนนั้น 
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   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่เมื่อข้าพเจ้าได้อ่าน
รายงานประจำปีของบริษัทฯตามท่ีกล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดำเนินการแก้ไขท่ี
เหมาะสมต่อไป  

   ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน 

   ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

   ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุด
ดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

   ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

   การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

   ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
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การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจเกีย่วกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง
ของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที ่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี ่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการ
ดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็ น
ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  
          ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
          ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู ้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
          จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 
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   13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 - 2563 

 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 
 

     

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.19 0.85 25.44 0.61 26.50 0.79 
  เงินลงทุนช่ัวคราว – กองทุนเปิด 1.04 0.03 1.05 0.03 - - 
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 275.89 7.31 200.31 4.84 179.08 5.34 
  สินค้าคงเหลือ 141.61 3.76 424.49 10.26 124.56 3.71 
  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า 545.13 14.45 602.56 14.57 181.18 5.40 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 9.56 0.25 - - 5.15 0.15 
  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ - - - - 1.06 0.03 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4.33 0.12 49.05 1.19 9.48 0.28 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,009.75 26.77 1,302.90 31.50 527.01 15.70 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
  สินทรัพย์ชีวภาพ - - 1.96 0.05 6.46 0.19 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 2,756.06 73.06 2,826.02 68.31 2,784.45 82.92 
  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 33.30 0.99 
  สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 2.66 0.07 2.00 0.05 1.25 0.04 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 3.03 0.08 2.98 0.07 4.73 0.14 
  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.77 0.02 0.77 0.02 0.77 0.02 
รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 2,762.52 73.23 2,833.73 68.50 2,830.96 84.30 
รวมสินทรัพย ์ 3,772.27 100.00 4,136.63 100.00 3,357.97 100.00 

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สินหมุนเวียน 
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 
 

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 

  ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน   
        ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 

 
2.09 

 
0.06 

 
3.01 

 
0.07 

 
- 

 
- 

  ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทีถ่ึงกำหนดชำระ 
        ภายใน 1 ปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7.24 

 
0.22 

  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึง 
        กำหนดชำระภายใน 1 ป ี
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

 
102.00 
22.29 

 
2.70 
0.59 

 
143.83 

1.77 

 
3.48 
0.04 

 
143.83 

- 

 
4.28 

- 
  สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 2.29 0.06 0.06 - 3.13 0.09 
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 21.24 0.56 25.06 0.61 15.16 0.45 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,470.16 38.97 1,726.04 41.72 1,209.55 36.02 
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 - 2563 
 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน       
  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก 
       ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 

 
0.71 

 
0.02 

 
8.98 

 
0.22 

 
- 

 
- 

  หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
       กำหนดชำระภายใน 1 ป ี

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
26.21 

 
0.78 

  เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
       กำหนดชำระภายใน 1 ป ี

 
525.97 

 
13.94 

 
460.28 

 
11.13 

 
316.45 

 
9.42 

  สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.23 0.09 5.50 0.13 7.07 0.21 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 529.91 14.05 474.76 11.48 349.73 10.41 
รวมหนี้สิน 2,000.07 53.02 2,200.80 53.20 1,559.28 46.43 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 
ทุนเรือนหุ้น 

      

  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 26.51 1,000.00 24.17 1,000.00 29.78 
  ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 1,000.00 26.51 1,000.00 24.17 1,000.00 29.78 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 188.79 5.00 188.79 4.57 188.79 5.62 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 0.56 0.02 0.56 0.01 0.56 0.02 
กำไรสะสม       
  จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย 100.00 2.65 100.00 2.42 100.00 2.98 
  จัดสรรแล้ว – สำรองทั่วไป 192.00 5.09 192.00 4.64 192.00 5.72 
  ยังไม่ได้จดัสรร  290.85 7.71 454.48 10.99 317.34 9.45 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,772.20 46.98 1,935.83 46.80 1,798.69 53.57 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,772.27 100.00 4,136.63 100.00 3,357.97 100.00 

 

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2561-2563 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       
รายได ้ 2,696.07 99.94 2,534.00 98.33 2,405.99 99.89 
รายได้อื่น 1.65 0.06 43.10 1.67 2.61 0.11 
รวมรายได ้ 2,697.72 100.00 2,577.10 100.00 2,408.60 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขาย 2,257.91 83.70 1,924.47 74.67 2,206.71 91.62 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหนา่ย 17.03 0.63 21.45 0.83 15.96 0.66 
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ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2561-2563 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 58.10 2.15 64.78 2.51 69.68 2.89 
ค่าเสียหายจากอุทกภยั 2.25 0.08 - - - - 
รวมค่าใช้จ่าย 2,335.29 86.56 2,010.70 78.01 2,292.35 95.17 
กำไรจากการดำเนินงาน 362.43 13.44 566.40 21.99 116.25 4.83 
รายได้ทางการเงิน 0.13 - 0.12 - 0.05 - 
ต้นทุนทางการเงิน 40.79 1.51 36.79 1.43 40.06 1.67 
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 321.77 11.93 529.73 20.56 76.24 3.16 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (27.49) (1.02) (16.11) (0.63) (6.07) (0.25) 
กำไรสำหรับป ี 294.28 10.91 513.62 19.93 70.17 2.91 
กำไรต่อหุ้น  
(Fully Diluted) (บาท) 

0.29  0.51  0.07  

กำไรต่อหุ้น 
(Weighted Average) (บาท) 

0.29  0.51  0.07  

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00  1.00  1.00  
 
 

ตารางสรุปงบกำไรสะสมปี 2561-2563 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 146.56 290.85 454.47 
กำไรสำหรับป ี 294.28 513.62 70.17 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป ี - - (2.30) 
กำไรสำหรับการจดัสรร 440.84 804.47 522.34 
หัก  เงินปันผลจ่าย (150.00) (350.00) (205.00) 
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 290.84 454.47 317.34 
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2561-2563 
            (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดำเนินงาน    
กำไรก่อนภาษ ี 321.76 529.73 76.24 
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดำเนินงาน 

   

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจำหน่าย 159.41 167.17 176.26 
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิที่จะไดร้ับ (โอนกลับ) (0.55) - - 
   โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า - (0.20) - 
   ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษเีงินไดข้องงวดปัจจุบัน - 2.49 - 
   กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ ์ - (1.33) (0.36) 
   กำไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน 
      กองทุนเปิด 

 
(0.01) 

 
(0.02) 

 
- 

   สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.28 1.35 1.76 
   รายได้ทางการเงิน (0.13) (0.12) (0.05) 
   ต้นทุนทางการเงิน 40.22 36.77 40.05 
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ 
   หนี้สินดำเนินงาน 

 
522.98 

 
735.84 

 
293.90 

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (63.07) 75.59 21.22 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน - 7.07 - 
   สินค้าคงเหลือ (18.15) (282.88) 299.93 
   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินคา้ (506.71) (57.23) 421.38 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.19 (44.72) 39.57 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.31 - - 
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
   เจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น (39.83) 56.38 (21.34) 
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4.66 3.93 (8.34) 
   สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (3.11) (1.31) - 
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (101.73) 492.67 1,046.32 
   เงินสดรับค่าดอกเบี้ย 0.13 0.12 0.05 
   เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (36.89) (36.59) (40.87) 
   เงินสดจ่ายภาษเีงินได ้ (4.77) (36.57) (14.17) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดำเนินงาน (143.26) 419.63 991.33 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก - (1.96) (4.50) 
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (491.01) (265.71) (155.59) 
ซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว - -  
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2561-2563 
            (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตน (1.37) (0.35) (0.11) 
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว - -  
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ ์ - 1.79 0.93 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (492.38) (266.23) (159.27) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 275.64 216.58 (475.97) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 627.97 77.98 - 
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (117.76) (102.00) (144.00) 
เงินสดจ่ายชำระหนีต้ามสัญญาเช่า - - (7.88) 
เงินสดจ่ายชำระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (3.34) (2.76) - 
เงินปันผลจ่าย (149.99) (349.95) (203.15) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 632.52 (160.15) (831.00) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (3.12) (6.75) 1.06 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 35.31 32.19 25.44 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 32.19 25.44 26.50 

 
 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปี 2561-2563 

รายการ หน่วยวัด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง   เท่า 0.69 0.75 0.44 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   เท่า 0.21 0.13 0.17 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   เท่า (0.11) 0.26 0.68 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  เท่า 12.10 11.79 13.32 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  วัน 29.75 30.53 27.02 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเรจ็รปู  เท่า 112.39 47.57 64.83 
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลีย่   วัน 3.20 7.57 5.55 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้  เท่า 26.32 20.53 19.22 
ระยะเวลาชำระหนี้   วัน 13.68 17.53 18.74 
Cash Cycle   วัน 19.27 20.57 13.83 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร      
อัตรากำไรขั้นต้น    % 16.25 24.05 8.28 
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน   % 13.38 20.65 4.72 
อัตรากำไรอื่น % 0.06 1.67 0.11 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปี 2561-2563 

รายการ หน่วยวัด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตรากำไรสุทธิ % 10.91 19.93 2.91 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  % 17.31 27.70 3.76 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  % 8.91 12.99 1.87 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   % 17.60 24.39 8.78 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์  เท่า 0.82 0.65 0.64 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้  เท่า 1.13 1.14 0.87 
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบีย้  เท่า (1.84) 12.85 25.90 
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน-Cash  basis เท่า (0.13) 0.69 2.08 
อัตราการจ่ายเงินปันผล  % 84.95 68.14 114.00 

 

  14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ       
           ผลการดำเนินงานในภาพรวม 
        บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้นในปี 2563 จำนวน 2,408.60 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 70.17 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.54 และร้อยละ 86.34 ตามลำดับ คิดเป็นกำไรสุทธิหุ ้นละ 0.07 บาท 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ปริมาณการขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.80 และกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบ
หลักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.77 สาเหตุที่ทำให้วัตถุดิบสูงขึ้นเนื่องจากภัยแล้งทำให้ปริมาณอ้อยทีเ่ข้าหีบลดลง 

     การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
รายได้ 

 
รายละเอียด 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,405.99 99.89 2,534.00 98.33 (128.01)     (5.05)    
รายได้อื่น 2.61 0.11 43.10 1.67 (40.49) (93.94) 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,408.60 100.00 2,577.10 100.00 (168.50)   (6.54)   

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 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % 

ต้นทุนขาย 2,206.71 91.72 1,924.47 75.95 282.24 14.67 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 85.64 3.56 86.23 3.40  (0.59) (0.68) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 40.06 1.67 36.79 1.45 3.27 8.89 
ค่าภาษีเงินได้ 6.07 0.24 16.11 0.64 (10.04) (62.32) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,338.48 97.19 2,063.60 81.44 274.88 13.32 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2563 ทั้งสิ ้น 2,338.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 274.88 ล้านบาท                 
คิดเป็นร้อยละ 13.32 เนื่องจาก 

(1) ต้นทุนขายเอทานอลเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 282.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.67 เนื่องจากราคาโดย
เฉลี่ยของกากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 27.77 ตามท่ีชี้แจงข้างต้นแล้ว 
 (2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย 0.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 

(3) ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 เนื่องจากเงินกู้ยืม
ระยะสั้นเพ่ือใช้ในการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน และ  

(4) ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 10.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.32 เนื ่องจาก
โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน ใน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม  มี
กำหนด 3 ปีนับจากวันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

กำไรข้ันต้น 

รายละเอียด 
ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,405.99 100.00 2,534.00 100.00 
หัก  ต้นทุนขาย 2,206.71 91.72 1,924.47 75.95 
กำไรขั้นต้น 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 ปี 2562 
เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

กำไรสุทธิ ล้านบาท 70.17 513.62 (443.45) (86.34) 
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.07 0.51 (0.44) (86.27) 
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท 

 

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 และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร 
(RETURN ON FIXED ASSETS) ลดลงจากร้อยละ 24.39 ณ วันสิ้นปี 2562 มาเป็นร้อยละ 8.78 ณ วันสิ้นปี2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หน่วยวัด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
 ล้านบาท 

3,357.97 
1,559.28 
1,798.69 

4,136.63 
2,200.80 
1,935.83 

(778.66) 
(641.52) 
(137.14) 

(18.82) 
(29.15) 
(7.08) 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาทต่อหุ้น   1.80 1.94 (0.14) (7.22) 
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท 
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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 ทั้งสิ ้น 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) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบลดลง 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) สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ิมขึ้น 4.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 229.59 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 41.57 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 (ค) สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 33.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 และ        
(ง) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆเพ่ิมข้ึน 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) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบลดลง 36.16 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.46 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบและใช้
ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าลดลง 619.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.06 และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน 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 เนื่องจากมีกำไรสุทธิลดลงตามท่ีชี้แจงข้างต้นแล้ว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
          (หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2562 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 991.33 419.63 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (159.27) (266.23) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (831.00) (160.15) 
เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 1.06 (6.75) 
เงินสดยกมาต้นงวด 25.44 32.19 
เงินสดคงเหลือปลายงวด 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 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 29.68 ล้านบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 0.05 ล้านบาท (ฉ) ดอกเบี้ยจ่าย 40.87 ล้าน
บาท และ (ช) รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 14.17 ล้านบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 ทั ้งสิ ้น 159.27 ล้านบาท เนื ่องจากมี          
(ก) ต้นทุนการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ 4.50 ล้านบาท และ (ข) ค่าซื้อทรัพย์สิน 154.77 ล้านบาท  

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 ทั้งสิ้น 831 ล้านบาท เนื่องจากม ี(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
น้ำมันขนาดใหญ่ที ่มีความมั ่นคงทางการเง ินสูง อีกทั ้งยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินง 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 มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูย้ืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 
2.50 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่าจนกว่าสัญญากู้ยืมเงินจะ
สิ้นสุดลง ซ่ึงบริษัทฯ 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 ทั้งนี้เนื ่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบคาดว่า จะลดลง สาเหตุจาก
สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในปี 2564 คาดว่าจะปรับเพ่ิม 
จากการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มีแนวโน้มฟ้ืนตัวขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาจำหน่ายเอทานอลของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วย  

ในขณะที่โรงงานระบบระเหยน้ำกากส่าขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (EVAPORATOR SYSTEM 
FOR BIO METHANATED SPENT WASH) จะได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นโพแทสเซียมฮิวเมท (POTASSIUM 
HUMATE) ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และกําไรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างศึกษาการขยายโอกาส
ทางธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้หลักจากการจำหน่ายเอทานอล 
ร่วมกับการบูรณาการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารต้นทุนการผลิต          
เอทานอลอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2564 และสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

  งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) ประจำป 2563 ไดจัดทำขึ้นตาม

ขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน ซึ่งใชบังคับตาม

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และไดปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ. 2547 

  คณะกรรมการรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

ที่จัดทำขึ้นเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่เปนจริงและ

สมเหตุสมผล โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนเพียงพอ และรายงานทางการเงินน้ี

ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับกิจการซ่ึงถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนไดพิจารณาถึงความพอเพียงในการต้ังสำรอง

สำหรับรายการที่มีความไมแนนอน หรืออาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอกิจการในอนาคต โดยได

เปดเผยขอมูลที่สำคัญไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นไวในรายงานของ

ผูสอบบัญชีแลว 

  ในการน้ีคณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความอิสระ

และไมไดเปนผูบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเขามาทำหนาที่สอบทานงบการเงิน ดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงใหมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเปนไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมท้ังดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจน

พิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นไวใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำป 2563 แลว 

วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

ในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                                 

 

                                                   (นายวิรัช อภิเมธีธำรง)                                            

                                                     ประธานกรรมการ                      
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ� ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแส            

เงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�นๆตามที�ระบุในขอ้กาํหนด

นั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรื�องเหล่านี�   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมความรับผดิชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื�องเหล่านี�

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯมีรายไดห้ลกัมาจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอล โดยบริษทัฯรับรู้รายไดต้ามราคาที�ระบุในสัญญาเมื�อ

บริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบสินคา้ ราคาขายตามสัญญาดงักล่าว

เป็นราคาตลาดปรับดว้ยปัจจยัอื�น ๆ รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีที�สาํคญั เนื�องจากจาํนวนที�

บนัทึกบญัชีมีสาระสาํคญัและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ นอกจากนี�การกาํหนดราคาขาย

ยงัขึ�นกบัความผนัผวนของราคาตลาดและความตอ้งการใชใ้นปัจจุบนั ดว้ยเหตุนี�  ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็น

พิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่ง

มาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายเพื�อตรวจสอบการรับรู้รายได้

วา่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาขายของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ     

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลด

หนี� ที�บริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย 

(Disaggregated data) เพื�อตรวจสอบความผดิปกติที�อาจเกิดขึ�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะ

รายการบญัชีที�ทาํผา่นใบสาํคญัทั�วไป 

ข้อมูลอื�น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ� งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง            

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ� งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื�นนั�น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นนั�นมี

ความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                  

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามที�กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อให้มีการ

ดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับ

กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด                

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง                    

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน            

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ

ความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ� งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

  รายงานประจ�าปี 2563 162



 

 5

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� ง

ขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�

ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี�ไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แตก่ฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

 

 

พชัรวรรณ คูณะรังษี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6650 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพนัธ์ 2564  
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 26,502,194                25,440,854                

เงินลงทุนชัว่คราว - กองทุนเปิด -                                 1,055,719                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 179,079,042              200,305,368              

สินคา้คงเหลือ 10 124,556,291              424,486,868              

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินคา้ 11 181,176,238              602,561,591              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,153,084                  -                                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,064,763                  -                                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,482,078                  49,052,522                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 527,013,690              1,302,902,922           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยชี์วภาพ 12 6,458,681                  1,957,439                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 2,784,448,289           2,826,018,145           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 33,306,571                -                                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 1,246,132                  2,006,169                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 4,734,199                  2,977,566                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 768,760                     768,760                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,830,962,632           2,833,728,079           

รวมสินทรัพย์ 3,357,976,322           4,136,631,001           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 915,329,781              1,391,293,739           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 17 124,856,093              161,020,562              

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                                 3,008,443                  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 7,244,230                  -                                 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 143,834,250              143,834,250              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                                 1,769,824                  

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 19 3,126,143                  57,096                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,156,118                25,055,844                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,209,546,615           1,726,039,758           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                               - 8,979,997                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 26,214,219                -                                 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 316,447,177              460,281,427              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 7,075,438                  5,502,210                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 349,736,834              474,763,634              

รวมหนีสิ้น 1,559,283,449           2,200,803,392           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000           1,000,000,000           

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000           1,000,000,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 188,795,985              188,795,985              

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556,451                     556,451                     

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 100,000,000              100,000,000              

   จดัสรรแลว้ - ส ารองทัว่ไป 192,000,000              192,000,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 317,340,437              454,475,173              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,798,692,873           1,935,827,609           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,357,976,322           4,136,631,001           

-                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                                 

กรรมการ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้ 24 2,405,991,084           2,534,001,580           

รายไดอ่ื้น 22 2,613,214                  43,099,917                

รวมรำยได้ 2,408,604,298           2,577,101,497           

ค่ำใช้จ่ำย 21

ตน้ทุนขาย 2,206,705,284           1,924,473,971           

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 15,963,822                21,452,430                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 69,679,318                64,773,742                

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,292,348,424           2,010,700,143           

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 116,255,874              566,401,354              

รายไดท้างการเงิน 45,734                       123,645                     

ตน้ทุนทางการเงิน (40,058,921)               (36,785,941)               

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 76,242,687                529,739,058              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (6,069,290)                 (16,114,191)               

ก ำไรส ำหรับปี 70,173,397                513,624,867              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,885,421)                 -                                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 577,084                     -                                 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,308,337)                 -                                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (2,308,337)                 -                                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 67,865,060                513,624,867              

ก ำไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรส าหรับปี 0.07 0.51

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 76,242,687                529,739,058              

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 176,263,417              167,169,052              

   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินคา้ -                                 (204,878)                    

   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                                 2,493,422                  

   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (362,624)                    (1,332,500)                 

   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (9,044)                        (18,892)                      

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,756,854                  1,345,365                  

   รายไดท้างการเงิน (45,734)                      (123,645)                    

   ตน้ทุนทางการเงิน 40,050,632                36,769,500                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 293,896,188              735,836,482              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 21,218,536                75,588,363                

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                                 7,066,070                  

   สินคา้คงเหลือ 299,930,577              (282,879,312)             

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินคา้ 421,385,353              (57,229,131)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,570,444                (44,719,778)               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (21,343,890)               56,388,524                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,341,718)                 3,931,055                  

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                                 (1,311,345)                 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,046,315,490           492,670,928              

   เงินสดรับค่าดอกเบ้ีย 53,524                       118,355                     

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (40,867,219)               (36,589,469)               

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (14,171,747)               (36,573,768)               

เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 991,330,048              419,626,046              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

ซ้ือตน้กลา้และตน้ทุนระหว่างปลูก (4,501,242)                 (1,957,439)                 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (155,595,699)             (265,704,070)             

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (108,000)                    (352,983)                    

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 934,579                     1,785,981                  

เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (159,270,362)             (266,228,511)             

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (475,963,958)             216,581,594              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                                 77,981,495                

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (144,000,000)             (102,000,000)             

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่า (7,882,578)                 -                                 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน -                                 (2,756,400)                 

เงินปันผลจ่าย (203,151,810)             (349,954,670)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (830,998,346)             (160,147,981)             

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ 1,061,340                  (6,750,446)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 25,440,854                32,191,300                

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 8) 26,502,194                25,440,854                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,451,279                  19,119,844                

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                                 11,751,940                

   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 6,350,000                  -                                 

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการเช่าเป็นอุปกรณ์ 571,954                     -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  รายงานประจ�าปี 2563 170



 1 

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ำกัดและได้แปรสภำพเป็น

บริษทัมหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2550 และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษทั 

ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหำชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทัฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง                  

ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 

1.2  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม

ของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผล

กระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ

แปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี

ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม

มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั

มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร

ทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำร

ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และ

หลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

มำตรฐำนกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร

ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ

สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย

ปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันท่ี  1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   

1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี

เน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ

มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ

ปฏิบัติ  

 ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 บริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั 

โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ

มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

  ผลกระทบจำก  

 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำง

กำรเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำง

กำรเงิน             

ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด  1,056 (1,056) - - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 1,056 - 1,056 

     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  2,826,018 - (12,941) 2,813,077 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 26,227 26,227 

     

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวียน     

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี - - 6,361 6,361 

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,008 - (3,008) - 

     

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 18,913 18,913 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 8,980 - (8,980) - 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ก) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนด

ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

 

มูลค่ำตำม

หลกักำร

บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ                                                                                            

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

  

มูลค่ำ

ยติุธรรมผำ่น

ก ำไรหรือ

ขำดทนุ 

มูลค่ำ

ยติุธรรมผำ่น

ก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                      

1 มกรำคม 2563      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 25,441 - - 25,441 25,441 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 200,305 - - 200,305 200,305 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ 1,056 1,056 - - 1,056 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 226,802 1,056 - 225,746 226,802 

ข) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้  ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม

ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

4.2 สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำ

เช่ำท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำ

เช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำ

เช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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 (หน่วย: พนับำท) 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,910 

บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ  8,974 

หกั: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  (388) 

 สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร  (3,739) 

 ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (471) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 13,286 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 11,988 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 25,274 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 1.57 

  

ประกอบดว้ย  

หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 6,361 

หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 18,913 

 25,274 

5.  นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำร

ส่งมอบสินคำ้ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับสินคำ้ท่ีได้ส่งมอบ

หลงัจำกหกัส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รายได้ดอกเบีย้ 

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์

ทำงกำรเงินมำคูณกับอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตใน

ภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด

วำ่จะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

  รายงานประจ�าปี 2563 176



 7 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร

เบิกใช ้

5.3 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก) หรือมูลค่ำ

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ย

ในกำรผลิต  

 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ

แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมำณกำรตน้ทุนในกำร

ผลิตสินคำ้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

5.4  เกษตรกรรม 

บริษทัฯมีสินทรัพยชี์วภำพเป็นตน้กระถินเทพำ ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย 

มูลค่ำยุติธรรมของตน้กระถินเทพำ ค ำนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต อำ้งอิงจำกรำคำกระถิน

เทพำเม่ือพร้อมตดั หกัประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย ณ จุดเก็บเก่ียว ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภำพบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพตอ้งวดัดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือม 

รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และในทนัทีท่ีมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภำพนั้นสำมำรถวดัได้

อย่ำงน่ำเช่ือถือบริษทัฯจะวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย ผลิตผลทำงกำรเกษตรจะแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของสินคำ้คงเหลือ 

5.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม  และ               

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี เส้นตรงตำมอำยุกำรให้

ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  
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อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 5 - 30 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3, 5, 15 ปี 

ยำนพำหนะ  5 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 คำ่เส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

 บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก

กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก

บญัชี 

5.6 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้

สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำ

ระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อม

ใชง้ำน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำ

เช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย

จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย

ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม

สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
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ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร

ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

อำคำร 2 - 7 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2 - 5 ปี 

ยำนพำหนะ 2 - 5 ปี 

หำกควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพยอ์้ำงอิงได้โอนให้กับบริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์

โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี

ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำร

ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 

บริษทัฯบนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

บริษทัฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ

หรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสิน

ตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม

สัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง

อำยสุัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือก

ซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง

สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 

ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก

ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม

รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน

ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน

กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่

ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น 

5.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลท่ีเกีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษทัฯจะได้รับเงิน

อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจำก

รัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหักจำกมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจำก

รัฐบำลในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นรูปของค่ำเส่ือมรำคำท่ีลดลง 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ

สินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ

ขำดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

5.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร

หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์

ทำงกำรเงินของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ

เม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำด

ว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์

แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ

เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ

ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ

ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์

หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด

โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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5.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดต้ำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก

ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ

ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง

ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั

รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ

รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั บริษทัฯจะรับรู้

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้  
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดั

มูลค่ำในภำยหลงัด ้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน

สดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร

ด้อยค่ำ ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ

สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในงบก ำไรขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้ 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงบริษทัฯไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และ

จดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดั

จ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดั

จ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดั

จ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี

กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร

ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี

อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข

ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วย

มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส

เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ และคิดลด

ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ  

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 

บริษทัฯวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้นใน 

12 เดือนขำ้งหน้ำ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตั้งแต่กำร

รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ

เกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

บริษทัฯพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม

สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรค้ำงช ำระกำร

จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี บริษทัฯอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

นั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูล

ภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

บริษทัฯใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำ

ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้น

เครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้ 

โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไป

ในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม

สัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี

ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล

ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์

กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพย์

บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร

สุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน

ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ

สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค

กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน

แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ

มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม

แบบเกิดขึ้นประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล

กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

สัญญำเช่ำ 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯมีควำมแน่นอน

อย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัฯในกำรใช้

หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิม 

บริษทัฯไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

กำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอัตรำ

ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึง

สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง  
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ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง

ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกัน เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต

และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงใน

อนำคต 

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ

ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดจำกสินคำ้ท่ีเคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดท่ี

ลดลงของสินคำ้คงเหลือ 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์

และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ

บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำง

ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ

ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี

ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน

ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม

เกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัใหญ่    

เงินปันผลจ่ำย 104,550,000 178,500,000 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ซ้ือสินคำ้  15,744,573 - รำคำตลำด 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯกับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด 

ดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 399,228 - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 399,228 - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่

กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,018,840 28,199,638 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,398,636 276,621 

รวม 27,417,476 28,476,259 
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8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

เงินสด 34,562 44,872 

เงินฝำกธนำคำร 26,467,632 25,395,982 

รวม 26,502,194 25,440,854 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี (2562:              

ร้อยละ 0.10 ถึง 0.35 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 169,914,750 191,252,891 

ลูกหน้ีอ่ืน 9,164,119 8,544,040 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน - 500,474 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 173 7,963 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 179,079,042 200,305,368 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 169.9 ลำ้นบำท (2562: 191.3 ลำ้นบำท) 

เป็นลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนดช ำระ  

10. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป  10,851,103 76,134,017 

สินคำ้ระหวำ่งผลิต 14,712,284 14,197,796 

วตัถุดิบ  76,792,004 320,009,247 

วสัดุส้ินเปลือง 22,200,900 14,145,808 

รวม 124,556,291 424,486,868 

11. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสินค้ำ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัในประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรซ้ือกำกน ้ ำตำลตำม

สัญญำซ้ือกำกน ้ ำตำล เพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขในสัญญำดังกล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯได้

จ่ำยเงินล่วงหนำ้ค่ำซ้ือกำกน ้ำตำลเป็นจ ำนวน 181.2 ลำ้นบำท (2562: 602.6 ลำ้นบำท)  

  รายงานประจ�าปี 2563 190



 21 

12.  สินทรัพย์ชีวภำพ 

     (หน่วย: บำท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 1,957,439 

เพิ่มขึ้นจำกตน้ทุนกำรปลูก 4,501,242 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 6,458,681 

13. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บำท) 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 

ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่ำงก่อสร้ำง

และติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 296,177,046 481,429,906 2,643,553,440 21,866,624 30,747,217 361,694,899 3,835,469,132 

ซ้ือเพิ่ม 10,723,200 5,677,263 13,141,943 2,762,347 14,561,437 189,839,329 236,705,519 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (9,368,703) - (9,368,703) 

โอนเขำ้(ออก) 153,000 75,685,869 50,429,606 - - (126,268,475) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 307,053,246 562,793,038 2,707,124,989 24,628,971 35,939,951 425,265,753 4,062,805,948 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิ

เป็นคร้ังแรก - - - (272,000) (19,819,240) - (20,091,240) 

ซ้ือเพิ่ม 130,000 2,374,510 11,621,997 1,583,683 345,245 122,871,699 138,927,134 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (4,947,000) - (4,947,000) 

โอนเขำ้(ออก) - 907,112 41,659,610 - 4,947,000 (42,566,722) 4,947,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 307,183,246 566,074,660 2,760,406,596 25,940,654 16,465,956 505,570,730 4,181,641,842 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 101,463,757 933,671,959 18,435,730 25,833,729 - 1,079,405,175 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 24,585,549 136,479,373 1,774,291 3,458,637 - 166,297,850 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (8,915,222) - (8,915,222) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 126,049,306 1,070,151,332 20,210,021 20,377,144 - 1,236,787,803 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิ

เป็นคร้ังแรก - - - (126,982) (7,022,896) - (7,149,878) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 26,514,065 138,600,069 1,767,236 674,258 - 167,555,628 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (4,375,046) - (4,375,046) 

โอนเขำ้ - - - - 4,375,046 - 4,375,046 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 152,563,371 1,208,751,401 21,850,275 14,028,506 - 1,397,193,553 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 307,053,246 436,743,732 1,636,973,657 4,418,950 15,562,807 425,265,753 2,826,018,145 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 307,183,246 413,511,289 1,551,655,195 4,090,379 2,437,450 505,570,730 2,784,448,289 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        

2562 (จ ำนวน 162 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 166,297,850 

2563 (จ ำนวน 162 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 167,555,628 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของโรงงำนระเหยน ้ ำกำกส่ำระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 381.8 

ลำ้นบำท (2562: 374.4 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ช้เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง

โรงงำนดังกล่ำว ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษทัฯได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นรำคำทุนของโรงงำนระหว่ำง

ก่อสร้ำงจ ำนวน 7.3 ลำ้นบำท (2562: 11.4 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 2.3 

ถึง 3.1 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.1 ถึง 3.8 ต่อปี) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 จ ำนวนประมำณ 1,414.0 ลำ้นบำท (2562: 1,513.7 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยำว

และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 16 และ 18 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำนและยำนพำหนะจ ำนวนหน่ึง

ซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์

ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 288.9 ลำ้นบำท (2562: 108.1 ลำ้นบำท) 

14. สัญญำเช่ำ 

 บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ  

บริษทัฯท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 2 - 7 ปี  

14.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 

อำคำร 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 11,527,240 791,737 145,019 13,763,084 26,227,080 

เพ่ิมขึ้น - - 200,000 6,150,000 6,350,000 

โอนออก - - - (571,954) (571,954) 

ปรับปรุงจำกกำรประเมินใหม่ 9,141,197 - - - 9,141,197 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (2,921,129) (172,836) (81,250) (4,664,537) (7,839,752) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 17,747,308 618,901 263,769 14,676,593  33,306,571 
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14.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ  

 (หน่วย: บำท) 

 2563 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 34,996,549 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,538,100) 

รวม 33,458,449 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (7,244,230) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 26,214,219 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมำยเหตุ 32 

ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

         (หน่วย: บำท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 25,274,159 

บวก: เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 6,350,000 

          กำรเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย 575,671 

          ปรับปรุงจำกกำรประเมินใหม่ 9,141,197 

หกั: ช ำระค่ำเช่ำระหวำ่งปี (7,882,578) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 33,458,449 

14.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: บำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 7,839,752 

ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 575,671 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 1,567,424 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 88,462 

คำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปร 65,340 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) 193



 24 

14.4 อ่ืน ๆ   

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 9.6 ลำ้น

บำท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำและค่ำเช่ำ

ผนัแปร 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 

2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

รำคำทุน 9,440,046 9,332,046 

หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,193,914) (7,325,877) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  1,246,132 2,006,169 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 2,006,169 2,662,311 

ซ้ือเพิ่ม 108,000 215,060 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (868,037) (871,202) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 1,246,132 2,006,169 
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16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: บำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)   

 2563 2562 2563 2562 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2.67 - 2.75 2.75 - 2.95 588,405,250 943,222,000 

ทรัสตรี์ซีท 2.24 - 2.68 2.53 - 2.73 326,924,531 448,071,739 

รวม   915,329,781 1,391,293,739 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,391,293,739 

บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่มระหวำ่งปี  2,433,560,310 

หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (2,909,524,268) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 915,329,781 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัฯ ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

บำงส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ ำนวนเงิน 

1,144.7 ลำ้นบำท (2562: 668.7 ลำ้นบำท) 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 399,228 - 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 104,807,151 124,476,898 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  16,538,773 35,280,709 

เงินปันผลคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   3,110,941 1,262,955 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 124,856,093 161,020,562 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำว 

    (หน่วย: บำท) 

ล ำดบั วงเงิน อตัรำดอกเบ้ีย    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ท่ี (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2563 2562 

1 418.0 3M THBFIX + 

1.95 

เงินกูยื้มน้ีมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 6 ปี ช ำระ

คืนเงินตน้งวดแรกในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ

เดือนท่ี 18 นับจำกวันเบิกเงินกู้งวดแรก     

(8 มิถุนำยน 2561) โดยช ำระคืนเงินตน้เป็น

รำยงวดทุก 6 เดือน จ ำนวน 10 งวด งวดท่ี

หน่ึงถึงเก้ำช ำระงวดละ 42 ล้ำนบำท และ

งวดท่ีสิบช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด และจ่ำย

ดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน 280,502,512 364,413,762 

2 300.0 3M THBFIX + 

1.95 

เงินกูยื้มน้ีมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 5 ปี ช ำระ

คืนเงินตน้งวดแรกในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ

เดือน ท่ี  6 นับจำกวัน เบิกเงินกู้งวดแรก       

(15 พฤศจิกำยน 2561) โดยช ำระคืนเงินตน้

เป็นรำยงวดทุก 6 เดือน จ ำนวน 10 งวด  

โดยช ำระงวดละ 30 ล้ำนบำท และจ่ำย

ดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน 179,778,915 239,701,915 

รวม    460,281,427 604,115,677 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (143,834,250) (143,834,250) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    316,447,177 460,281,427 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 604,115,677 

บวก: ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนเงินกูย้มืระหวำ่งปี 165,750 

หกั: ช ำระคืนระหวำ่งปี (144,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 460,281,427 
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เงินกูย้ืมระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน และเคร่ืองจกัรของ

บริษทัฯตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 13  

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมดงักล่ำว บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ 

เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไป

ตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯสำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขเร่ืองกำรด ำรงอัตรำส่วนทำง

กำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ ำนวนเงิน 

11.2 ลำ้นบำท (2562: 11.2 ลำ้นบำท) 

19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 5,559,306 5,525,286 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:    

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,638,949 629,848 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 117,905 103,707 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 611,810 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั 

  

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 349 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน 705,320 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์  2,179,752 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - (1,311,345) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 10,201,581 5,559,306 

   

ส ำรองผลประโยชน์ของพนักงำน   

หมุนเวียน 3,126,143 57,096 

ไม่หมุนเวียน 7,075,438 5,502,210 

 10,201,581 5,559,306 
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 ในปี 2563 บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ขำ้งหน้ำเป็นจ ำนวน

ประมำณ 3.1 ลำ้นบำท (2562: 0.1 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน

ของบริษทัฯประมำณ 12 ปี (2562: 10 ปี และ 14 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2563 2562 

อตัรำคิดลด 1.64 2.4, 2.9 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  5.0, 6.0 5.0, 6.0 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว

ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัรำคิดลด (372,280) 402,982 

   

 เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  774,651 (678,451) 

   

 เพิ่มขึ้น 20.0% ลดลง 20.0% 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (1,564,627) 2,272,723 

 

 (หน่วย: บำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัรำคิดลด (216,757) 234,640 

   

 เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  562,139 (485,636) 

   

 เพิ่มขึ้น 20.0% ลดลง 20.0% 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (1,073,801) 1,605,313 
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20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด

ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง

ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย

ไวค้รบถว้นแลว้ 

21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,781,576,117 1,627,633,285 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต 45,857,053 (54,370,854) 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 176,226,373 167,169,052 

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 106,511,253 111,866,536 

ค่ำไฟฟ้ำและเช้ือเพลิง 90,344,742 80,198,625 

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 23,942,473 23,793,226 

ค่ำจดัจ ำหน่ำย 15,731,114 21,112,183 

22. ค่ำเสียหำยจำกอุทกภัย 

ในเดือนตุลำคม 2560 ไดเ้กิดอุทกภยัท ำให้คนับ่อเก็บกกัน ้ ำกำกส่ำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลท่ีบ ำบดั

แลว้บำงส่วนช ำรุดพงัทลำย ส่งผลใหน้ ้ำกำกส่ำไหลเขำ้สู่พื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรมขำ้งเคียง มีผลให้

บริษทัฯตอ้งช ำระค่ำควำมเสียหำย และกระทรวงอุตสำหกรรมมีค ำสั่งให้หยุดกำรผลิตเอทำนอลชัว่ครำว 

เพื่อแกไ้ขปัญหำบ่อบ ำบดัน ้ ำเสียให้กลบัมำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ทั้งน้ีบริษทัฯไดส้ ำรวจควำมเสียหำยจำก

ผลของอุทกภยัท่ีเกิดขึ้น และบนัทึกค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้นเป็นจ ำนวน 73.3 ลำ้นบำท และจ ำนวน 2.3 ลำ้นบำท 

ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี 2560 และ 2561 ตำมล ำดบั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไดท้ ำกรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองควำมเสียหำยไว ้50 ลำ้นบำทต่ออุบติัเหตุแต่ละ

คร้ังและได้เรียกร้องเงินชดเชยควำมเสียหำยจำกบริษทัรับประกันตำมกรมธรรม์ประกันภัยท่ีท ำไว ้โดย

บริษทัรับประกนัตกลงช ำระเงินชดเชยควำมเสียหำยให้บริษทัฯจ ำนวน 40 ลำ้นบำท ดงันั้น บริษทัฯจึงรับรู้

เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี 2562 และบริษทัฯไดรั้บเงินชดเชย

ค่ำควำมเสียหำยดงักล่ำวทั้งจ ำนวนจำกบริษทัรับประกนัแลว้ในเดือนตุลำคม 2562 
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23. ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี - 16,058,549 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 7,248,839 - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,179,549) 55,642 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 6,069,290 16,114,191 

 จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

                                                                     (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (577,084) - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 76,242,687 529,739,058 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 15,248,537 105,947,812 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 7,248,839 - 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 24) (18,043,492) (75,150,614) 

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 1,486,927 744,435 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (727,162) (16,316,628) 

อ่ืน ๆ 855,641 889,186 

รวม (16,428,086) (89,833,621) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 6,062,290 16,114,191 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย

รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  5,110,906  5,256,122 

กำรบนัทึกสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1,207,023 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  2,010,189  - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน   343,402 174,619 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,415,087 915,923 

ผลขำดทุนทำงภำษีเงินได ้ 1,082,472 - 

รวม 9,962,056 7,553,687 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - เคร่ืองจกัร 3,421,318 3,421,318 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยส์ัญญำเช่ำกำรเงิน - 1,154,803 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,806,539 - 

รวม 5,227,857 4,576,121 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 4,734,199 2,977,566 
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24. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิพิ เศษตำมพระรำชบัญญัติส่งเส ริมกำรลงทุน  พ .ศ . 2520 โดยกำรอนุมัติของ

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนดงัน้ี  

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2078(9)/2551 62-0394-1-04-1-0 

ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2551 22 เมษำยน 2562 

1. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตเอทำนอล 

(99.5%) 

ผลิตแอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ 

2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำร

ประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม (นับแต่วันท่ีเร่ิมมี

รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

น ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้

ภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้

ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  

(หมดอำยใุนวนัท่ี  

1 เมษำยน 2563) 

 

3 ปี หรือ                 

ไม่เกินร้อยละ 50 

ของมูลค่ำเงินลงทุน 

(จะหมดอำยใุนวนัท่ี 

22 เมษำยน 2565) 

2.2 ไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง

ได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้น

ภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (นับแต่

วนัพน้ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบ วสัดุจ ำเป็นและของท่ี

ใชใ้นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก นบัจำกวนัท่ีน ำเขำ้คร้ังแรก 

1 ปี - 

3. วนัเร่ิมมีรำยได ้

 

2 เมษำยน 2555 23 เมษำยน 2562 

 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
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 รำยไดข้องบริษทัฯเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ โดยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

และไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำย   

   กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 1,321,470,986 2,242,168,703 

   กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 1,084,520,098 291,832,877 

รวม 2,405,991,084 2,534,001,580 

25. ก ำไรต่อหุ้น        

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น

กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วน

งำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์ซ่ึงบริษทัฯรับรู้รำยได ้ณ เวลำใด

เวลำหน่ึง ในปี 2562 บริษัทฯได้เพิ่มส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำน ซ่ึงได้แก่ส่วนงำนสำรปรับปรุงดิน 

อยำ่งไรก็ตำม กำรด ำเนินงำนของส่วนงำนดงักล่ำวในปีปัจจุบนัมีจ ำนวนไม่เป็นสำระส ำคญั 

ในปี 2563 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,150 ลำ้นบำท 904 ลำ้นบำท 

และ 157 ลำ้นบำท (ปี 2562: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,139 ลำ้นบำท 

734 ลำ้นบำท และ 312 ลำ้นบำท) 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 2 ถึง 15 

ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่

พนักงำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัฯรับรู้

เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 3.8 ลำ้นบำท (2562: 3.1 ลำ้นบำท) 
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28. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล          

จ่ำยต่อหุ้น วนัท่ีจ่ำยเงินปันผล 

  (บำท) (บำท)  

2563     

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับก ำไร

จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี

ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                 

9 เมษำยน 2563               

149,999,850 0.150 8 พฤษภำคม 2563 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับก ำไร

จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี

ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึง

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี     

20 สิงหำคม 2563                

54,999,946 0.055 18 กนัยำยน 2563 

รวม  204,999,796 0.205  

2562     

เงินปันผลส ำหรับก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำนของกิจกำรท่ีไดรั้บ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 

1 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 

2562 

150,000,000 0.150 24 พฤษภำคม 2562 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับก ำไร

จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี

ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึง

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี               

15 สิงหำคม 2562         

199,999,980 0.200 13 กนัยำยน 2562 

รวม  349,999,980 0.350  

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

29.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 13.7 ลำ้น

บำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน ้ ำกำกส่ำและโครงกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ (2562: 16.4 ลำ้นบำท) 
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29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร 

ก) บริษทัฯไดท้ ำสัญญำเพื่อเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีมีมูลค่ำต ่ำหรือสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำบริกำร ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำและบริกำรตำมสัญญำดงักล่ำวดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2563 2562 

จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 1.9 4.0 

มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.3 1.0 

ข) บริษทัฯไดท้ ำสัญญำซ้ือไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมี

ก ำหนด 1 ปี และสำมำรถต่ออำยุโดยอตัโนมติัครำวละ 1 ปี ซ่ึงอตัรำค่ำซ้ือไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุใน

สัญญำ 

29.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 

5.0 ลำ้นบำท เพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำอนุญำตให้ใชก้ระแสไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (2562: 

5.0 ลำ้นบำท) 

30. คดีฟ้องร้อง 

 ในเดือนกนัยำยน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่ำวหำว่ำบริษทัฯไม่ปฏิบติัตำมสัญญำซ้ือขำยมนัเส้น โดยขอเรียก

ค่ำเสียหำยจ ำนวน 186.9 ล้ำนบำท บริษัทฯได้ยื่นค ำให้กำรและฟ้องแยง้โดยเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน 82.4        

ลำ้นบำท  คู่ควำมทั้งสองฝ่ำยไดต้่อสู้คดีใน 3 ชั้นศำล คดีไดส้ิ้นสุดเม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2562 โดยศำลฎีกำไดมี้

ค ำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์ให้บริษทัดงักล่ำวช ำระเงินค่ำซ้ือมนัเส้นท่ีบริษทัฯจ่ำยล่วงหน้ำ

จ ำนวน 6.9 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 (วนัท่ีฟ้องแยง้) 

จนกวำ่จะช ำระเสร็จส้ิน ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรบงัคบัคดีตำมค ำพิพำกษำ 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 บริษทัฯยื่นฟ้องบริษทัดงักล่ำวต่อศำลลม้ละลำย ซ่ึงศำลลม้ละลำยไดอ่้ำนค ำ

พิพำกษำเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2562 ยกฟ้องเน่ืองจำกบริษทัดงักล่ำวยงัมีสิทธิเรียกร้องอยู่กบัลูกหน้ีรำยหน่ึง

ซ่ึงเป็นหน่วยงำนของรัฐ จึงยงัไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ซ่ึงบริษทัฯไดท้ ำกำรอำยดัสิทธิเรียกร้องดงักล่ำวไว้

แลว้  

 บริษทัฯไดเ้คยบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรับเงินค่ำซ้ือมนัเส้นจ่ำยล่วงหนำ้ท่ีจ่ำยให้กบับริษทัดงักล่ำวไวเ้ต็ม

จ ำนวนแลว้ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 บริษทัฯไดรั้บช ำระเงินบำงส่วนจ ำนวน 0.2 ลำ้นบำทจำกบริษทั

ดงักล่ำว บริษทัฯบนัทึกเงินจ ำนวนดงักล่ำวเป็นรำยกำรโอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรับเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำ

ซ้ือสินคำ้ซ่ึงแสดงเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี 2562 
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31. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ

ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

          (หน่วย: บำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,064,763 1,064,763 1,055,719 1,055,719 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

32.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของบริษทัฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินทรัพยท์ำง

กำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เงิน

กู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำว บริษัทฯมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกกบัธนำคำร และเคร่ืองมือ

ทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชี ท่ีแสดง

อยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ลูกหนีก้ารค้า  

 บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออยำ่งเหมำะสม จึงไม่คำดว่ำ

จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั  
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 บริษทัฯพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ี

คำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี

รูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ

เกิดขึ้นค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผล

และสำมำรถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรำยงำนเก่ียวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบันและกำร

คำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้ออกจำกบญัชีหำกบริษทัฯ

ไดมี้กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยซ่ึงจะถูกสอบทำนโดยฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทัส ำหรับลูกหน้ีรำย

ดงักล่ำว  

  เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินตำมนโยบำย

ของบริษทัฯ โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีไดรั้บกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก ำหนดให้กับ

คู่สัญญำแต่ละรำย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทำนโดยฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปี

และอำจมีกำรปรับปรุงในระหว่ำงปีขึ้ นอยู่กับควำมเห็นชอบของฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ                

กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีอำจ

เกิดขึ้นจำกผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของตรำสำรหน้ีไม่สูงมำกนักเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดับควำม

น่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจดัอนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตระหว่ำง

ประเทศ 

ความเส่ียงด้านตลาด 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นตลำดท่ีส ำคญั 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำก

อตัรำดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯไม่คำดวำ่จะมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัจำกรำยกำรซ้ือขำยเน่ืองจำกรำยกำรส่วนใหญ่

เป็นสกุลเงินบำท  
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำรท่ีมีอตัรำดอกเบ้ีย เงินเบิกเกิน

บญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และเงินกู้ยืมระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน

ส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดใน

ปัจจุบนั 

 บริษัทฯบริหำรควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียโดยกำรจัดหำเงินกู้ยืมท่ีมีทั้ งอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีและอัตรำ

ดอกเบ้ียผนัแปรซ่ึงตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทัฯ บริษทัฯมีนโยบำย

กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียโดยกำรติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียอย่ำง

ใกลชิ้ด ติดตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ ภำวะตลำดเงินและตลำดทุน และทิศทำงอตัรำดอกเบ้ียท่ีอำจเป็น

สำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย หำกพบควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดหรือทิศทำง

ในอนำคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด บริษทัฯจะพิจำรณำเขำ้ท ำสัญญำ

แลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนควำมแตกต่ำงระหวำ่งดอกเบ้ียตำมอตัรำคงท่ีและดอกเบ้ียตำม

อตัรำผนัแปร ซ่ึงอำ้งอิงจำกมูลค่ำเงินตน้ตำมสัญญำส ำหรับช่วงเวลำท่ีก ำหนดไว ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม

ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม

วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง 

อตัรำ

ดอกเบ้ีย   

 

ภำยใน            

1 ปี 

มำกกว่ำ                        

1ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ         

5 ปี 

ตำมรำคำ

ตลำด 

ไม่มีอตัรำ

ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย             

ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 24.9 1.6 26.5 0.05 - 0.125 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 1.1 1.1 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 179.1 179.1 - 

 - - - 24.9 181.8 206.7  

หนี้สินทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 915.3 - - - - 915.3 2.24 - 2.75 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 124.9 124.9 - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 7.2 23.2 3.1 - - 33.5 0.27 - 5.71 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 460.3 - 460.3 3M THBFIX + 1.95 

 922.5 23.2 3.1 460.3 124.9 1,534.0  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 25.3 0.1 25.4 0.10 - 0.35 

เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด - - - 1.1 1.1 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 0.5 - - 199.8 200.3 6.87 

 0.5 - 25.3 201.0 226.8  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน       

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,391.3 - - - 1,391.3 2.53 - 2.95 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 161.0 161.0 - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3.0 9.0 - - 12.0 0.27 - 2.46 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 604.1 - 604.1 3M THBFIX + 1.95 

 1,394.3 9.0 604.1 161.0 2,168.4  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

 ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำง

สมเหตุสมผลของอัตรำดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 เพิ่มขึ้น/ 

ลดลง 

ผลกระทบต่อ 

ก ำไรก่อนภำษี 

ผลกระทบต่อ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

(ร้อยละต่อปี) (พนับำท) (พนับำท) 

เงินกูย้มืสกุลเงินบำท +0.5 (2,301) (1,841) 

 -0.5 2,301 1,841 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 บริษทัฯมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมจำกสถำบนั

กำรเงินและสัญญำเช่ำ บริษทัฯมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องซ่ึงตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบ

จำกฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทัฯเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบริษทัฯมีกระแสเงินสดในอนำคตเพียงพอต่อกำร

ด ำเนินงำน โดยใช้กำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสดซ่ึงรำยงำนเหล่ำน้ีจะถูกใช้ในกำรติดตำมและ

ควบคุมควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง และกำรก ำหนดอตัรำส่วนสภำพคล่องให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม พร้อม

ทั้งได้มีกำรก ำกับดูแลและติดตำมปริมำณกระแสเงินสุทธิในแต่ละช่วงเวลำเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำบริษทัฯ

สำมำรถจดักำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี

เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงั

ไม่คดิลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  

5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินอื่น  915,330 - - 915,330 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  124,856 - - 124,856 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  7,816 24,082 3,098 34,996 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  144,000 316,807 - 460,807 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์  1,192,002 340,889 3,098 1,535,989 

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ

ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

33. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของบริษัทฯคือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี

เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.87:1 (2562: 1.1:1)  

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 
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บริษัทฯได้รับการต่ออายุการรับรองเปน็สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (CAC)

จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
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