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รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น
		ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าจากผลการ
ด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯได้พัฒนาศักยภาพแห่งการเป็นผู้น�ำในการพัฒนาพลังงานทดแทน โดย
ในปี 2558 มีรายได้ 2,602.57 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 244.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.08 และ
11.38 ตามล�ำดับ สืบเนือ่ งมาจากความต้องการใช้เอทานอลทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากนโยบายภาครัฐทีย่ กเลิกการจ�ำหน่าย
น�้ำมันเบนซิน 91 กอปรกับบริษัทฯสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช�ำระคืน
เงินกู้ยืมจากธนาคารซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข จึงท�ำให้ดอกเบี้ยลดลง
ส�ำหรับปริมาณการขายเอทานอลในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.65 เนื่องจากอุปสงค์เอทานอล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปริมาณการใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E10 (ออกเทน 91 และ 95)
และน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็นน�้ำมันแก๊สโซฮอลล์เพิ่ม
มากขึน้ ตามไปด้วย นอกจากนีบ้ ริษทั ฯยังได้กอ่ สร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาดก�ำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ เพือ่ น�ำไฟฟ้า
ทีไ่ ด้มาใช้ภายในโรงงานและกระบวนการผลิต เป็นการลดค่าใช้จา่ ยพลังงานและท�ำให้สามารถบริหารต้นทุนของบริษทั ฯในระยะยาว
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี 2558-2579 ที่มีการก�ำหนดเป้าหมายปริมาณความต้องการ
ใช้เอทานอลที่ 11.30 ล้านลิตรต่อวันภายในปี 2579 โดยได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์มารองรับ ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อม
ด้านวัตถุดบิ การเพิม่ ศักยภาพในการผลิตและการตลาด รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึกและการเข้าถึงองค์ความรูด้ า้ นพลังงานทดแทน
และการบริหารโครงสร้างราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้มคี วามเหมาะสมโดยการใช้มาตรการภาษี และกองทุนน�ำ้ มัน ล้วนแล้วแต่สง่ ผล
ดีตอ่ ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อีกทัง้ การก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ก็นบั เป็นโอกาสดีทบี่ ริษทั ฯ
จะขยายตลาดส่งออก รวมถึงเพิ่มช่องทางการน�ำเข้าวัตถุดิบจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหาร
จัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเดือนธันวาคมปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการศึกษา
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ก�ำลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ร่วมกับกลุ่มบริษัท แสงฟ้า อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และส่งออกมันเส้นรายใหญ่ของประเทศ เพื่อขยายก�ำลังการผลิตรองรับความต้องการเอทานอลที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต ความ
ส�ำเร็จของโครงการจะเป็นการเสริมศักยภาพการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯต่อไป
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาน�ำ้ มันดิบตลาดโลกทีย่ งั คงมีความผันผวนนับเป็นปัจจัยส�ำคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อปริมาณ และ
ราคาจ�ำหน่ายเอทานอลของบริษทั ฯ ในอนาคต ในการนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการผลิตเพือ่ ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยอย่างต่อเนือ่ งและจะพยายามบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างระมัดระวัง
เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานในอนาคตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่ก�ำหนดได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและค�ำนึง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต และเข้าร่วมกระบวนการรับรอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถผ่านกระบวนการรับรองได้ภายในปี 2560 นี้
		คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านส�ำหรับความไว้วางใจและจะมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจ เพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถตอบแทนประโยชน์คืนสังคมและท่านผู้ถือหุ้นต่อไปประธานกรรมการ
ในนามคณะกรรมการ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน)

(นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับผูบริหารโดยใน
ระหวางป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนสาระสําคัญ
ดวยความเปนอิสระ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวม
ประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควร ซึ่งสรุปไดดังนี้
สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจําป 2558 ของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหวางกัน รายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมกับฝายบริหารและแผนกตรวจสอบ โดยไดเชิญผูสอบบัญชีรวมประชุมทุก
ครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได
จัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ อยางเพียงพอ
และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชี
ประจําปของผูสอบบัญชี
สอบทานระบบการควบคุมภายในใหรัดกุม ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการตรวจสอบ
ตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแกไขผลของการตรวจสอบ เพื่อมุงเนนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล และใหเพียงพอในจุดที่จําเปน โดยไดรายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปน
ประจํารวมทั้งสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับและขอกําหนดที่เกี่ยวของ และนอกจากนี้ได
มีการสอบทานแผนงานในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
เสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนลงมติแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี ประจําป 2559
ในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ใหความสําคัญกับปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลและการดําเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไมพบ
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญแตอยางใด
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้เริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้มอี ำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการสรรหากรรมการ
และผู้บริหารรวมทั้งพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นแต่ละเรือ่ งแต่ละกรณีๆ ไป โดยมีการประชุมจ�ำนวน 1 ครัง้ เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์
2559 ที่ผ่านมาซึ่งมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. ได้สอบทานการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานประจ�ำปี 2559 และการจ่ายเงินรางวัลพนักงานประจ�ำปี 2558 ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปรากฏว่าเป็นไปตามงบประมาณและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีองค์กรอิสระท�ำการส�ำรวจไว้
2. ได้รับทราบการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ส�ำหรับการประชุมใหญ่
ประจ�ำปี 2559 แต่อย่างใด
3. ได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 โดย
ก�ำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาดังนี้
		 3.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว
		 3.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับ
การเสนอโดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
วิชาชีพอันเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ได้ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการของบริษทั ฯ ใน
รอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี)
		 3.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระเพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ต่อไป
4. ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะอนุกรรมการบริษทั ฯ ชุดต่างๆ โดยพิจารณาถึงขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันรวมทัง้ ขนาดธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจและผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมาแล้ว จึงน�ำเสนอค่าตอบแทนทีเ่ ห็น
ว่าเหมาะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน�ำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ต่อไป

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(นายไกรสีห์ ศิริรังษี)
ประธานกรรมการ ก.ส.ต.
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

คณะกรรมการ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

01

02

03

04

01 นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
02 นายไกรสีห์ ศิริรังษี 					
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
03 นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
04 นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
05 นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
กรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

05

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

06

07

08

06 นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
กรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
07 นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
08 นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
09 นายวิรัช อภิเมธีธำ�รง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

09

7

10
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ผู้บริหารของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

นายมงคล สุนนานนท์
ผู้อำ�นวยการโรงงาน

นางสมฤดี สุวรรณรูป
ผู้อำ�นวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท

นายอนันต์ รายะรุจิ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการโรงงาน

นางสาวธีรนันท์ คุณะเกษม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช
ผู้อำ�นวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ

นายวรพงษ์ รุ่งทิวาสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการโรงงาน

นายศุภชัย แก้วเฟื่อง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ปัจจัยความเสี่ยง
• ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
• ข้อพิพาททางกฎหมาย
• ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ปี 2558

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่มีควำม
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมำตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทำนอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมำณ
78 องศำเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่ำย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่ำออกเทนสูง โดย
บริษัทฯ จำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพให้กับบริษัทผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตรำส่วนผสมร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 ได้
เป็ น น้ ำมัน แก๊ส โซฮอล์ E10 น้ ำมัน แก๊ส โซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ E85 ตำมล ำดับ ส ำหรั บ ใช้เป็น
เชื้อเพลิงในรถยนต์เพื่อทดแทนกำรใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดกำรนำเข้ำน้ำมันเชื้อเพลิงและสำรปรุงแต่งซึ่ง
ใช้เพิ่มค่ำออกเทนในน้ำมันเบนซินที่เรียกว่ำ MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทำงอำกำศ
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี โ รงงำนผลิ ต เอทำนอล โดยใช้ เ ทคโนโลยีข อง MAGUIN INTERIS ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งมีกำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรต่อวัน หรือ 120.75 ล้ำนลิตรต่อปี (คำนวณจำกจำนวน
วันที่ใช้ในกำรผลิตเท่ำกับ 330 วันต่อปี) ทั้งนี้ สำยกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สำยกำรผลิต โดย
มีรำยละเอียดดังนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล
กำลังกำรผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มกำรผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1

สายการผลิตที่ 2

กำกน้ำตำล
165,000 ลิตรต่อวัน
31 มกรำคม 2548

กำกน้ำตำลหรือมันสำปะหลัง
200,000 ลิตรต่อวัน
2 เมษำยน 2555

ทั้งนี้ โรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1760(2)/2546 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2546 สำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 และ
เลขที่ 2078(9)/2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2551 สำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 โดยบัตรส่งเสริมกำรลงทุนมีสิทธิ
ประโยชน์ด้ำนภำษีและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม (ซึ่งได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคล)ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้ สำหรับสำยกำรผลิต
ที่ 1 นั้น สิทธิประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวได้หมดอำยุไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556 และสำหรับ
สำยกำรผลิตที่ 2 นั้น สิทธิประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวจะหมดอำยุในวันที่ 1 เมษำยน 2563

ส่วนที่ 1 หน้ำ 1

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558
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แบบ 56-1 ปี 2558

2. ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักออก
จำกกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ บุคคล เป็นระยะเวลำ 5 ปี
นับแต่วันพ้นกำหนดเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีตำม 1.
3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ใน
กำรผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้ำครั้งแรก
4. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ
1.1 นโยบายและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำในกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภำพ”
พันธกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมกำรใช้เอทำนอลเป็นพลังงำนทดแทนโดยกำรร่วมมือกับหน่วยงำน
รัฐสถำบันกำรศึกษำและเอกชนให้เกิดบูรณำกำรในกำรพัฒนำกำรใช้เอทำนอลเป็นเชื้อเพลิงภำยใต้กำรบริหำร
จัดกำรที่เป็นธรรมำภิบำลเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรผู้ถือหุ้นพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม
นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภำพถูกต้องตำมมำตรฐำน
และมุ่งสร้ำงควำมมั่นใจและควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรแก่คู่ค้ำด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประกำรดังนี้
(1) พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง
(2) ตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบ สำรเคมี และน้ำที่ใช้ ตลอดจนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ระหว่ำง
ผลิตทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำน ISO 9001/2008
(3) สร้ ำงจิ ตส ำนึ กและกำรใส่ ใจในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลู กค้ำด้ว ยควำมรับผิดชอบ
รวดเร็ว และจริงใจ
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหำรงำนและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำง โดยกำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้ำงกำรปลูกจิตสำนึกให้พนักงำนได้ มีส่วนร่วมใน
กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนชุมชนและสังคมรอบข้ำงอย่ำงยั่งยืน
โดยกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ 4 ด้ำน ดังนี้
(1) ด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักกำร ดังนี้
- ติดตำมและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและระบบกำรจัดกำรของเสียจำกโรงงำนเพื่อกำจัด
มลภำวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มำตรฐำน ISO14000

ส่วนที่ 1 หน้ำ 2
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- ตรวจสอบระบบเผำไหม้ของเชื้อเพลิงตำมกำหนดเพื่อควบคุมคุณภำพของอำกำศที่
ปล่อยจำกปล่องให้อยู่ในมำตรฐำนที่กำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
- ตรวจวัดคุณภำพอำกำศทุก 6 เดือน
(4) ด้ำนสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจกำรของบริษัทฯ
คงอยู่และเติบโตอย่ำงมั่นคง โดยเริ่มจำกสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงำนซึ่งเป็นหัวใจ
ส ำคั ญ ที่ เ สริ ม ศั ก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ไปสู่ สั ง คมระดั บ ชุ ม ชน และ
ระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรในระดับสังคมต่ำงๆ ดังนี้
(ก) ระดับองค์กร
- พัฒนำทักษะของพนักงำนทุกระดับและสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรสู่กำรบริหำร
ควำมสำมำรถ (Competence Management)
- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
- อนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
- ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ของเยำวชนในชุมชน
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรำกฐำนของกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชน
(ค) ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
เยำวชน
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้
กำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัป ชั่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน
ของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มควำมเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อพัฒนำองค์กรให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว
บริษัทฯ มีข้อห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินกำรหรือยอมรับ
กำรทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชั่นในทุกรู ป แบบทั้งทำงตรงและทำงอ้ อม โดยครอบคลุ มถึงทุกธุร กิจทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบหรือสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
ส่วนที่ 1 หน้ำ 4
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เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณทำงธุรกิจโดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม
(2) พนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้ องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยให้ปรึกษำหำรือผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่บริษัทฯ
กำหนดให้ทำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
(3) บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ตำมที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
(4) ผู้ ที่ ก ระท ำทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เป็ น กำรกระท ำผิ ด จรรยำบรรณทำงธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ กำร
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจำกนี้ อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำร
กระทำนั้นผิดกฎหมำย
(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยว่ ำ ด้ ว ยกำรต่ อ ต้ ำ นทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มี
แนวทำงดำเนินกำรต่ำงๆ โดยสรุปได้ดังนี้
(1) กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล
ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
พนักงำน และกำรให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่ อสำรทำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมทำงธุร กิจ ที่อยู่ ในควำมรับผิ ดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้ เป็นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ
ประสิทธิผลด้วย
(2) กำรด ำเนิ น กำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมเสี่ ย งสู ง กั บ กำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั่ น กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังโดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้
(2.1) ไม่เสนอให้ ค่ำตอบแทน จ่ำยสิ น บน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสิ นบนจำกบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงำนอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรดำเนินกำรโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพื่อให้มีกำรตอบแทนกำร
ปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของบริษัทฯ
(2.2) กำรรั บ หรื อให้ เงินบริ จ ำคหรือเงิน สนับ สนุน ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน
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(2.3) ห้ำมรับหรือให้สินบนในกำรดำเนินธุรกิจ ทุกชนิด กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ กำรติดต่อ
งำนกับภำครัฐจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
โดย เคร่งครัด
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำร
ที่ มี ลั กษณะเดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น หรื อกิ จกำรที่ ส นั บ สนุ น กิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ อั นจะท ำให้ บริ ษั ทฯ มี
ผลประกอบกำรหรื อผลกำไรเพิ่มมำกขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กับบริษัทฯ โดยสำมำรถ
สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีควำมครบวงจรมำกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมกำรของบริษัทฯ หรือคัดเลือก
ผู้บริหำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรดำเนินธุ รกิจเพื่อเป็นตัวแทนในกำรบริหำรงำน เพื่อ
กำหนดนโยบำยที่สำคัญและควบคุมกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำว
เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนำคตใน
แง่ของกำรทำธุรกิจที่แข่งขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้กำรดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ่มใน
อนำคตจะดำเนินกำรผ่ำนบริษัทฯ
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 ประวัติความเป็นมา
เอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได้นั้น จะถูกนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อผลิตเป็นน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่เรียกว่ำ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยกำรผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจำกแนวพระรำชดำริ
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเมื่อปี 2528 โดยโครงกำรส่วนพระองค์ได้ศึกษำกำรผลิตแก๊สโซฮอล์เพื่อใช้เป็น
พลังงำนทดแทน โดยผลิตเอทำนอลจำกอ้อย หลังจำกนั้นก็เกิดกำรตื่นตัวทั้งจำกภำครัฐและเอกชนเข้ำมำร่วม
พัฒนำและนำไปทดสอบกับเครื่องยนต์ แต่ยังไม่เกิดกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จนกระทั่งรำคำน้ำมันในตลำดโลก
เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกในปี 2546 รัฐบำลจึงได้หันมำผลักดันกำรผลิตและกำรใช้แก๊สโซฮอล์อย่ำงจริงจัง รวมถึง
ส่งเสริมกำรผลิตเอทำนอลเพื่อนำไปผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
โอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ไทย
อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้ำนบำท
เพื่อ
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้จัดตั้งโรงงำนผลิตเอ
ทำนอลเพื่อใช้เป็ น เชื้ อเพลิ งจำกคณะกรรมกำรเอทำนอลแห่ งชำติผ่ำนมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลั งงำน
แห่งชำติ ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2545 ต่อมำเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2546 บริษัท ลำนนำ
รีซอร์สเซส จำกัด (มหำชน) (“LANNA”) ได้เข้ำมำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนทำให้ LANNA เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ จึงมี
สถำนะเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ LANNA โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ค้ ำ น้ ำมั น ตำมมำตรำ 10 ของ
ส่วนที่ 1 หน้ำ 6
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พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2548 ซี่งถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำย
แรกที่ได้รับใบอนุญำตดังกล่ำว และเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ทำกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
จำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
1.2.2 พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2546
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น
265 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 25.50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
เสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรเพิ่มทุน
ครั้งนี้ LANNA ได้เข้ำมำลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวจำนวน 19,875,000 หุ้น ทำให้ LANNA มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และทำให้
บริษัทฯ มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA
 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล จำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2546
 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกำรผลิตเอทำนอล สำยกำรผลิตที่ 1 จำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2546
ปี 2547
 กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ำตำล (สำยกำรผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ์
ปี 2548
 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลจำกสำยกำรผลิตที่ 1 เป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2548
 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ำมัน ตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 ในกำรจำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง จำกกรมธุรกิจพลังงำน
ปี 2549
 LANNA ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 200,000 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่ถือใน
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำก 19,875,000 หุ้น เป็น 20,075,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.75 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor
(ABR) เมื่อเดือนมกรำคม 2549
 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่มีควำมบริสุทธิ์ของ
แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่ำ 99.5% เพื่อจำหน่ำยให้แก่ผู้ค้ำน้ำมันโดยตรงเท่ำนั้น โดยมีขนำดกำลังกำร
ผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2549
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 106 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล้ำนบำท เป็น
371 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 10.60 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนที่ 1 หน้ำ 7
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ปี 2550
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 79.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 371 ล้ำนบำท เป็น
450.50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 7.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 149.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ล้ำนบำท
เป็น 600 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 14.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อ
บริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ที่ตรำไว้จำกเดิมหุ้นนละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท
 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้สำมำรถส่งเอทำนอลออกนอกรำชอำณำจักรได้
เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2550
ปี 2551
 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกำรผลิตเอทำนอล สำยกำรผลิตที่ 2 จำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2551
ปี 2552
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2552 บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จำกสถำบัน
UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)
ปี 2553
 บริษัทฯ เริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ำตำลหรือมันสำปะหลัง
(สำยกำรผลิต ที่ 2) เพื่อขยำยกำลังกำรผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรต่อวัน หรือ 66.00 ล้ำนลิตร
ต่อปี (จำนวนวันที่ใช้ในกำรผลิตเท่ำกับ 330 วันต่อปี)
ปี 2554
 บริษัทฯ เริ่มทดสอบกำรเดินเครื่องจักรผลิตเอทำนอลจำกมันสำปะหลังของสำยกำรผลิตที่ 2 ในช่วง
เดือนมกรำคม 2554
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 2 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge
Blanket (UASB) เมื่อเดือนพฤษภำคม 2554
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 600 ล้ำนบำท เป็น 800
ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มใหม่จำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ขยำยกำลังกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจำก
150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2554
ส่วนที่ 1 หน้ำ 8
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
รายการ
เลขที่บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม
ปริมำณกำรผลิตที่ได้รับยกเว้นภำษี

วันเริ่มมีรำยได้
วันหมดอำยุของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำ
เงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2. ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักจำกกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลัง
ระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้อง
นำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อส่งออก
4. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมัติ
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แบบ 56-1 ปี 2558
สายการผลิตที่ 1

สายการผลิตที่ 2

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

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

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


8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม

5 ปี
นับแต่วันพ้นกำหนดเวลำที่
ได้รับยกเว้นภำษี
1 ปี
นับแต่วันที่นำเข้ำครั้งแรก


นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2008 และกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรจัดกำร สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ำ
บริษัทฯ มีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีระบบกำรควบคุมดูแลกระบวนกำรผลิตอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมี
แผนดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงชัดเจนและเป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด
(2) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
นอกเหนื อจำกผลิ ตภั ณฑ์ หลั ก คื อ เอทำนอลตำมที่ กล่ ำวข้ ำงต้ นแล้ ว ในกระบวนกำรกลั่ น
เอทำนอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) คือ ฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไป
ด้วยแอลกอฮอล์หลำยชนิด กำรใช้ฟูเซล ออยล์จะต้องมีกำรแยกแอลกอฮอล์ด้วยวิธีกำรกลั่น และผ่ำนกระบวนกำร
ทำให้บริสุทธิ์ แล้วจึงนำแอลกอฮอล์ที่ได้ไปใช้เป็นตัวทำละลำยในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำกรรมน้ำหอม
อุตสำหกรรมเรซิ่นและพลำสติก อุตสำหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมำณฟูเซลออยล์ ที่
เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ จะมีประมำณวันละ 200 ลิตร

ส่วนที่ 1 หน้ำ 12
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แบบ 56-1 ปี 2558

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะมุ่งเน้นผลิตเอทำนอลที่มีคุณภำพสูงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ โดยบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบคุณภำพของเอทำนอลอย่ำงสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือก
และตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำกน้ำตำล ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ ใช้ในกระบวนกำรผลิต
นอกจำกนี้ เทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอลทั้ง 2 สำยกำรผลิต เป็นเทคโนโลยีของ MAGIUN
INTERIS ประเทศฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และได้ รั บ กำรยอมรั บ จำกผู้ ผ ลิ ต เอทำนอลทั่ ว โลก
กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบบ DCS (Distributed Control System) ที่ทันสมัยและแม่นยำ
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของเอทำนอลในทุกขั้นตอนกำรผลิตจนถึงขั้นตอน
สุดท้ำยก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ กำรดำเนินกำรทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่ำวข้ำงต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำเอทำนอลที่ ผลิตได้มีคุณภำพได้มำตรฐำน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สำมำรถผลิตเอทำนอลที่มีควำม
บริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมำตร ซึ่งสูงกว่ำคุณภำพมำตรฐำนที่กรมธุรกิจพลังงำนกำหนด
2. การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตซึ่งถือเป็นค่ ำใช้จ่ำยหลักที่จะส่งผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ก๊ำซชีวภำพซึ่งได้จำก
กระบวนกำรบำบัดน้ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไอน้ำเพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตเอทำนอล จำกเดิมที่บริษัทฯ ต้องใช้น้ำมันเตำเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีรำคำสูงมำก ทำให้บริษัทฯ
สำมำรถประหยัดต้นทุนค่ำเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ หรือคิดเป็นค่ำเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
ประมำณ 4.50 บำทต่อลิตรเอทำนอล นอกจำกนี้ เทคโนโลยีกำรผลิตที่บริษัทฯ ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลเป็น
ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้จำนวนพนักงำนในสำยกำรผลิตมีจำนวนไม่มำก
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่ำแรงลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรที่บริษัทฯ ออกแบบสำยกำรผลิตที่ 2 ให้สำมำรถเลือกใช้กำกน้ำตำล หรือมัน
เส้นเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอล จะเป็ นกำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นของบริษัทฯ ในกำรที่จะบริหำรต้นทุนกำร
ผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยหำกรำคำของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้น ก็จะสำมำรถหันมำใช้วัตถุดิบ
อีกชนิดหนึ่งในกำรผลิตเอทำนอลแทน
3. ความแน่นอนในการส่งมอบสินค้า
กำรส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมกำหนดเวลำเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้ำใช้พิจำรณำใน
กำรเลือกสั่งซื้อ เอทำนอลแปลงสภำพจำกผู้ผลิตแต่ละรำย ซึ่งผู้ซื้อจะมีแผนกำรรับเอทำนอลที่ระบุปริมำณที่ส่ง
มอบและกำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ำที่ชัดเจน โดยหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ในปริมำณ
และภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว จะส่งผลกระทบต่อควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงถือเป็นนโยบำยหลักที่จะต้องส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมกำหนดเวลำ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ลูกค้ำ อันจะช่วยสร้ำงควำมไว้วำงใจให้แก่ลูกค้ำซึ่งจะส่งผลทำให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริก ำรของบริษัทฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง
ส่วนที่ 1 หน้ำ 13
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4. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำยแรกที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 10 ของ
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทำให้มีกลุ่มลูกค้ำที่มีกำรติดต่อทำธุรกิจกันมำเป็นเวลำนำน
ประกอบกับกำรที่บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมั่น
และไว้ใจในกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะวำงแผนกำรจัดส่งเอ
ทำนอลล่วงหน้ำร่วมกับลูกค้ำ ทั้งในด้ำนปริมำณสินค้ำ และเวลำในกำรจัดส่ง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ
ว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถส่งสินค้ำให้ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่ำว ในกำรวำง
แผนกำรผลิตและกำรจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อที่จะสำมำรถจัดส่งเอทำนอลให้ในปริ มำณ
คุณภำพ และเวลำที่ลูกค้ำต้องกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
2.2.2 ลักษณะลูกค้า
บริษัทฯ จำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินใน
สัดส่วนต่ำงๆเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ บริษัทผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ของ
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันรำยใหญ่ของประเทศ โดยบริษัทฯ จะมีกำร
ทำสัญญำซื้อขำยเอทำนอล ซึ่งมีอำยุสัญญำประมำณ 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับนโยบำยของลูกค้ำแต่ละรำยใน
สัญญำจะกำหนดปริมำณเอทำนอลแปลงสภำพที่บริษัทฯ ต้องจัดส่งให้ลูกค้ำในกำหนดเวลำที่แน่นอน ส่วนรำคำ
ซื้อขำยเอทำนอลแปลงสภำพที่จะซื้อขำยกันนั้นจะกำหนดเป็นรำยไตรมำส
2.2.3 นโยบายราคา
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เห็นชอบให้ใช้รำคำเอทำนอลอ้ำงอิงจำก
กำรเปรียบเทียบรำคำต่ำสุด ระหว่ำงรำคำเอทำนอลที่ผู้ผลิตรำยงำนต่อกรมสรรพสำมิตกับรำคำเอทำนอลที่
ผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยงำนต่อสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวำคม
2558 เป็นต้นไป
โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำขำยจำกต้นทุนบวกอัตรำกำไรขั้นต้นที่เหมำะสม (Cost
Plus Margin) โดยนอกเหนือจำกกำรพิจำรณำรำคำเอทำนอลอ้ำงอิงที่ประกำศโดย สนพ. แล้ว บริษัทฯ ยัง
พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ประกอบในกำรกำหนดรำคำขำยเอทำนอลแปลงสภำพเป็นสำคัญ เช่น รำคำวัตถุดิบที่ใช้
ในกำรผลิต อุปสงค์และอุปทำนของตลำด รวมถึงภำวะกำรแข่งขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจำกตลำดในประเทศ
และต่ำงประเทศ เป็นต้น
2.2.4 การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
กรมสรรพสำมิตมีข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงว่ำ บริษัทฯ จะต้องนำเอทำนอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปใช้ในกำรผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจำหน่ำยให้แก่
ผู้ค้ำน้ำมันโดยตรงเท่ำนั้น และต้องแปลงสภำพเอทำนอลเป็น “เอทำนอลแปลงสภำพ” (Denatured Ethanol)
ก่อนนำออกจำกโรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ตำมสูตรที่กรมสรรพสำมิตกำหนด โดยผสมกับน้ำมันเบนซิน
ส่วนที่ 1 หน้ำ 14
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หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเรียกว่ำสำรแปลงสภำพ ในสัดส่วน 0.5% ต่อเอทำนอล 99.5% โดยปริมำตร ก่อนกำร
จำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผู้ค้ำน้ำมันจะ
น ำเอทำนอลแปลงสภำพไปผสมกั บ น้ ำมั น เบนซิ น ในอั ต รำส่ ว นผสม 10%, 20%, หรื อ 85% เป็ น น้ ำมั น
แก๊สโซฮอล์ E10, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตำมลำดับ
ในกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพของบริ ษัทฯ ส่ ว นใหญ่ลู กค้ำเป็นผู้ รับผิ ดชอบกำรขนส่ ง
เอทำนอลที่ซื้อเอง โดยลูกค้ำจะเป็นผู้นำรถขนส่งมำรับสินค้ำ ณ โรงงำนของบริษัทฯ ในขณะที่ลูกค้ำบำงรำย
บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบกำรขนส่ง โดยบริษัทฯ จะว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอกในกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ
ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ง จนถึงคลังเก็บสินค้ำของลูกค้ำ
สำหรับปริมำณกำรซื้อขำยเอทำนอลนั้นจะยึดตำมปริมำณที่วัดโดยมิเตอร์ ณ โรงงำนของบริษัทฯ เป็นหลัก
ซึ่งมิเตอร์ดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรสอบเทียบตำมที่กฎหมำยกำหนดเป็นประจำ
2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เห็นชอบแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน
และพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2558 ที่ผ่ำนมำ โดยได้กำหนด
สั ด ส่ ว นกำรใช้ พ ลั ง งำนทดแทนเป็ น ร้ อ ยละ 30 ของกำรใช้ พ ลั ง งำนขั้ น สุ ด ท้ ำ ยของประเทศในปี 2579
นอกจำกนั้นได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยควำมต้องกำรใช้เอทำนอลจำกแผน AEDP 10 ปี (2555-2564) ที่ 9
ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2564 เป็นแผน AEDP 2015 (2558-2579) ที่ประมำณกำรควำมต้องกำรเอทำนอล 5.09,
7.38 และ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2562, 2569 และ 2579 ตำมลำดับ โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำร
พลังงำนในภำคขนส่ง และควำมสำมำรถในกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพเป็นหลัก ซึ่งทำงกระทรวงพลังงำนได้
กำหนดยุทธศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน 3 ด้ำน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต กำรใช้ และตลำดพลังงำนทดแทน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและเข้ำถึงองค์ควำมรู้ข้อเท็จจริงด้ำนพลังงำนทดแทน
นอกจำกนั้น กพช. ได้อนุมัติแผนบริหำรจัดกำรน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศระยะยำว พ.ศ.
2558-2579 (Oil Plan 2015) เพื่อใช้กำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้ องกับ
เป้ ำหมำยที่ร ะบุ ภ ำยใต้ แผนอนุ รั ก ษ์ พลั งงำน และแผนพัฒ นำพลั ง งำนทดแทนและพลั งงำนทำงเลื อ ก ซึ่ง
ยุทธศำสตร์ที่สำคัญยุทธศำสตร์หนึ่งของแผนบริหำรจัดกำรน้ำมันเชื้อเพลิง คือกำรบริหำรจัดกำรชนิดของน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้เหมำะสม โดยกำรลดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง และกำรผลักดันให้มีกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมำตรฐำน
เดียวกันและสอดคล้องกับมำตรฐำนภูมิภำคอำเซียน (Harmonisation of ASEAN Fuel Quality Standards:
HAFQS) ได้แก่ ลดชนิดน้ำมัน เชื้อเพลิง ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์อี 10 โดยยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน
91 เป็นลำดับแรก โดยจะต้องดำเนินกำรควบคู่ไปกับมำตรกำรด้ำนรำคำ คือ กำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ำมันแก๊ส
ส่วนที่ 1 หน้ำ 15

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

25

แบบ 56-1 ปี 2558

โซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95 ให้สะท้อนต้นทุนกำรผลิต รวมทั้งกำหนดส่วนต่ำงรำคำขำยปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์
ชนิ ด ต่ ำ งๆ ให้ เ หมำะสม นอกจำกนี้ ยั ง ต้ อ งเตรี ย มควำมพร้ อ มกำรจั ด หำน้ ำมั น เบนซิ น พื้ น ฐำน ตลอดจน
ประชำสั มพัน ธ์ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเลื อกใช้น้ ำมัน แก๊ส โซฮอล์ ตำมศักยภำพของรถยนต์ และผลั กดันให้ มีกำรจัดตั้ง
คณะทำงำนด้ำนกำรกำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภำคกำรขนส่งของอำเซียน
ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล
ปริมำณกำรใช้เอทำนอลในประเทศในปี 2554-2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก
1.23 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2554 เป็น 3.49 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2558 คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
ร้อยละ 23.19 ต่อปี สำหรับปี 2556 จะเห็นว่ำปริม ำณกำรใช้เอทำนอลในประเทศเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 อย่ำงมี
นัยสำคัญ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตถึงร้อยละ 87 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่รัฐบำลได้ประกำศยกเลิกกำรจัด
จำหน่ำยน้ำมันเบนซิน 91 ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 และกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้ค้ำน้ำมันต้องจัด
จำหน่ำยน้ำมันเบนซินในสต็อกให้หมดภำยในเดือนมีนำคม 2556 จึงทำให้ประชำชนที่ใช้น้ำมันเบนซิน 91 ต้อง
เปลี่ยนมำใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
ในขณะที่ปัจจุบันจำนวนรถยนต์ใหม่ที่สำมำรถใช้น้ำมัน E20 จนถึง E85 มีมำกขึ้น ประกอบ
กั บ สถำนี บ ริ ก ำรน้ ำมั น ทั้ ง ผู้ ค้ ำ น้ ำมั น ไทย และต่ ำ งชำติ ข ยำยหั ว จ่ ำ ยให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ตลอดจน
สถำนกำรณ์รำคำน้ำมันตลำดโลกที่ลดต่ำลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้รำคำขำยปลีกน้ำมันในประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงตำมไปด้วย ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 3.49 ล้ำนลิตรต่อวันใน
ปี 2558
ตารางแสดงปริมาณการใช้เอทานอลสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในช่วงปี 2554-2558
(หน่วย : ล้านลิตร)
ปริมำณกำรใช้เอทำนอล
ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเฉลี่ยต่อวัน

ปี 2554
450.24
1.23

ปี 2555
508.94
1.39

ปี 2556
948.55
2.60

ปี 2557
1,181.88
3.24

ปี 2558
1,273.08
3.49

ที่มำ: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน

ภาวะอุตสาหกรรมแก๊สโซฮอล์
เนื่องจำกเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนำไปผสมรวมกับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนร้อย
ละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ตำมลำดับ ดังนั้น ควำมต้องกำร
ใช้ เอทำนอลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ จะแปรผันตำมปริมำณกำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศ
เป็นหลัก โดยในช่วงที่ผ่ำนมำนั้น ปริมำณกำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 11.55
ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2554 เป็น 25.01 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
ร้อยละ 16.71 ต่อปี เนื่องมำจำกรถยนต์รุ่นใหม่ที่สำมำรถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ปริมำณเอทำนอลผสมได้มำกขึ้น
ประกอบกับรำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงค่อนข้ำงมำกจำกสถำนกำรณ์รำคำน้ำมันตลำดโลก
ส่วนที่ 1 หน้ำ 16
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แบบ 56-1 ปี 2558

ในปี 2556 ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวันมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงถึงร้อยละ
68 เมื่อเทียบจำกปี 2555 ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่ภำครัฐได้ประกำศยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยน้ำมันเบนซิน 91 ทำให้
ประชำชนที่ใช้น้ำมันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ยนมำใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้
น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ภำยในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด และเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ตารางแสดงปริมาณการจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์ ในช่วงปี 2554-2558
(หน่วย : ล้านลิตร)
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
กำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์
4,212.52 4,454.73 7,469.89
กำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวัน 11.55
12.17
20.46

ปี 2557
8,007.92
21.94

ปี 2558
9,130.33
25.01

ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน

นอกจำกปริมำณกำรจ ำหน่ ำยน้ำมันแก๊ส โซฮอล์ในประเทศที่เพิ่มสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่องแล้ ว
หำกพิจำรณำสัดส่วนกำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พบว่ำตั้งแต่ปี 2554 ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊สโซฮอล์
ที่มีส่วนผสมของเอทำนอลที่สูง ได้แก่ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐผ่ำนกำรเพิ่มส่วนต่ำงรำคำระหว่ำงแก๊สโซฮอล์ E10 และ
E20 รวมถึงมำตรกำรทำงภำษี และเงินชดเชยจำกกองทุนน้ำมัน ในขณะที่ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมัน แก๊ส
โซฮอล์ E10 มีแนวโน้มลดลงตำมลำดับ แต่อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นได้ว่ำในปี 2558 ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันแก๊ส
โซฮอล์ E85 กลับลดลง ทั้งนี้เนื่องมำจำกส่วนต่ำงรำคำขำยปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เมื่อเทียบกับน้ำมัน
ประเภทอื่นยังต่ำเกินไปจึงไม่จูงใจผู้บริโภค
กราฟแสดงสัดส่วนการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์แต่ละประเภท ในช่วงปี 2554-2558

ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน
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แบบ 56-1 ปี 2558

ด้ำนผู้ค้ำน้ำมันมีกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2558 มีสถำนีบริกำรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จำนวน 3,038 สถำนีบริกำร
และมีสถำนีบริกำรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จำนวน 807 สถำนีบริกำร
(หน่วย : บาท/ลิตร)
อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุน
อัตรำเงินชดเชย
ค่ำกำรตลำด
รำคำขำยปลีก

น้ามัน
เบนซิน 95
6.7500
3.0912
29.0600

น้ามัน
แก๊สโซฮอล์ 95
0.650
2.0185
22.1000

น้ามัน
น้ามัน
น้ามัน
แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
0.6050
2.4000
9.2300
1.9141
1.9877
3.9391
21.6800
19.5400
16.8900

ที่มำ: โครงสร้ำงรำคำน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559

ภาวะอุตสาหกรรมกากน้าตาล
กำกน้ำตำลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรแปรรูปอ้อยในโรงงำนน้ำตำลซึ่งปริมำณอ้อย 1 ตัน
จะได้ผลผลิตกำกน้ำตำลประมำณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมำณร้อยละ 4.50-5.00 ของปริมำณอ้อยที่เข้ำหีบ
สำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบอ้อยจะอยู่ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงพฤษภำคมของปีถัดไป โดยปริมำณ
อ้อยเข้ำหีบ และปริมำณกำกน้ำตำลที่ผลิตได้ ในปีกำรผลิต 2553/2554 ถึง 2557/2558 เป็นดังนี้
ฤดูการผลิต

2553/2554
2554/2555
2555/2556
2556/2557
2557/2558

ปริมาณพื้นที่
ปลูกอ้อย
(ล้านไร่)
8.46
9.00
9.25
10.08
10.53

ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน/ไร่)
11.75
11.82
11.35
11.24
11.08

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ
(ล้านตัน)
95.36
97.98
100.00
103.67
105.96

ปริมาณกากน้าตาล
ที่ผลิตได้
(ล้านตัน)
4.24
4.39
4.55
4.29
4.61

ที่มำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย

ในปีกำรผลิต 2557/2558 พื้นที่เพำะปลูกอ้อยในเขตพื้นที่สำรวจรวม เพิ่มขึ้นเป็น 10.53 ล้ำน
ไร่ โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจำกปีกำรผลิต 2556/2557 จำนวน 0.45 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 4.46 เนื่องจำกรัฐบำลมี
นโยบำยปรับเปลี่ยนพื้นที่จำกข้ำวในเขตไม่เหมำะสมมำเป็น พื้นที่ปลูกอ้อย ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง
เนื่องจำกปริมำณน้ำฝนลดลงในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงตุลำคม

ส่วนที่ 1 หน้ำ 18
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ภาวะการแข่งขัน
ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เปิดดำเนินกำรแล้วจำนวน 22 โรงงำน คิด
เป็นกำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 5,040,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตเอ
ทำนอลได้ดังนี้
- โรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ำตำลและน้ำอ้อย จำนวน 11 แห่ง
กำลังกำรผลิตรวม 2,510,000 ลิตรต่อวัน
- โรงงำนผลิตเอทำนอลจำกมันสำปะหลังและกำกน้ำตำลจำนวน 4 แห่ง
กำลังกำรผลิตรวม 700,000 ลิตรต่อวัน
- โรงงำนผลิตเอทำนอลจำกมันสำปะหลังจำนวน 7 แห่ง
กำลังกำรผลิตรวม 1,830,000 ลิตรต่อวัน
โรงงานเอทานอลที่เปิดดาเนินการผลิตเอทานอลแล้ว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โรงงานเอทานอล

จังหวัด

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) เฟส 1
บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด*
บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำกัด (บ่อพลอย)*
บริษัท น้ำตำลไทยเอทำนอล จำกัด*
บริษัท เคไอ เอทำนอล จำกัด*
บริษัท เพโทรกรีน จำกัด (กำฬสินธุ์)*
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (ชัยภูมิ)*
บริษัท เอกรัฐพัฒนำ จำกัด*
บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงำน จำกัด*
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (ด่ำนช้ำง)*
บริษัท แม่สอดพลังงำนสะอำด จำกัด*
บริษัท รำชบุรีเอทำนอล จำกัด*
บริษัท อี เอส เพำเวอร์ จำกัด*
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหำชน)*
บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) เฟส 2
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
บริษัท ไท่ผิงเอทำนอล
บริษัท พี เอส ซี สตำร์ซ โปรดักส์ชั่น

สุพรรณบุรี
ขอนแก่น
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
นครรำชสีมำ
กำฬสินธุ์
ชัยภูมิ
นครสวรรค์
สระบุรี
สุพรรณบุรี
ตำก
รำชบุรี
สระแก้ว
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
สระแก้ว
ชลบุรี

กาลังการ
ผลิต
(ลิตร/วัน)
150,000
150,000
300,000
200,000
200,000
230,000
500,000
230,000
120,000
200,000
230,000
150,000
150,000
200,000
200,000
200,000
300,000
150,000

วัตถุดิบหลัก
กำกน้ำตำล
กำกน้ำตำล
กำกน้ำตำล
กำกน้ำตำล
กำกน้ำตำล
กำกน้ำตำล
กำกน้ำตำล
กำกน้ำตำล
กำกน้ำตำล
กำกน้ำตำล
น้ำอ้อย
มันเส้น/กำกน้ำตำล
มันเส้น/กำกน้ำตำล
มันเส้น/กำกน้ำตำล
มันเส้น/กำกน้ำตำล
มันเส้น
มันสด
มันสด/มันเส้น
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โรงงานเอทานอล
19
20
21
22

29

จังหวัด

บริษัท ไทยเอทำนอล พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท อี85 จำกัด
บริษัท อุบล ไบโอ เอทธำนอล จำกัด
บริษัท สีมำอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
รวมกาลังการผลิตทั้งหมดในปัจจุบัน

ขอนแก่น
ปรำจีนบุรี
อุบลรำชธำนี
ฉะเชิงเทรำ

กาลังการ
ผลิต
(ลิตร/วัน)
130,000
500,000
400,000
150,000
5,040,000

วัตถุดิบหลัก
มันสด
มันสด/น้ำแป้ง
มันสด/มันเส้น
มันสด/มันเส้น

ที่มำ : สมำคมกำรค้ำผู้ผลิตเอทำนอลไทย
หมำยเหตุ : * เป็นโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เป็นบริษัทในกลุม่ ของผู้ประกอบกำรโรงงำนน้ำตำล

นอกจำกนี้ยังมีโรงงำนเอทำนอลที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำงจำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงำน
เอทำนอลที่ผลิตจำกมันสำปะหลัง ทั้งหัวมันสด และมันเส้น คิดเป็นกำลังกำรผลิตรวม 1,220,000 ลิตรต่อวัน
ทำให้กำลังกำรผลิตติดตั้งรวมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 6,260,000 ลิตรต่อวัน
โรงงานเอทานอลอยู่ระหว่างก่อสร้าง
โรงงานเอทานอล
1 บริษัท ที พี เค เอทำนอล จำกัด เฟส 1
บริษัท ที พี เค เอทำนอล จำกัด เฟส 2,3
2 บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด
รวม

จังหวัด
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
ฉะเชิงเทรำ

กาลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
340,000
680,000
200,000
1,220,000

วัตถุดิบหลัก
มันเส้น
มันเส้น
มันสด/มันเส้น/กำกน้ำตำล

ที่มำ: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนกระทรวงพลังงำน

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำรตลำดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จำกร้อยละ 10.20 เป็นร้อย
ละ 13.17 ในปี 2555 ในขณะที่ปี 2556 ส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทฯลดลงมำที่ร้อยละ 7.07 เนื่องจำกควำม
ต้องกำรใช้เอทำนอลที่ป รั บ สู งขึ้น เกือบเท่ำตัว ในขณะที่บริษัทฯ มีปริมำณกำรขำยเอทำนอลใกล้ เคีย งกับ
ปี 2555
ส ำหรั บ ปี 2558 ส่ ว นแบ่ งกำรตลำดของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 8.19 ใกล้ เคียงกับส่ วนแบ่ง
กำรตลำดในปี 2557 แต่อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 บริษัทฯ ได้วำงแผนกำรผลิตเอทำนอลเต็มกำลังกำรผลิต
ทัง้ สองสำยกำรผลิต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำรตลำดเพิ่มขึ้น
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ปี

2554
2555
2556
2557
2558

ปริมาณการใช้เอทานอลรวม
ภายในประเทศ
(ล้านลิตร)
450.24
508.94
948.55
1,181.88
1,273.08

แบบ 56-1 ปี 2558

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ
(ล้านลิตร)
45.93
67.05
67.06
97.80
104.30

ส่วนแบ่งการตลาด
ของบริษัทฯ
(ร้อยละ)
10.20
13.17
7.07
8.27
8.19

ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน

2.2.6 การกากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลโดยหน่วยงำน
ต่ำงๆ ของภำครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. การผลิตและจาหน่ายเอทานอล
เพื่อให้กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตเอทำนอลมีมำตรฐำนเป็นไปในทำงเดียวกัน ภำยหลังจำก
ที่คณะ รั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ 12 ธัน วำคม 2549 เห็ นชอบนโยบำยกำรเปิดเสรีกำรผลิตสุร ำกลั่ นชนิดสำมทับ
(เอทำนอล) ที่ น ำไปใช้ ผ สมกั บ น้ ำมัน เชื้อ เพลิ ง เพื่ อ ใช้ เป็ นเชื้อ เพลิ ง กระทรวงกำรคลั ง จึง ได้ อ อกประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง วิธีกำรบริหำรงำนสุรำกลั่นชนิดสุรำสำมทับ (เอทำนอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.
2550 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2550 ซึ่งประกำศดังกล่ำวได้กำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินกำรขออนุญำตจัดตั้ง
โรงงำนผลิตเอทำนอล กำรขออนุญำตผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล ตลอดจนกำรผลิตและกำรจำหน่ำยเอทำนอล
ของเอทำนอล ซึ่งถูกกำกับดูแลโดยกรมสรรพสำมิต
นอกจำกนี้ กระทรวงพลังงำนได้ออกประกำศเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2548 กำหนดให้เอทำนอล
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่ องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้ เป็น
น้ำมันเชื้อเพลิงตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในกำรจำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงนั้น ผู้ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องขอจดทะเบียนเป็น ผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7
หรือมำตรำ 10 แล้วแต่กรณี ต่อกรมธุรกิจพลังงำน
- ผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7 หมำยถึง ผู้ค้ำน้ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป
- ผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 10 หมำยถึง ผู้ค้ำน้ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน แต่เป็นผู้ค้ำน้ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน
30,000 เมตริกตัน (ประมำณ 36 ล้ำนลิตร) หรือเป็นผู้ค้ำน้ำมันที่มีขนำดของถังที่สำมำรถเก็บน้ำมันแต่ละชนิด
หรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร
ส่วนที่ 1 หน้ำ 21
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2. การกาหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรนำเอทำนอลมำใช้ในเชิงพำณิชย์ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ แก่
ผู้บริโภค กรมธุรกิจพลังงำนจึงได้กำหนดลักษณะและคุณภำพเอทำนอลแปลงสภำพสำหรับใช้ผสมกับน้ำมัน
เบนซินพื้นฐำนเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ผ่ำนประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำรกำหนดลักษณะและ
คุณภำพของเอทำนอลแปลงสภำพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2548
3. การยกเว้นภาษีสรรพสามิต
เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้เอทำนอลเป็นเชื้อเพลิง รัฐบำลโดยกรมสรรพสำมิต
จึงได้ออกประกำศเรื่อง วิธีกำรงดเว้นไม่เรียกเก็บภำษีสุรำสำหรับสุรำกลั่นชนิดสำมทับ (เอทำนอล) ที่นำไปใช้
ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2548 โดยผู้ขอยกเว้นภำษีดังกล่ำวจะต้องทำ
กำรติดตั้งระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำรำยงำนตำมที่กรมสรรพสำมิตกำหนด
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
2.3.1 การผลิต
โรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ตำบลหนองมะค่ำโมง
อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่ำ 1,400 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสำยกำรผลิตเอทำนอล 2 สำย ซึ่งใช้
เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้ผลิตเอทำนอลทั่วโลก
โดยลักษณะเด่นของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใช้กระบวนกำรหมักแบบหลำยถังต่อเนื่อง (Cascade Continuous)
และกระบวนกำรกลั่ นแบบ 2 คอลั มน์ นอกจำกนี้ กระบวนกำรผลิ ตของบริ ษัทฯ ยังได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2008 และกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้ อม ISO 14001:2004 จำก
สถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ
รายละเอียด
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล
กำลังกำรผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มกำรผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กำกน้ำตำล
165,000 ลิตรต่อวัน
31 มกรำคม 2548

สายการผลิตที่ 2
กำกน้ำตำลหรือมันสำปะหลัง
200,000 ลิตรต่อวัน
2 เมษำยน 2555

ปั จจุ บั น สำยกำรผลิ ตเอทำนอลทั้ง 2 สำยของบริษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ ว โดยสำยกำรผลิ ตที่ 1 ซึ่งใช้กำกน้ำตำลเป็นวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียว ได้เริ่มดำเนินกำรผลิ ต
เชิงพำณิชย์มำแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2548 สำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ซึ่งสำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบได้สองชนิด
คือ กำกน้ำตำลหรือมันสำปะหลัง นั้น ปัจจุบัน ได้เริ่มดำเนินกำรผลิตเอทำนอลเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 2 เมษำยน
2555 โดยสำมำรถใช้กำกน้ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตได้เพียงอย่ำงเดียว โดยบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่ำงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตในส่วนของกำรเตรียมมันเส้น อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้วัตถุดิบใน
กำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนกำรผลิตและแผนกำรผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก
ส่วนที่ 1 หน้ำ 22
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ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้น้ำตำลทรำยดิบเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 ทั้งนี้
สืบเนื่องจำกที่มีกำรคำดกำรณ์ว่ำปริมำณอ้อยเข้ำหีบฤดูกำลผลิต 2557/2558 จะลดลง เมื่อเทียบกับฤดูกำล
ผลิต 2556/2557 ที่ 103.66 ล้ำนตัน จำกสภำพปัญหำภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของอ้อย ทำให้อ้อย
สั้น ขนำดลำเล็กลง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงปริมำณกำกน้ำตำลที่ลดลง ประกอบกับคณะกรรมกำรอ้อยและ
น้ำตำลทรำย (กอน.) ได้อนุมัติในหลักกำรในกำรอนุญำตให้โรงงำนน้ำตำลทรำยสำมำรถจำหน่ำยและนำน้ำตำล
ทรำยดิบมำผลิตเป็นเอทำนอลได้
2.3.2 กาลังการผลิต
รายละเอียด
กำลังกำรผลิตติดตั้ง
ปริมำณกำรผลิตจริง
% ของกำลังกำรผลิตติดตั้ง
รวมกำลังกำรผลิตติดตัง้
รวมปริมำณผลิตจริง
% ของกำลังกำรผลิตติดตั้งรวม
หมำยเหตุ :

ปี 2557
สายการ
สายการ
ผลิตที่ 1
ผลิตที่ 2*
54,750,000 66,000,000
38,137,704 58,827,113
69.66
89.13
120,750,000
96,964,817
80.30

ปี 2558
สายการ
สายการ
ผลิตที่ 1
ผลิตที่ 2*
54,750,000 66,000,000
37,857,442 66,105,916
69.15
100.16
120,750,000
103,963,358
86.10

สำยกำรผลิตที่ 2 เริ่มกำรผลิตตั้งแต่เดือนเมษำยน 2555

ส่วนที่ 1 หน้ำ 23

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

33

แบบ 56-1 ปี 2558

2.3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต
การเตรียมวัตถุดิบ
(Mash Preparation)

ใช้เวลำประมำณ 4 ชัวโมง
่

การหมัก

ใช้เวลำประมำณ 36 ชั ่วโมง

(Fermentation)

การกลัน่

(Distillation)

ใช้เวลำประมำณ 30 นำที

การดูดน้าออก
(Dehydration)

แอลกฮอล์ที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.8%
โดยปริมาตร

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process)
กำกน้ำตำลที่ถูกส่งโดยท่อจำกถังเก็บกำกน้ำตำล จะถูกนำมำเตรียมก่อนกำรนำไปหมัก ด้วยกำร
นำกำกน้ำตำลมำเจือจำงด้วยน้ำเพื่อให้ได้ควำมเข้มข้นที่เหมำะสมและเติมกรดซึ่งเป็นสำรเคมีประเภทลดแรงตึง
ผิวเพื่อให้สิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจำกกำกน้ำตำล
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2. การหมัก (Fermentation Process)
กำกน้ำตำลที่ถูกเจือจำงส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้ำสู่กระบวนกำรเตรียมยีสต์เพื่อเตรียมเชื้อยีสต์สำหรับ
ใช้ในกระบวน กำรหมัก โดยจะเติมสำรอำหำร กรด และอำกำศ ซึ่งจำเป็นต่อกำรเจริ ญเติบโตของยีสต์ จำกนั้น
ยีสต์ที่ผ่ำนกำรเลี้ยงจนได้สภำวะที่เหมำะสมใน Prefermenters จะถูกส่งเข้ำถังหมัก (Fermenters) พร้อมกับ
กำกน้ำตำลที่ถูกเจือจำงอีกส่วนหนึ่ง กระบวนกำรหมักของบริษัทฯ จะเป็นกระบวนกำรแบบต่อเนื่อง (Cascade
Continuous) โดยผ่ำนถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแต่ละถังจะมีปั๊มสูบวนและระบบน้ำหล่อเย็นเพื่อควบคุม
อุณหภูมิถังหมักให้คงที่ โดยจะใช้เวลำในกำรหมักทั้งสิ้นประมำณ 36 ชั่วโมง เพื่อให้ยีสต์เปลี่ยนน้ำตำลให้เป็น
แอลกอฮอล์ หลังจำกนั้นน้ำหมักจะถูกส่งไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพื่อรอทำกำรกลั่นต่อไป ในกระบวนกำรนี้จะ
ได้แอลกอฮอล์ที่มีระดับควำมบริสุทธิ์ประมำณ 9-10% โดยปริมำตร
3. การกลั่น (Distillation Process)
แอลกอฮอล์ที่ได้จำกกำรหมักที่ถูกเก็บไว้ในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกลั่นที่ 1 ซึ่งทำหน้ำที่แยก
แอลกอฮอล์ออกจำกน้ำหมัก โดยกำรกลั่นที่ควำมดันระดับต่ำกว่ำบรรยำกำศ เมื่อไอของแอลกอฮอล์เคลื่อนตัว
ออกจำกยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผ่ำนชุดหล่อเย็น ไอแอลกอฮอล์ส่วนที่บริสุทธิ์จะควบแน่นเป็นแอลกอฮอล์
เหลวที่ มี ค วำมบริ สุ ท ธิ์ ป ระมำณ 50% โดยปริ ม ำตร และถู ก สู บ ส่ ง ไปต่ อ ยั ง หอกลั่ น ที่ 2 ซึ่ ง มี ห น้ ำ ที่ ท ำให้
แอลกอฮอล์มีควำมบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยกำรกลั่นที่ควำมดันสูงกว่ำบรรยำกำศ เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่มีควำม
บริสุทธิ์ประมำณ 92% โดยปริมำตร ไอแอลกอฮอล์จำกหอกลั่นที่ 2 จะถูกส่งผ่ำนเข้ำไปสู่กระบวนกำรแยกน้ำ
ออก (Dehydration)
ในกระบวนกำรกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สำมำรถนำไปใช้
ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำกรรมน้ำหอม อุตสำหกรรมเรซิ่นและพลำสติก อุตสำหกรรมแล็คเกอร์และหมึก
พิมพ์ นอกจำกนี้ จะเกิดน้ำกำกส่ำ (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส่งไปบำบัดที่ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพของบริษัทฯ ต่อไป
4. การดูดน้าออก (Dehydration Process)
เป็นกำรแยกน้ำที่เหลือออกเพื่อทำให้แอลกอฮอล์มีควำมบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมำตร โดย
ไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่ำนหอสำหรับดูดซับน้ำ (Dehydration Unit) จำนวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes
บรรจุไว้ภำยในเพื่อทำหน้ำที่ดูดซับน้ำออกจำกไอแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นแล้วทำ
ให้เย็นลงก่อนจะถูกส่งไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพื่อรอจำหน่ำยต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทำนอล
จำนวน 4 ใบ ควำมจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแต่ละใบจะมี กำรปล่อยไนโตรเจนทดแทนอำกำศ
ภำยใน หรือที่เรียกว่ำ “Nitrogen Blanketing” เพื่อรักษำคุณภำพของเอทำนอลและรอจัดจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ
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2.3.4 การจัดหาวัตถุดิบ
1. กากน้าตาล (Molasses)
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ คือ กำกน้ำตำล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.22
ร้อยละ 85.79 และร้อยละ 87.36 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลในปี 2556-2558 ตำมลำดั บ บริษัทฯ สั่งซื้อ
กำกน้ำตำลจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ำยในประเทศทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะเริ่มเจรจำซื้อกำกน้ำตำลล่วงหน้ำ
กับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ำยกำกน้ำตำลตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูกำลเปิดหีบอ้อย เนื่องจำกกำกน้ำตำลเป็นผลิตภัณฑ์
พลอยได้จำกกำรผลิตน้ำตำล ดังนั้น ปริมำณกำกน้ำตำลจะมำกหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละ
ฤดูกำลเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ อำจมีปริมำณกำกน้ำตำลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
ไม่เพียงพอต่อกำรผลิตเอทำนอลตำมแผนที่วำงไว้ บริษัทฯ จึงมีกำรจัดทำสัญญำซื้อกำกน้ำตำลล่วงหน้ำกับผู้ผลิต
และ/หรือผู้จำหน่ำยกำกน้ำตำล โดยจะกำหนดปริมำณกำรซื้อกำกน้ำตำลและกำหนดส่งมอบที่แน่นอนไว้ บริษัทฯ
มีกำรสั่งซื้อกำกน้ำตำลจำกบริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด (“มิตรผล”) เป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ในปี
2558 เนื่องจำกโรงงำนน้ำตำลของมิตรผลตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัทฯ โดยรำคำซื้อกำกน้ำตำล
กับมิตรผลจะเป็นรำคำที่รวมต้นทุนค่ำขนส่ง กำรที่โรงงำนอยู่ใกล้กันจะช่วยประหยัดต้นทุนกำกน้ำตำล (รวมค่ำ
ขนส่ง) ลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรทำสัญญำกำรซื้อขำยกำกน้ำตำลกับบริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด จำนวน
200,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลำ 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 โดยจะมีกำรกำหนดรำคำซื้อขำยทุก 5 ปี
สำหรับสัญญำหลัก และทุกๆ 1 ปี สำหรับสัญญำเสริม
ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะสั่งซื้อกำกน้ำตำลจำกผู้ผลิตหลักเพียงรำยเดียว คือ มิตรผล เนื่องจำกเป็น
ผู้ผลิตรำยใหญ่ และมีโรงงำนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัทฯ ทำให้ลดต้นทุนค่ำขนส่งกำกน้ำตำลได้แล้ว
บริษัทฯ ยังมีกำรสั่งซื้อกำกน้ำตำลจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ำยกำกน้ำตำลรำยอื่นอีกประมำณ 7 รำย เพื่อ
รักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีและลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ำยน้อยรำย โดยบริษัทฯ ได้มีกำร
ทำสัญญำซื้อขำยกำกน้ำตำลระยะยำวเพิ่มเติมจำกผู้ผลิตกำกน้ำตำลรำยอื่น ได้แก่ บริษัท น้ำตำลนครเพชร จำกัด
ซึ่งมีระยะเวลำของสัญญำ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ทั้งนี้ ในกำรซื้อกำกน้ำตำลส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้น ผู้ขำยมีหน้ำที่ส่งมอบกำกน้ำตำลถึงโรงงำน
ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม มีผู้ขำยบำงรำยที่บริษัทฯ จะต้องจัดรถขนส่งไปรับมอบกำกน้ำตำลจำกโรงงำนของ
ผู้ขำยซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอกในกำรขนส่งกำกน้ำตำลจำกโรงงำนของผู้ขำยมำส่งมอบ
ที่โรงงำนของบริ ษัทฯ โดยในสั ญญำจ้ ำงขนส่ งระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทขนส่ งจะระบุ ชัดเจนว่ำผู้ ขนส่งต้อง
รับผิดชอบในควำมเสียหำยทั้งหลำยที่เกิดจำกกำรปลอมปน กำรเสื่อมคุณภำพ หรือกำรสูญหำยของสินค้ำใน
ระหว่ำงกำรขนส่งและควำมเสียหำยเนื่องจำกอุบัติเหตุ ไม่ว่ำกำรปลอมปน กำรเสื่อมสภำพหรือกำรสูญหำยนั้น
จะเกิดเนื่องจำกสำเหตุใดก็ตำม บริษัทขนส่งต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่บริษัทฯ
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สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ยังคงใช้กำกน้ำตำลเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเอทำนอล โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรจัดซื้อกำกน้ำตำลสำหรับใช้ในกำรผลิตปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 80
ของปริมำณกำกน้ำตำลที่ต้องกำรใช้ทั้งหมด
2. สารเคมี
นอกเหนือจำกกำกน้ำตำลที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้ว บริษัทฯ ยังใช้สำรเคมีต่ำงในกระบวนกำรผลิต
เอทำนอล โดยในปี 2556-2558 ต้นทุนสำรเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ร้อยละ 1.87 และร้อยละ 1.42 ของ
ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล ทั้งนี้ สำรเคมีที่สำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนกำรผลิต เช่น ยีสต์, ยูเรีย,ไดแอมโมเนี่ยม
ฟอสเฟต, Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป็นต้น โดยเป็นกำรสั่งซื้อจำกผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ำยในประเทศ
ทั้งหมด และจำกกำรที่บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกั บคุณภำพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงเน้นกำรสั่งซื้อวัตถุดิบที่มี
คุณภำพจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ำยที่มีศักยภำพและควำมสำมำรถที่จะจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพตำมที่
กำหนดได้อย่ำงครบถ้วนและตรงตำมกำหนดเวลำที่ต้องกำร โดยบริษัทฯ จะมีกำรจัดทำทะเบียนรำยชื่อผู้ ผลิต
และ/หรือผู้จัดจำหน่ำย (Approved Vendor List) เพื่อใช้ในกำรกลั่นกรองผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ำยที่มี
คุณภำพ ซึ่งบริษัทฯ จะทำกำรทบทวนผลกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจำรณำจำกคุณภำพและประวัติกำรส่ง
มอบวัตถุดิบเป็นหลัก
ทั้งนี้ ในกำรสั่งซื้อสำรเคมีนั้น บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกปริมำณกำรสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum
Stock) ที่กำหนดไว้ โดยหำกปริมำณลดลงจนถึงปริมำณขั้นต่ำที่ต้องมีไว้ ระบบ ERP ก็จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรสั่งซื้อสำรเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบดังกล่ำวจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรวัตถุดิบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีปริมำณทีเ่ หมำะสม
3. มันเส้น
ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้วัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับ
ต้นทุนกำรผลิตและแผนกำรผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งกำรที่บริษัทฯ มีทำงเลือกในกำรเลือกใช้วัตถุดิบจะทำ
ให้บริษัทฯ บริหำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกำกน้ำตำลเป็น
วัตถุดิบหลักเพียงอย่ำงเดียว โดยบริษัทฯ สำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่ำในกำรผลิตเอทำนอลได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรผลิตเอทำนอลจำกมันเส้น โดยมีนโยบำยใน
กำรจัดหำมันเส้นจำกบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกำญจนบุรี อุทัยธำนี นครสวรรค์ และกำแพงเพชร
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมำก โดยกำรซื้อมันเส้นนั้น บริษัทจะทำกำรสำรวจลำนมัน
เพื่อให้มั่นใจว่ำ ลำนมันดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรผลิตมันเส้นตรงตำมคุณภำพที่บริษัทฯ ต้ องกำร และบริษัทฯ
จะทำกำรสุ่มตัวอย่ำง เพื่อตรวจสอบคุณภำพของมันเส้นทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจทำกำรซื้อขำย นอกจำกนี้ ก่อนใน
ขั้นตอนกำรรับมอบมันเส้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะทำตรวจสอบมันเส้นในแต่ละคันรถว่ำมีคุณภำพตำมที่
กำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบ โดยหำกมีคุณภำพไม่เ ป็นไปตำมที่บริษัทฯ กำหนด ก็จะปฎิเสธกำรรับมอบใน
ครั้ งดังกล่ ำว เพื่อให้ มั่น ใจว่ำ มัน เส้ น ที่บ ริ ษั ทฯ จัดหำมำนั้นเป็นมัน เส้ น ที่มี คุ ณภำพตรงตำมที่ก ำหนดและ
เหมำะสมสำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ
ส่วนที่ 1 หน้ำ 27
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3.ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทำนอลเพื่อใช้ผสม
กับน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
(1) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก
TAE ใช้กำกน้ำตำลเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับกำรผลิตเอทำนอล โดยคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ
80 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลโดยรวม ซึ่งปริมำณผลผลิตกำกน้ำตำลในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยที่เข้ำ
หีบของโรงงำนน้ำตำล และเนื่องจำกอ้อยเป็นผลผลิตทำงเกษตร จึงมีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อปริมำณใน
หลำยด้ำน ได้แก่พื้น ที่ในกำรเพำะปลูกซึ่งจะแปรผั นไปตำมผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพืชไร่ชนิดอื่น สภำพ
ภูมิอำกำศ โรคระบำด รวมถึงปริ มำณน้ ำฝนและน้ ำชลประทำนในแต่ล ะปี ดังนั้น TAE จึงได้มีกำรจั ด หำ
กำกน้ำตำลโดยทำสัญญำซื้อขำยระยะยำวกับผู้ผลิตและหรือผู้จัดจำหน่ำยกำกน้ำตำลในประเทศเพื่อตกลง
ปริมำณกำกน้ำตำล และกำหนดเวลำส่งมอบไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถบริหำรสต็อกกำกน้ำตำล และ
วำงแผนกำรผลิตเอทำนอลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะต้องหยุดหรือชะลอกำร
ผลิตเอทำนอล เนื่องจำกปริมำณวัตถุดิบไม่เพียงพอ
(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
สืบเนื่องจำกต้นทุนวัตถุดิบหลักคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 80 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล
โดยรวม กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำกน้ำตำลจึงส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล โดยรำคำกำกน้ำตำลจะ
แปรผันไปตำมอุปสงค์และอุปทำนในประเทศรวมถึงในตลำดโลก โดยเป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำน้ำตำล นอกจำกนี้รำคำกำกน้ำตำลยังเป็นไปตำมฤดูกำลและกลไกตลำด กล่ำวคือในช่วงฤดูกำลหีบที่มี
ผลผลิตกำกน้ำตำลจำนวนมำก รำคำกำกน้ำตำลจะต่ำ และรำคำจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อปริมำณกำกน้ำตำลใน
ตลำดลดลง ดังนั้นหำกรำคำปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยและอัตรำกำไร เนื่องจำก
ไม่สำมำรถปรับรำคำขำยเอทำนอลในอัตรำที่เท่ำกันหรือมำกกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่ง TAE มี
นโยบำยกำหนดรำคำเอทำนอลจำกต้นทุนบวกกำไรขั้นต้นที่เหมำะสม อีกทั้งมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดและ
ควำมเคลื่อนไหวของรำคำวัตถุดิบกำกน้ำตำลอย่ำงใกล้ชิดและสม่ำเสมอ รวมถึงกำรเจรจำทำสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำก่อนฤดูหีบอ้อย เพื่อให้สำมำรถจัดหำกำกน้ำตำลได้ในรำคำที่ทำให้ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลสำมำรถ
แข่งขันได้
(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาหน่ายวัตถุดิบหลัก
TAE มีกำรทำสัญญำซื้อขำยวัตถุดิบกำกน้ำตำลกับบริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด (“มิตรผล”) ใน
สัดส่วนประมำณร้อยละ 40-50 ของปริมำณกำรสั่งซื้อกำกน้ำตำลในแต่ละปี เหตุผลสำคัญเนื่องจำกที่ตั้งของ
โรงงำนน้ำตำลมิตรผลอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงำนผลิตเอทำนอลของ TAE ส่งผลให้สำมำรถลดต้นทุนค่ำขนส่ง
ได้ส่ ว นหนึ่ ง แต่อย่ ำงไรก็ตำม TAE ได้จั ดทำสั ญญำซื้อขำยกำกน้ำตำลระยะยำวจำกผู้ ผลิ ตรำยอื่น เพิ่มเติม
ส่วนที่ 1 หน้ำ 28
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โดยมีกำรตกลงในส่วนของปริมำณซื้อขำย แต่สำหรับรำคำซื้อขำยจะเจรจำเป็นรำยปีต่อไป ทั้งนี้เพื่อลดควำม
เสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้จำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเป็นหลัก
(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
TAE จ ำหน่ ำ ยเอทำนอลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ที่ เ ป็ น ผู้ ค้ ำ น้ ำมั น มำตรำ 7 ตำม
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งถือว่ำเป็นตลำดที่มี
ลูกค้ำน้อยรำย ดังนั้นลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีควำมต้องกำรเอทำนอลในปริมำณมำกจะมีอำนำจต่อรองทั้งรำคำ
จำหน่ำยและเงื่อนไขประกอบกำรซื้อขำย เช่นเครดิตกำรชำระเงิน แต่หำก TAE ไม่มีปริมำณกำรสั่งซื้อจำก
ลูกค้ำรำยใหญ่ หรือปริมำณกำรสั่งซื้อลดลง อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และผลประกอบกำรของ TAE ได้ใน
อนำคต TAE จึงเน้นสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกั บกลุ่มลูกค้ำเดิม เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ อีกทั้งพยำยำมลดกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ง โดยกำรขยำยฐำนลูกค้ำให้มำกขึ้น
เพื่อให้สำมำรถจำหน่ำยเอทำนอลได้ตำมเป้ำหมำยด้วยรำคำและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
(5) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
คณะกรรมกำรนโยบำยพลั งงำนแห่ งชำติ (กพช.) เห็ นชอบแผนพัฒ นำพลั งงำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) ซึ่งมีกำรปรับลดเป้ำหมำยควำมต้องกำรใช้เอทำนอลลงอยู่
ที่ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2579 โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรพลังงำนในภำคขนส่ง และควำมสำมำรถใน
กำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพเป็นหลัก รวมถึงนโยบำยกำรลดชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์อี 10 โดย
ยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 91 เป็นลำดับแรก โดยจะดำเนินกำรควบคู่ไปกับมำตรกำรด้ำนรำคำ
คือ กำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95 ให้สะท้อนต้นทุนกำรผลิต รวมทั้งกำหนดส่วน
ต่ำงรำคำขำยปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ชนิดต่ำงๆ ให้เหมำะสม ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุน ของโรงกลั่นและสถำนี
บริกำร รวมทั้งลดควำมสับสนของผู้บริโภค ซึง่ TAE จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรจำหน่ำยให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยมุ่งเน้นกำรรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ และควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
จะได้รับผลกระทบจำกนโยบำยของภำครัฐน้อยที่สุด
(6) ความเสี่ยงจากการใช้ ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสาหรั บผลิตไอน้าและไฟฟ้า เพื่อใช้ใ น
กระบวนการผลิตเอทานอล
TAE ใช้เชื้อเพลิงก๊ำซชีวภำพเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟ้ำเพื่อใช้ในกระบวนกำร
ผลิตเอทำนอล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต จำกเดิมที่ TAE
ต้องใช้น้ำมันเตำและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ำ ทำให้ลดต้นทุนค่ำเชื้อเพลิงได้อย่ำงมำก ปัจจุบัน
TAE สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพได้รวมทั้งสิ้น 187,200 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ หำกผลิตเอทำนอลเต็มทั้ง
2 สำยกำรผลิตจะมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซชีวภำพสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้นประมำณ177,600 ลูกบำศก์
เมตรต่อวัน อย่ำงไรก็ตำม TAE อำจมีควำมเสี่ยงหำกเกิดภัยธรรมชำติ ส่งผลทำให้บ่อผลิตก๊ำซชีวภำพของ TAE
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ได้รับควำมเสียหำย และกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพต้องหยุดชะงักลง โดย TAE ต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงประเภท
อื่นแทน เช่น น้ำมันเตำ และกะลำปำล์ม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนผลิตเอทำนอลสูงขึ้น TAE ตระหนักถึง
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงได้ทำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพให้มีควำมแข็งแรงและมีหน่วยงำนที่
ทำหน้ำที่ดูแลระบบกำรผลิตก๊ำซชีวภำพทุกระบบอย่ำงใกล้ชิด โดยมีกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำเครื่องจักรและ
อุป กรณ์ต่ำงๆ อย่ ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ ส ำมำรถผลิ ตก๊ำซชีว ภำพได้อย่ ำงต่อเนื่ อ งและมีประสิ ทธิภ ำพสู ง สุ ด
นอกจำกนั้ น TAE ยั งได้ทำประกันภัยจำกภัยธรรมชำติทุกประเภท เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบที่ จะเกิดจำกภั ย
ธรรมชำติอีกทำงหนึ่ง
(7) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม
TAE ให้ควำมสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้ำนสุขภำพและอนำมัยของชุมชนรอบโรงงำน จึงมี
ควำมมุ่งมั่นและเอำใจใส่ต่อสภำพแวดล้อม และมลภำวะที่จะเกิดขึ้น โดยมีนโยบำยที่จะไม่มีกำรระบำยน้ำ
กำกส่ำที่ผ่ำนกำรบำบัดแล้วลงสู่พื้นที่สำธำรณะ หรือที่เรียกว่ำ “ZERO DISCHARGE” อีกทั้งได้ลงทุนติดตั้ง
อุปกรณ์ (Bio Scrubber) สำหรับกำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊ำซชีวภำพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับ
กำรผลิตไอน้ำและไฟฟ้ำ ส่งผลให้ก๊ำซชีวภำพมีควำมสะอำดและมีคุณภำพที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรลดมลภำวะ
ในอำกำศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงำน
(8) ความเสี่ยงจากราคาน้ามันตลาดโลก
เนื่องจำกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ประกอบไปด้วยส่วนผสมระหว่ำงเอทำนอลและน้ำมันเบนซิน ดังนั้น
สถำนกำรณ์รำคำน้ำมันตลำดโลกจึงส่งผลกระทบต่อรำคำจำหน่ำยแก๊สโซฮอล์โดยตรง ซึ่งในขณะที่รำคำน้ำมัน
ตลำดโลกลดต่ำลงอย่ำงต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ จึงส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้เอทำนอลในกำรผสมเป็นน้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ อีกทั้งยังเป็นแรงกดดันให้ผู้ผลิตเอทำนอลต้องปรับลดรำคำจำหน่ำยลง ทั้งนี้ TAE จึงได้ปรับปรุง
ประสิทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต รวมถึงกำรสนับสนุนภำครัฐให้มีกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรใช้น้ำมัน
แก๊สโซฮอล์มำกขึ้น เพื่อให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2579
(AEDP 2015) ของกระทรวงพลังงำน
(9) ความเสี่ยงด้ า นสภาพคล่องในกรณี ที่บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
จำกกำรที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญำกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ โดยในสัญญำกู้ยืมเงินดังกล่ำวมีกำร
กำหนดเงื่อนไขที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลำที่มีภำระหนี้คงค้ำงจำกวงเงินดังกล่ ำว ซึ่งหำกบริ ษั ทฯ
ไม่สำมำรถปฏิบั ติตำมเงื่อนไขดังกล่ ำว อำจเป็ นเหตุให้ ธ นำคำรสำมำรถที่จะเรียกให้ บ ริษัทฯ ช ำระคืน เงิน กู้
ดังกล่ำวทั้งจำนวนทันที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดไว้ในสัญญำ
กู้ยืมมีดังนี้
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(9.1) การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วน
ความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ตามที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
บริษัทฯ ได้ทำสัญญำกู้เงินระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งมียอดคงค้ำง ณ วันสิ้นปี
2558 จำนวน 477.76 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ สำมำรถปฎิบัติตำมเงื่อนไขและสำมำรถดำรงอัตรำส่วนต่ำงๆ
ตำมที่กำหนดในสัญญำกู้ เงินได้เป็นอย่ำงดี และมีวงเงินกู้ระยะสั้นจำกธนำคำรพำณิชย์สองแห่งเป็นเงิน รวม
ทั้งสิ้น 1,650.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ กำรจัดซื้อวัตถุดิบกำกน้ำตำล ซึ่ง ณ วันสิ้นปี
2558 มีเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้จริง จำนวน 964.93 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักในเรื่องนี้ดีและพยำยำมบริหำร
กระแสเงินสดอย่ำงรอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำหรือผิดนัดผิดสัญญำกู้เงินที่ทำไว้
(9.2) การดารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ในบริษัทฯ
ไม่ให้ต่ากว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
ธนำคำรผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส
จำกัด (มหำชน) (“LANNA”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำกู้เงิน
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยฝ่ำยจัดกำรได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทของ
LANNA รับทรำบเงื่อนไขที่ LANNA ต้องดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ดังกล่ำว ในอนำคตหำก LANNA มี
แผนทีจ่ ะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ LANNA จะแจ้งให้บริษัทฯทรำบล่วงหน้ำก่อนเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถ
เจรจำกับธนำคำรผู้ให้กู้ในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำกูเ้ งินได้โดยไม่ผิดสัญญำแต่อย่ำงใด
(10) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
ธนำคำรผู้ให้กู้ ได้กำหนดเงื่อนไขว่ำหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำ
กู้เงินเช่น กำรดำรงอัตรำส่วน D/E กำรดำรงอัตรำส่วน DSCR กำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของ LANNA เป็นต้น จะ
ส่งผลทำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังสำมำรถปฏิบัติตำม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำกู้เงินที่มีกับธนำคำรผู้ให้กู้โดยไม่เกิดปัญหำหรือผิดนัดผิดสัญญำกู้เงินแต่อย่ำงใด
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58

ที่ดิน สำหรับแปลงเกษตรและบ่อผึ่ง
ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 875-3-73 ไร่
ที่ดิน สำหรับบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพบ่อที่ 3
ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 12-3-28 ไร่
ที่ดิน สำหรับบ่อเก็บน้ำกำกส่ำ
ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 128-3-63 ไร่

เป็นเจ้ำของ

จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์
จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์
จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์

ที่ดิน สำหรับบ่อเก็บน้ำดี
ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-3-72 ไร่
ที่ดิน สำหรับลำนจอดรถบรรทุก
ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 234-3-50 ไร่
ที่ดิน สำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 และบ่อผลิต
ก๊ำซชีวภำพบ่อที่ 4
ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 83-1-16 ไร่
ที่ดิน สำหรับสำยกำรผลิตที่ 1
ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 103-1-17 ไร่
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์

เป็นเจ้ำของ

จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์

4.42

เป็นเจ้ำของ

จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์
จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์

24.82

เป็นเจ้ำของ

จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์

10.63

เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ

จดจำนองเครื่องจักรไว้กับ
ธนำคำรพำณิชย์
-

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
เครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
รวม

เป็นเจ้ำของ

เป็นเจ้ำของ

เป็นเจ้ำของ

เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
(ล้านบาท)
65.14
30.59
1.17
0.78
13.05

2.47
8.22

56.79
1,469.55
192.03
3.53
6.01
397.62
2,286.82
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4.2 สัญญาซื้อขายกากน้าตาล
คู่สัญญำ

: บริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด (“สัญญำหลัก”)
วันที่ในสัญญำ : 28 พฤษภำคม 2546
ลักษณะสัญญำ : ผู้ขำยตกลงขำยกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ ซื้อจำนวน 120,000 ตันต่อปี โดยจะ
ตกลงรำคำ ทุกๆ ระยะ 5 ปี
อำยุสัญญำ
: ปี 2548-2562
กำรส่งมอบ
: ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ
ค่ำปรับ
: หำกผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ซื้อตำมปริมำณที่ตกลงกัน
ผู้ขำยจะจัดหำหรือจัดซื้อกำกน้ำตำลจำกที่อื่นเพื่อนำมำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ
จนครบถ้วนตำมจำนวนและรำคำที่กำหนด ในกรณีที่ผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำ
กำกน้ำตำลมำทดแทนให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ขำยจะต้องคืนเงินมัดจำค่ำกำกน้ำตำล
ส่วนที่ผู้ซื้อต้องจัดหำมำใช้ทดแทน รวมถึงชดใช้รำคำกำกน้ำตำลในส่วนที่
ผู้ซื้อจ่ำยเพิ่มขึ้นจำกรำคำที่ตกลงกันในสัญญำ อันเนื่องมำจำกกำรที่ผู้ ซื้อ
ต้องจัดหำกำกน้ำตำลมำทดแทนและค่ำเสียหำยอื่นตำมควำมเป็นจริงให้แก่
ผู้ซื้อ
เหตุแห่งกำร
: กรณีที่โรงงำนของผู้ซื้อต้องหยุดทำงำนหรือปิดโรงงำน หรือลดกำรทำงำน
ยกเลิกสัญญำ
ลงมำกเกินกว่ำปกติครึ่งหนึ่งไม่ว่ำ ด้วยเหตุใดๆ ทำให้ผู้ซื้อ ไม่สำมำรถรับ
มอบกำกน้ำตำลจำกผู้ขำยตำมภำระผูกพันในสัญญำ โดยมิใช่ควำมผิดของ
ผู้ขำย เป็นเวลำติดต่อกันเกิน 45 วัน ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรเกิด
สงครำม กำรจลำจล กำรปฏิวัติ ภัยธรรรมชำติ วำตภัย อุทกภัย กำรนัดหยุด
งำน หรือเหตุสุดวิสัยอื่ น ให้สัญญำซื้อขำยกำกน้ำตำลฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที
โดยไม่ต้องบอกกล่ำว และเงินค่ำกำกน้ำตำลที่ผู้ซื้อได้ชำระมำแล้วทั้งหมด
ให้ตกเป็นของผู้ขำยทั้งหมดทันที
คู่สัญญำ

:

บริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด (“สัญญำเสริม”)

วันที่ในสัญญำ

:

28 พฤษภำคม 2546

ลักษณะสัญญำ :

ผู้ขำยตกลงขำยกำกน้ำตำลให้แก่ผู้ซื้ออีกจำนวน 80,000 ตันต่อปี โดยจะ
ทำควำมตกลงเกี่ยวกับจำนวนกำกน้ำตำลและรำคำกำกน้ำตำลกันทุกปี

อำยุสัญญำ

:

15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562

เงื่อนไขอื่นๆ

:

ให้ถือตำมที่กำหนดในสัญญำหลัก
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แบบ 56-1 ปี 2558

คู่สัญญำ

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

: บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธำนี จำกัด

วันที่ในสัญญำ
ลักษณะสัญญำ
อำยุสัญญำ
กำรส่งมอบ

:
:
:
:

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

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
สรุปคดีความ
เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2554 บริษัทแห่งหนึ่ง (ในฐำนะ “โจทก์”) ได้ยื่นคำฟ้องต่อศำลแพ่งกล่ำวหำว่ำ
บริษัทฯ (ในฐำนะ “จำเลย”) ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำซื้อขำยมันเส้นฉบับลงวันที่ 21 มกรำคม 2554 และบันทึก
ข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษำยน 2554 โดยเรียกค่ำเสียหำยจำกบริษัทฯ จำนวน 186.85 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นคำให้กำรและฟ้องแย้งบริษัทแห่งดังกล่ำวโดยเรียกค่ำเสียหำยจำก
บริษัทแห่งดังกล่ำวจำนวน 82.41 ล้ำนบำท โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศำลชั้นต้น
ได้พิพำกษำยกฟ้องโจทก์ โดยให้โจทก์ชำระเงินค่ำมันเส้นที่จำเลยจ่ำยล่วงหน้ำรวมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน
6,869,477.50 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 ซึ่งเป็นวัน
ฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้น และให้โจทก์ชดใช้ค่ำฤชำ-ธรรมเนียมศำลเท่ำที่จำเลยชนะคดี โดย
กำหนดให้โจทก์ชำระค่ำทนำยควำมให้จำเลยจำนวน 30,000 บำท ส่วนคำขออื่นนอกจำกนี้ทั้งของโจทก์และ
จำเลยให้ยกและเป็นพับ
ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ(ในฐำนะ “โจทก์” คดีฟ้องแย้ง) ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำ
ศำลชั้นต้นในเรื่องของค่ำเสียหำย โดยบริษัทฯ ขออุทธรณ์จำนวนค่ำเสียหำยเป็นเงิน 75.5 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อ
วันที่ 5 มกรำคม 2558 จำเลย (ในคดีฟ้องแย้ง) ได้ยื่นคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีและอุทธรณ์คำพิพำกษำศำล
ชั้นต้นที่สั่งยกฟ้องของจำเลย
ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่ำนคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ซึ่งพิพำกษำยืน
ตำมคำพิพำกษำศำลชั้นต้น โดยค่ำธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
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6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัท :
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
0107550000157
ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ :

888/114 อำคำรมหำทุ น พลำซ่ ำ ชั้ น 11 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-627-3890-4,02-225-4380-4
โทรสำร 02-627-3889

ทีต่ ั้งโรงงำน :

9 หมู่ที่ 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ตำบลหนองมะค่ำโมง อำเภอด่ำนช้ำง
จังหวัดสุพรรณบุรี

เว็บไซต์ :

www.thaiagroenergy.com

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 โทร.02-2292000

ผู้สอบบัญชี

นำงสำยฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4434 และ
หรือนำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4451
และหรือ นำงสำวสำธิดำ รัตนำนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่
4753 แห่งบริษัทสำนักงำน อีวำย จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท สำนักงำน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จำกัด) ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนน
รั ช ดำภิ เษก คลองเตย กรุ งเทพมหำนคร 10110 โทร.02-264-0777
โทรสำร. 02-264-0789
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ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชำติ
: ไทย
อำยุ
: 82 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development
จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรทางด้าน Industrial Safety จาก US. Department of Labour
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 20/2008
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2549 ถึง 2558 รวม 9 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของทุนจดทะเบียน
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2548 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท
บมจ. ทีพีไอโพลีน
บมจ. สหวิริยาเพลทมิล
บมจ. บางสะพานบาร์มลิ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห์ ศิริรังษี
ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
สัญชำติ
: ไทย
อำยุ
: 65 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4212
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2558 รวม 12 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 41,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.12
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
ปัจจุบนั
2528 – 2558
2551- ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท
กรรมการ
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
PT. Singlurus Pratama
กรรมการ
PT. Lanna Mining Services
กรรมการ
PT. Lanna Harita Indonesia
กรรมการ
United Bulk Shipping Pte.Ltd

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 73 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2546 ถึง 2558 รวม 12 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯเป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
ปัจจุบนั
2528 – 2558
2547 - ปัจจุบัน
2539 - 2554

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
บมจ. รอยัลปอร์ซเลน
United Bulk Shipping Pte.Ltd
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ชื่อและชื่อสกลุ : นายอนันต์ เล้าหเรณู
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 62 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2558 รวม 12 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 4,771,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
ปัจจุบนั
2556 - 2558
2528 – 2556
2555 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการและผู้อานวยการด้านการเงิน
กรรมการและกรรมการบริหาร ผู้อานวยการด้านการเงินและ
เลขานุการบริษัทฯ
กรรมการและกรรมการบริหาร และผู้อานวยการด้านการเงิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส

บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
บมจ.กระเบื้องหลังคาตราเพชร
PT. Lanna Harita Indonesia

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 77 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2549 ถึง 2558 รวม 9 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2550 – ปัจจุบัน
2544 - 2550

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ
กรรมการบริหาร

บริษัท
บจ. ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 56 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2558 รวม 12 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 45,940 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
ปัจจุบนั
2544-2558
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบนั
2545-ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โล่ห์วิสทุ ธิ์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 67 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 รวม 8 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 1,836,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2550 - ปัจจุบัน
2546 - 2550

ตำแหน่ง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการบริหาร

บริษัท
บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
บจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 70 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร่นุ ที่ 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 รวม 8 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2551 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท
บมจ. คิว.ที.ซี.เอนเนอร์ยี่
บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธารง
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 72 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 รวม 2 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2550 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2536 – ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บจ. ทริส เรทติ้ง
บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ศุภาลัย
บจ. สานักงานสอบบัญชี ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
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ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 67 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 รวม 2 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 9 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการ

บริษัท
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง

2552 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

2552 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ฝาจีบ

2552 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

2552 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

2551 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. นวัตกรรมจามจุรี

2548 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2534 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อและชื่อสกุล : นางสมฤดี สุวรรณรูป
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อานวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 47 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิผล, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2009
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014,
OMEGAWORLDCLASS
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ่นที่ 1/2558
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2558 รวม 1 ปี
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2557 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2556 - 2557

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและเลขานุการบริษัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2546 - 2556

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
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ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวกัญญพัชร จินนั ท์เดช
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อานวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 48 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia
- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ปี 2552 ถึง 2558 รวม 6 ปี
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
ตำแหน่ง
2552 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการด้านการตลาด
และจัดหาวัตถุดบิ
2547 - 2552
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเอทานอล

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

ผลิตและจาหน่ายเอทานอล

ชื่อและชื่อสกุล : นายมงคล สุนนานนท์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อานวยการโรงงาน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 65 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามัญจานวน 200,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2551-2554

ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกเครื่องกลและไฟฟ้า

บริษัท
บจ.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์

ประเภทธุรกิจ
วิศวกรที่ปรึกษา
และคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ รายะรุจิ
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 42 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2551-2554

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท
บจ.น้าตาลราชบุรี

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายน้าตาล

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อและชื่อสกุล : นายวรพงษ์ รุ่งทิวาสุวรรณ
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 50 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รวม 1 ปี
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2555-2558

ตำแหน่ง
ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท
บจ. มิตรผล ไบโอฟูเอล

ประเภทธุรกิจ
พลังงานทดแทน
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ชื่อและชื่อสกุล : น.ส.ธีรนันท์ คุณะเกษม
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 37 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รวม 1 ปี
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
ตำแหน่ง
2558 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเอทานอล

2557 - 2558

รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

ผลิตและจาหน่ายเอทานอล

2547 - 2557

เจ้าหน้าที่ – ผู้จัดการแผนกบัญชี

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

ผลิตและจาหน่ายเอทานอล

2545 - 2546

เจ้าหน้าที่บัญชี

สถาบันอาหาร

องค์การอิสระ กระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อและชื่อสกุล : นายศุภชัย แก้วเฟื่อง
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 42 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Bachelor’s degree in B.B.A. (Accounting)
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำร
ทำงำนปี
2550 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท

ผู้จัดการฝ่ายตรวสอบภายใน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเอทานอล

บริษัท

หมำยเหตุ

C
/

นำยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
C
นำยสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
VC
นำยไกรสีห์ ศิริรังษี
VC
นำยอนันต์ เล้ำหเรณู
/
นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
/
นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์ /
นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ์
/,//
นำยเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
/,A
นำยวิรัช อภิเมธีธำรง
/,A
นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล
/,A
นำงสำวกัญญพัชร จินันท์เดช M
นำยมงคล สุนนำนนท์
M
นำงสมฤดี สุวรรณรูป
M
นำยอนันต์ รำยะรุจิ
M
นำยวรพงษ์ รุ่งทิวำสุวรรณ
M

รำยชื่อ
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/

/

/,M

M

M

= ประธำนกรรมกำร
= กรรมกำร

/

M M

C

/

/,//

/

/

/

/

/,A

/,A

/

VC
//

/

/,A
/,A

/

/

/

= รองประธำนกรรมกำร
= ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

C

/

C

/

/
/,A

A
M

/
/

/,A

/,A

/

/,A

= กรรมกำรตรวจสอบ
= ผู้บริหำร

/,A

/

/

/

/

C

C

/
/,A

/,A
/

C

/
/

หน้า 2

/

/

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

/

1

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

2. รายละเอียดการดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จำกัด (มหำชน)
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
PT. Singlurus Pratama
Lanna (Singapore) Pte. Ltd
United Bulk Shipping Pte. Ltd
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท กรีนนำโน จำกัด
บริษัท โกลบอล กรีน นำโน จำกัด
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัท ชุมพรอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ตติ ยำนยนต์ จำกัด
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหำชน)
บริษัท ที.เอส.ไอ.เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท ไนซ์เคลย์ จีเวลรีพำร์ท จำกัด
บริษัท บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท บำงสะพำนบำร์มิล จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

บริษัท เปรมประชำ คอลเลคชั่น จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตรำเพชร จำกัด (มหำชน)
บริษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)
บริษัท มิตร โปรเกรส จำกัด
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัท เมโทรโปลิแตน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตน จำกัด
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ศมำ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ศุภำลัย จำกัด (มหำชน)
บริษัท ศุภำลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท สหวิรยิ ำเพลทมิล จำกัด (มหำชน)
บริษัท สำนักงำน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท แหลมทองลิกไนท์ จำกัด
บริษัท อุตสำหกรรมพรมไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท นวัตกรรมจำมจุรี จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสเอ็น คอนซัลแตนท์
บริษัท ณิชำเวลส์ จำกัด
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

แบบ 56-1 ปี
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1. นายศุภชัย แก้วเฟื่อง
- ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ
- เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
- เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

ชื่อ – สกุล

อายุ
(ปี)
42

สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ของครอบครัว
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ของบริษัท (%)
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
2536-2537 : มหำวิทยำลัยสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี Bachelor’s degree in B.B.A.
(Accounting)
2534-2535 : สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขตพณิชย
กำรพระนคร ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(กำรบัญชี)
ประวัติการอบรม
- ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศ(CPIAT)
รุ่นที่41 : สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
- Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 18) :
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (2015)
- Enterprose Risk Management :
OMEGAWORLDCLASS Research Institute (2014)
- COBIT 5 For Management : สมำคมผู้ตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสำรสนเทศ (2013)
- โครงกำรอบรม กำรตรวจสอบภำยใน เพื่อเตรียมตัวเป็น
ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (Internal Audit
Program: Prepared Course for Certified Internal
Auditor: Pre - CIA) : คณะพณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2011)
- หลักกำรตรวจสอบทุจริต : สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย (2010)
- กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนว COSO ERM : สมำคม
ผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (2009)
Tools and Techniques for the Audit Manager :
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (2008)
- ผู้บริหำรงำนตวจสอบภำยใน-กลยุทธ์กำรบริหำรงำน
ตรวจสอบภำยใน : สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ (2006)
- Corporate Secretary Development Program
(CSDP) รุ่นที่ 14 : คณะพณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2006)
- วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ
ภำยใน : สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
(2004)
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กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ (ปัจจุบัน)
- ไม่มี

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)
- ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2550-ปัจจุบัน ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

รายละเอียดข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
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• ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
• โครงสร้างการจัดการ
• การกำ�กับดูแลกิจการ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
• รายการระหว่างกัน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บำท เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
1,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.- บำท
7.2 ผู้ถือหุน้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี1)้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จำกัด (มหำชน)2)
2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลง จำกัด (มหำชน)
3. กลุ่มศิริรังษี
3.1 นำยไกรสีห์ ศิริรังษี
3.2 นำงวำสนำ ศิริรังษี
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มศิริรังษี
4. กลุ่มจตุรพฤกษ์
4.1 นำยบุญสิน จตุรพฤกษ์
4.2 นำงฮัง จตุรพฤกษ์
4.3 นำยมนุญศม จตุรพฤกษ์
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มจตุรพฤกษ์
5. กลุ่มลิ้มวัฒนะกูร
5.1 นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
5.2 นำยนพดล ลิ้มวัฒนะกูร
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มลิ้มวัฒนะกูร
6. กลุ่มตันติสุนทร
6.1 นำยวิสิฐ ตันติสุนทร
6.2 นำยทวี ตันติสุนทร
6.3 นำงสำววนิดำ ตันติสุนทร
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มตันติสุนทร
7. กลุ่มแซ่หลี
7.1 นำงสำวอุไรวรรณ แซ่หลี
7.2 นำงรัตชำลี แซ่หลี
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มแซ่หลี
8. กลุ่มสุสังกรกำญจน์
8.1 นำงสำวกุล สุสังกรกำญจน์
8.2 นำยกันต์ สุสังกรกำญจน์
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสุสังกรกำญจน์
9. นำงสำวพรรณี ศรีสวัสดิ์
10. กลุ่มเล้ำหเรณู
9.1 นำยอนันต์ เล้ำหเรณู
9.2 นำยอำคม เล้ำหเรณู
รวมจำนวนหุ้นทีถ่ ือโดยกลุ่มเล้ำหเรณู

จานวนหุ้น
510,000,000
47,234,796

ร้อยละ
51.00
4.72

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

4.12
0.41
4.53

18,032,080
16,113,213
18,733
34,164,026

1.80
1.61

28,322,657
3,018,867
31,341,524

2.83
0.30
3.13

17,373,000
53,415
31,500
17,457,915

1.74
0.005
0.003
1.75

13,365,000
5,000
13,370,000

1.33
0.0005
1.33

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

0.51
0.30
0.81
0.81

4,771,895
2,000,000
6,771,895
รวม
721,852,256
หมำยเหตุ 1) ที่มำ บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นวันที่ 4 มีนำคม 2559 โดย
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัยพ์(ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

0.47
0.20
0.67
72.19

3.41

ส่วนที่ 2 หน้ำ 1
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2) รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยแรกของบริษัท ลำนนำรีซอร์ส จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)และผู้บริหำร1)
2. นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร
3. กลุ่มตระกูล ศิริรังษี
4. กลุ่มตระกูล ตันติสุนทร
5. กลุ่มตระกูล ลิมทรง
6. กลุ่มตระกูล เลิศพำณิชย์กุล
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
8. นำยวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์
9. กลุ่มตระกูล สุขพิศำล
1 0 . EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL
CAP SERIES
รวม

จำนวนหุ้น
238,132,930
52,500,000
42,678,398
33,475,024
33,433,460
7,096,600
5,472,300
4,949,700
3,000,000
1,950,000
422,304,112

ร้อยละ
45.36
10.00
8.13
6.38
6.37
1.35
1.04
0.94
0.57
0.37
80.51

หมายเหตุ 1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหำชน) และผู้บริหำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สุด ประกอบด้วย บริษัท
ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด(มหำชน), นำยพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนำยวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,132,930
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมกำร 3 คน คือ นำย
พอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, นำยสรเทพ รำงชัยกุล และนำยวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและไม่มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัทฯแต่อย่ำงใด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินของบริษัทฯ
ในแต่ละปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ(ถ้ำมี) และกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยแล้ว อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทฯ อำจจะจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่น้อยกว่ำที่กำหนดข้ำงต้นได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลกำรดำเนินงำน ฐำนะ
กำรเงิน สภำพคล่อง และควำมจำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำร กำรชำระคืนเงินกู้และ
หรือหนี้สินที่คงค้ำง และกำรขยำยลงทุนเพิ่มเติมหรือกำรขยำยงำนของบริษัทฯ ในอนำคต

ส่วนที่ 2 หน้ำ 2
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลและกำกับกำรบริหำรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพให้เป็นไปตำมมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมกำรบริษัทฯ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ มำกที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
2. จัดทำแผนงำน งบประมำณรำยรับรำยจ่ำย บัญชีอัตรำกำลังพนักงำน งบประมำณกำร
ว่ำจ้ำงพนักงำนและงบประมำณกำรลงทุนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. บริหำรงำนตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด และตำมงบประมำณรำยรับรำยจ่ำยและ
งบประมำณกำร ลงทุนที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรแล้ว
4. ให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯทรำบเป็นประจำทุกเดือนๆละหนึ่งครั้ง
และสรุปรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจำทุกไตรมำสละหนึ่งครั้ง
5. ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนของบริษั ทฯ ตลอดจนปฏิบัติตำมสัญญำข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มีต่อหน่วยรำชกำรและบุคคลภำยนอก
6. บริหำรกำรเงินตำมแผนกำรเงินที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรและตำมสัญญำข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มีต่อเจ้ำหนี้ทุกรำย
7. ปฏิบัติกำรและหรือดำเนินกำรในเรื่องอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะมอบหมำยเป็นแต่ละเรื่อง
แต่ละกรณีๆ ไป
อานาจทางการเงิน
1. มีอำนำจอนุมัติรำยจ่ำยปกติประจำวันได้ตำมงบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณกำร
ว่ำจ้ำงพนักงำนที่คณะกรรมกำรอนุมัติแล้ว รวมทั้งรำยจ่ำยตำมสัญญำข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยรำชกำร
และบุคคลภำยนอก และหรือรำยจ่ำยตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. มีอำนำจจัดซื้อ/สั่งจ้ำงทำทรัพย์สินถำวรและหรือรำยกำรที่ไม่ใช่รำยจ่ำยปกติใ นกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมงบประมำณที่คณะกรรมกำรอนุมัติแล้วภำยในวงเงินไม่เกิน 200,000 บำทต่อครั้ง
หรือต่อหนึ่งรำยกำร
3. มีอำนำจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจกำรของบริษัทฯ ได้ภำยในวงเงินและภำยใต้ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้
ขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนดำเนินกำรทุกครั้ง ยกเว้น รำยกำรต่อไปนี้ ซึ่งถือว่ำเป็นรำยกำรปกติให้ มี
อำนำจอนุมัติได้ทุกกรณี
3.1 กำรเปิ ด Letter of Credits (L/C) รวมทั้ งกำรท ำ Trust Receipt และ Shipping
Guarantee ในกำรจัดซื้อ/จ้ำงทำของจำกต่ำงประเทศ
3.2 กำรจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนำคำรพำณิชย์และหรือสถำบันกำรเงินเพื่อวำงเป็น
หลักประกันในกำรปฏิบัติตำมสัญญำข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยรำชกำร และบุคคลภำยนอก
3.3 กำรท ำสั ญญำป้ องกั นควำมเสี่ ยงด้ ำนเงิ นตรำต่ ำงประเทศ เช่ น กำรท ำ Forward
Exchange Contracts เป็นต้น ทั้งนี้ เฉพำะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญำหรือข้อผูกพันที่จะต้องชำระหรือจ่ำยเงินในรูป
เงินตรำต่ำงประเทศเท่ำนั้น
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4. อนุมัติให้พนักงำนยืมเงินทดรองเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้
4.1 รำยจ่ ำ ยตำมสั ญ ญำข้ อ ผู ก พั น และหรื อ ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนดและหรื อ ตำมที่
คณะกรรมกำรอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทดรองไปดำเนินกำรได้ตำมที่จะต้องจ่ำยจริง เช่น ค่ำที่ดิน ค่ำไฟฟ้ำ และ
สำธำรณูปโภคอื่น และค่ำภำษีอำกร ฯลฯ
4.2 รำยกำรอืน่ นอกจำกข้อ4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรำยกำรละไม่เกิน 1,000,000 บำท
5. มีอำนำจอนุมัติกำรตัดบัญชีและจำหน่ำยทรัพย์สินที่ชำรุด/ล้ำสมัย/เลิกใช้งำนได้ ทั้งนี้
ทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและจำหน่ำยดังกล่ำวต้องมีรำคำทุนหรือรำคำที่ซื้อมำไม่เกิน 100,000 บำท และมีมูลค่ำตำม
บัญชีไม่เกิน 10,000 บำท ในรอบ 1 เดือน และรวมแล้วต้องมีรำคำทุนที่ซื้อมำไม่เกิน 1,000,000 บำท
6. มีอำนำจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรำยละไม่เกิน
50,000 บำท โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บำท ในรอบหนึ่งปีงบประมำณ แล้วรำยงำนโดยสรุปให้
คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง
อานาจด้านการผลิต
1. กำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรผลิตสินค้ำในแต่ละปีให้ส อดคล้ องกับควำมต้องกำรของ
ตลำด และเป็นไปตำมสัญญำข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้ำทุกรำย เพื่อเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ
เป็นประจำทุกปี
2. มีอำนำจอนุ มัติกำรจั ดซื้อ/จั ดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกิจกำรของบริษัทฯ ได้ภ ำยในวงเงิน
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ
3. วำงแผนและดำเนินกำรผลิตสินค้ำให้เป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำร
อนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแตกต่ำงไปจำกแผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไว้ก็ให้
เสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนดำเนินกำรหรือในโอกำสแรกที่จะทำได้
4. วำงแผน และ/หรือเสนอนโยบำย หรือทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจอื่นใดที่เห็นว่ำจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรจำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ ในอนำคต และ
เพื่อให้บริษัทฯสำมำรถขยำยงำน และ/หรือเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนในระยะยำว
อานาจด้านการขาย
1. กำหนดเป้ำหมำย แผนงำน และกลยุทธ์ในกำรจำหน่ำยสินค้ำในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้ อ งกำรของตลำดและเป็ น ไปตำมสั ญ ญำข้ อ ผู ก พั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท ำไว้ กั บ ลู ก ค้ ำ ทุ ก รำยเพื่ อ เสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติเป็นประจำทุกปี
2. วำงแผนและด ำเนิ น กำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนงำนและเป้ ำ หมำยที่
คณะกรรมกำรอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถรักษำหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้ำนกำรตลำด (Market Share) รวมทั้ง
สำมำรถเพิ่มรำยได้ห รื อเพิ่ มก ำไรให้ ได้ มำกที่สุ ด ในกำรที่มีกำรเปลี่ ยนแปลงแตกต่ำ งไปจำกแผนงำนและ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนดำเนินกำรหรือในโอกำสแรกที่จะทำได้
3. ดำเนินกำรจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรให้เป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
กำหนดและหรือตำมสัญญำข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทำไว้กับลูกค้ำทุกรำย
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4. จัดซื้อ/สั่งจ้ำงและหรือนำเข้ำสินค้ำมำจำหน่ำยเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถรักษำหรือเพิ่มส่วนแบ่ง
ด้ำนกำรตลำด (Market Share) รวมทั้งสำมำรถเพิ่มรำยได้หรือเพิ่มกำไรให้ได้มำกที่สุด ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรก่อนดำเนินกำร
5. มีอำนำจขำยสินค้ำและบริกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศโดยทำสัญญำผูกพันได้ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี
อานาจด้านพนักงาน
1. มีอำนำจกำหนดอัตรำกำลังพนักงำนให้มีจำนวนที่เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
รวมทั้งมีอำนำจกำหนดอัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนและเงินรำงวัลของพนักงำนทุกคนทุกระดับตำมบัญชี
อัตรำกำลังพนักงำนและตำมงบประมำณกำรว่ำจ้ำงพนักงำนที่คณะกรรมกำรอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงำนระดับ
ผู้อำนวยกำรขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อน
2. มีอำนำจว่ำจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน และเลิกจ้ำงพนักงำนได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น
พนักงำนระดับผู้อำนวยกำรขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อน
3. มีอำนำจกำหนดระเบียบว่ำด้วยข้อบังคับกำรทำงำนและสวัสดิกำรพนักงำนของบริษัทฯ ได้
ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมำณที่คณะกรรมกำรอนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบแล้ว
อานาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทานิติกรรมสัญญา
1. มีอำนำจทำนิติกรรมกำรสัญญำผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพำะงำนปกติประจำตำมงบประมำณ
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งปี
2. มีอำนำจฟ้องร้องคดีควำมและต่อสู้คดีควำมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุม และมีคดีควำมเกิดขึ้น
อานาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ
1. พิจำรณำและศึกษำควำมเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงกำรที่เห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต และ/หรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว
2. พิจำรณำว่ำจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรต่ำงๆ ได้ ภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรแล้ว
3. หลั งจำกศึ กษำโครงกำรในเบื้ องต้ นแล้ วเห็ นว่ ำโครงกำรดั งกล่ ำวมี ควำมเป็ นไปได้ ก็ ให้
นำเสนอรำยละเอียด ของโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนดำเนินกำร
4. สำหรับโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกำรได้แล้ว ให้มีอำนำจดำเนินกำรดังต่อไปนี้
4.1 กำหนดแผนงำน งบประมำณและเป้ำหมำยในกำรดำเนินโครงกำรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตำมกรอบที่ได้นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ
4.2 มีอำนำจติดต่อ เจรจำ และลงนำมทำบันทึกควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรร่วมทุนในเบื้องต้น
(Memorandum of Understanding) มีกำหนดระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปี
4.3 กำรทำสัญญำร่วมทุน (Shareholder Agreement) และกำรจัดตั้งบริษัทร่ว มทุน
(Joint Venture Company) ให้เสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนดำเนินกำร
5. ให้ ร ำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ของโครงกำรต่ ำ งๆ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ด ำเนิ น กำรได้ แ ล้ ว ให้
คณะกรรมกำรทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุม
ส่วนที่ 2 หน้ำ 7
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เรื่องอื่นๆ
1. เรื่ องใดก็ตำมที่จะต้ องเสนอขออนุมัติ และหรือขอควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำในทุกกรณี
2. เรื่องที่เกินขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่
กำหนดไว้ข้ำงต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนดำเนินกำร
3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำจจะมอบอำนำจหน้ำที่ในเรื่องต่ำงๆ ให้พนักงำนของบริษัทฯ
ตำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภำยในขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตำมที่เห็นสมควรและ
เหมำะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป
กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะอนุกรรมกำร
กรรมกำรหรือผู้บริหำรคนหนึ่งหรือหลำยคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำนำจหรือมอบอำนำจช่วง ที่ทำ
ให้ผู้รับมอบอำนำจหรือผู้รับมอบอำนำจช่วงสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมปกติธุรกิจที่มีกำร
กำหนดขอบเขตกำรมอบอำนำจที่ชัดเจนแล้ว
8.3 เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่
25
กรกฎำคม 2556 แต่งตั้ง นำงสมฤดี สุวรรณรูป ให้ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ มีดังนี้
1. ดู แ ลและให้ ค ำแนะน ำแก่ ก รรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรเกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย
ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล
ประะสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว
3. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตำมระเบียบและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมกำร
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
4.4 รำยงำนประจำปีของบริษัทฯ
4.5 รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรผู้บริหำร
5. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรในรูปของค่ำตอบแทนประจำเดือนและค่ำบำเหน็จ
ประจำปี โดยได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรในปี 2558 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นำยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
นำยสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
นำยไกรสีห์ ศิริรังษี
นำยอนันต์ เล้ำหเรณู
นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ผู้ชำนำญกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรจสอบ

7. นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ์
8. นำยเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
9. นำยวิรัช อภิเมธีธำรง
10. นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล
รวม

ค่าตอบแทน
540,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
120,000
360,000
360,000
180,000
360,000
120,000
360,000
120,000
4,320,000

หน่วย : บาท
ค่าบาเหน็จ
321,426
214,286
214,286
214,286
214,286
214,286

รวมทั้งสิ้น
861,426
574,286
574,286
574,286
574,286
694,286

214,286
214,286

574,286
754,286

214,286

694,286

214,286

694,286

2,250,000

6,570,000

หมำยเหตุ : นำยสีหศักดิ์ อำรีย์รำชกำรัณย์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษั ทฯ ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2554 เป็น
กรรมกำรผู้ชำนำญกำร เพื่อให้คำแนะนำปรึกษำและเป็นตัวแทนคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน ในเรื่องต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
ได้มีมติให้ผ่ำยจัดกำรรับไปดำเนินกำรแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยกำหนดผลตอบแทนให้เดือนละ 10,000 บำท
ทั้งนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2555 เป็นต้นมำ

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรในรูปของเงินเดือนและเงินรำงวัลประจำปี ซึ่งจะผัน
แปรตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ปี
2557
2558

จานวนผู้บริหาร
(คน)
7
7*

จานวนเงินค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
17.12
20.23

หมายเหตุ จำนวนผู้บริหำร รวมถึงผู้บริหำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2558 ด้วย

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มีส่วนที่ 2 หน้ำ 9
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8.5 บุคลากร
8.5.1 จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงำนรวมทั้งสิ้นจำนวน 213 คน (ไม่นับรวมผู้บริหำร
จำนวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงำนประจำจำนวน 171 คน และพนักงำนรำยวันจำนวน 42 คน ดังมีรำยละเอียด
ต่อไปนี้
หน่วยงาน
ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ฝ่ำยจัดซื้อ
ฝ่ำยกฎหมำย
แผนกสำรสนเทศ
ฝ่ำยตรวจสอบ
โครงกำรพิเศษ
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและกำรตลำด
ฝ่ำยบริหำรโรงงำน
ฝ่ำยผลิต
ฝ่ำยวิศวกรรมและพลังงำน
แผนกมวลชนและธุรกำรโรงงำน
แผนกบริหำรและจัดกำรน้ำกำกส่ำ
แผนกคลังสินค้ำและควบคุมวัตถุดิบ
แผนกควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
รวม

พนักงานประจา
(คน)
7
7
3
1
4
2
1
2
2
43
79
4
3
12
1
171

พนักงานรายวัน
(คน)
3
10
9
14
6
42

รวม
(คน)
7
7
3
1
4
2
1
2
2
46
89
13
17
18
1
213

8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี8.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2556, 2557 และปี 2558 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พ นักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร)
จำนวน 36.98 ล้ำนบำท 47.01 ล้ำนบำท และ 51.56 ตำมลำดับ โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส
ค่ำล่วงเวลำ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่ำเช่ำบ้ำน
ค่ำตอบแทนอื่น
- ไม่มี
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8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้
ทักษะ และควำมชำนำญ รวมทั้งประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ส่งเสริมให้บุคลำกรสำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมชำนำญจำกกำรปฏิบัติงำนจริง (On the Job Training) โดย
พนักงำนที่เข้ำใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสำยงำนทำหน้ำที่ฝึกสอนงำนในสำยงำนนั้นๆ รวมทั้งจะมีกำรจัด
อบรมภำยในโดยที่ปรึกษำของบริษัทฯ จะมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์และให้ควำมรู้เพิ่มเติมแก่พนักงำนอยู่เป็น
ประจำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะพิจำรณำจัดส่งพนักงำนและผู้บริหำรในสำยงำนต่ำงๆ เข้ำร่วมกำรอบรมและ
สัมมนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำยเป็นกำรเพิ่มเติมอีกด้วย
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เนื่องจำกพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกลไกสำคัญ
ในกำรนำไปสู่กำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยกำรมีกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่ำ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยำว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมที่
กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่
20 กันยำยน 2556
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักควำมยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS
AND INTEGRITY) มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้ำที่ (RESPONSIBILITY)
มีกำรดำเนินงำนที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่ำงเสมอภำคและเป็นที่
เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรและผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยำวเพื่อให้บริษัทฯ มีกำรเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนำคต คณะกรรมกำรได้
กำหนดนโยบำยหรือหลักกำรพื้นฐำนในกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจและเป็นหลัก
ยึดถือในกำรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้
1. ดำเนินกำรให้โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีกำรกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพื่อให้มี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
2. ดำเนินกำรให้เชื่อมั่นได้ว่ำกระบวนกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ภำยใต้ ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ ดี และมี ก ำรถ่ ว งดุ ล อ ำนำจที่ เ หมำะสมรวมทั้ ง มี ก ำร
ดำเนินงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้และมีกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3. ดำเนินกำรให้เชื่อมั่นได้ว่ำรำยงำนทำงกำรเงินสะท้อนผลกำรดำเนินงำนและแสดงฐำนะที่
แท้จริงรวมทั้งมีกำรประเมินและวำงมำตรกำรในกำรป้องกันและจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
4. ดำเนินกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบอย่ำงมีเหตุมีผล โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
5. ปลู กฝั งคุณธรรมและจิตส ำนึกอันดีงำมให้ ผู้ บริห ำรและพนักงำนมีควำมประพฤติที่ดี
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย และมี ค วำมส ำนึ ก ในหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของตนและต่ อ ที ม งำนพร้ อ มที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
6. มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศในกำรดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ
ด้วยกำรรับฟังควำมเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนำและสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
7. ตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่ำนั้น ด้วยควำมเป็นธรรมและเสมอภำคอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและ
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและมีช่องทำงแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระทำ
ผิดกฎหมำยหรือข้อบกพร่องต่ำงๆ ตลอดจนมีมำตรกำรชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับควำมเสียหำยจำก
กำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย
8. ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อ
ชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและคำนึ งถึงควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรสร้ำงสรรค์และหรือสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตำมสถำนภำพของบริษัทฯ
9. ด ำเนิ น กำรให้ มี ม ำตรกำรป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ดใช้ ข้ อ มู ล ภำยในเพื่ อ น ำไปแสวงหำ
ประโยชน์ในทำงมิชอบ
10. กำหนดมำตรกำรและขั้นตอนในกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ำมีกำรทุจริต
หรือมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือมีกำรกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญโดยจะต้องรำยงำนทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่ เกิดขึ้น โดยมิ
ชักช้ำรวมทั้งหำมำตรกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นอีก
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
 คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีหน้ำที่และควำมรับผิ ดชอบในกำรกำหนดนโยบำยและกำร
กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผล เพื่อสร้ำ งควำมมั่นใจ
ให้ฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบงำนทำง
บัญชีและกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงให้มั่นใจว่ำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุมเหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิภำพประสิทธิผล
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรทุกระดับมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดให้
มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุก
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หน่วยงำนรวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ฝ่ำยตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำ
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำม นโยบำย แนวปฏิบั ติ ระเบียบคำสั่งในกำรปฏิบัติงำนและอำนำจอนุมัติตลอดจน
บทบัญญัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรควบคุมที่มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่อำจจะเกิดขึ้น โดยให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงมีหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่
อำจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนกำรอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอแนวทำงแก้ไขที่เหมำะสมเพื่อนำเสนอหรือ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรและหรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำทบทวนและกำหนดมำตรกำร
ต่ำงๆให้สอดคล้องกันเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นดังกล่ำว
9.1.1 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติ ตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คณะกรรมกำรจึงได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้
1. ไม่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และหรื อ กระท ำกำรใดๆ ที่ จ ะมี ผ ลเสี ย หำยต่ อ ชื่ อ เสี ย งของประเทศ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม
2. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ควำมสำคัญกับ
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น
3. ปลูกฝังจิตสำนึกและควำมรับผิ ดชอบต่อชุมชนสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมโดยส่ว นรวมให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อ งและจริงจังตลอดจนกำรยกระดับคุณภำพและดูแลควำมปลอดภัย
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยดำเนินกำรเองและร่วมมือกับภำครัฐ
4. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
5. ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมำยหรือเป็นภัยต่อสังคมและ
ควำมมั่นคงของประเทศชำติตลอดจนต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
9.1.2 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อให้มีกลไกกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้
ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีควำมประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่ำน
ผู้บริหำรของบริษัทฯ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจรวมทั้งกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อ
ร้องเรียนต่ำงๆ เช่น กำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง กำรกระทำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ หรือ
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กำรทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยให้แจ้งเบำะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง
ดังต่อไปนี้
 ส่งทางไปรษณีย์มาที่
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
 ส่งทาง E-Mail Address : suphachai@thaiagroenergy.com
1. กำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อเรียกร้อง
ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบำะแสหรือข้อเรียกร้องตำมข้อ (1) ข้ำงต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่ำงใด
2. กำรดำเนินกำรหลังจำกมีผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อเรียกร้อง
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตำมที่มีผู้แจ้งเบำะแส
หรือข้อร้องเรียนตำม ข้อ (1) ข้ำงต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบและพิจำรณำโดยตรง
3. มำตรกำรแก้ไขและชดเชยค่ำเสียหำย
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย บริษัทฯ ยินดีรับ
ฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหำมำตรกำร
ป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นอีกและจะพิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยให้ผู้ถูกละเมิดอย่ำงเหมำะสมตำม
เหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรำยแต่ละกรณีๆ ไป
9.1.3 นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
คณะกรรมกำรต้องกำรปลูกจิตสำนึกให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคน
ทุกระดับตระหนักถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและสร้ำงค่ ำนิยมที่ถูกต้องด้วยกำรไม่รับ ไม่ให้และไม่
สนับสนุนกำรกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทำงมิชอบหรือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนและหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทำงลบหรือในทำงเสียหำยโดยกำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ดังนี้
1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ ทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ
ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จำกลูกค้ำ คู่ค้ำ และหรือจำกบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขำด
ไม่ว่ำกรณีใด ทั้งเป็นกำรส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไม่เป็น
ธรรม เกิดควำมลำเอียง หรือเกิดควำมลำบำกใจ ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
2. กำรรับหรือกำรให้ของขวัญเนื่องในโอกำสหรือเทศกำลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงำมซึ่ง
จะต้องเป็นของที่มีมูลค่ำเล็กน้อยไม่มีรำคำเกินสมควรหรือเกินกว่ำเหตุ เช่น ของชำร่วย หรือของที่ระลึกที่จัดทำ
ขึ้นเพื่อส่งเสริมกำรขำยหรือแจกจ่ำยทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงำนทุกคนสำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรวินิจฉัยได้ว่ำ
ของนั้นเหมำะสมหรือไม่ หำกไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษำหำรือหรือขอคำแนะนำจำกผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นก่อน
โดยให้คำนึงถึงหรือพิจำรณำถึงเจตนำรมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่ำเรื่องดังกล่ำวเหมำะสมหรือไม่
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3. กำรรับหรือกำรให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีค่ำต่ำงๆ
ให้ถือว่ำเป็นกำรรับหรือกำรให้ที่ไม่เหมำะสมและไม่บังควรอย่ำงยิ่ง โดยให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเป็นกำรกระทำที่
ส่อไปในทำงมิชอบหรือมีกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมำจำกหน้ำที่กำรงำนที่รับผิดชอบอยู่
4. หำกตรวจสอบพบว่ ำ พนั ก งำนผู้ ใ ดมี ก ำรกระท ำที่ ส่ อ ไปทำงมิ ช อบและหรื อ แสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงซึ่งบริษัทฯ จะ
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
9.1.4 นโยบายว่าด้วยการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรใช้แรงงำนด้วยควำมสมัครใจและให้ควำมเป็นธรรมกับพนักงำน
ทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรได้ กำหนดแนวนโยบำย
และหลักปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
1. บริ ษัทฯ ต้องปฏิบั ติตำมหลั กสิ ทธิ มนุ ษ ยชนอย่ ำงเคร่ง ครั ด โดยให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำ ใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงำนเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรดำเนินงำนและไม่สนับสนุนกิจกำรที่
ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
2. พนักงำนทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องทำควำมเข้ำใจบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่แน่ใจให้ขอ
คำปรึกษำจำกผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเฉพำะเรื่อง ห้ำมปฏิบัติไปตำมควำม
เข้ำใจของตนเองโดยลำพัง
3. เมื่อพนักงำนต้องไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ พนักงำนควรศึกษำบทบัญญัติกฎหมำย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลำยทำงก่อนกำรเดินทำงไปเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรปฏิบัติงำน
ในประเทศปลำยทำงไม่ผิดกฎหมำย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลำยทำง
4. บริษัทฯ จะใช้หลักควำมยุติธรรมและจริงใจในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง
และผลประโยชน์ต่ำงๆ ตลอดจนเงื่อนไขในกำรจ้ำงงำนต่ำงๆ โดยไม่บังคับกำรใช้แรงงำนโดยไม่สมัครใจและ
หรือกำรใช้แรงงำนเด็ก โดยไม่ยอมให้มีกำรเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินกำรเพื่อรองรับโอกำสที่เท่ำเทียมกัน
ส ำหรั บ พนั ก งำนงำนทุ ก คน โดยจั ด ให้ มี ส ภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนที่ ดี แ ละเหมำะสม และปฏิ บั ติ ต ำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนและมำตรฐำนแรงงำนไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
9.1.5 นโยบายว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมือง
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย โดยส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับสำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลองของกฎหมำย
ในฐำนะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่
พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนำจทำงกำรเมืองคนใดคนหนึ่ง
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2. บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในกำรหำเสียง หรือโฆษณำให้พรรคกำรเมืองหรือนักกำรเมืองใดๆ
ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยำกรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อกำรนั้น
3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและหรือทรัพยำกรใดๆ ของบริษัทฯ
แก่นักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงำน
ทุกคนทุกระดับสำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลองของกฎหมำยในฐำนะพลเมืองดี ซึ่งพนักงำน
สำมำรถแสดงออก เข้ำร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทำงกำรเมืองนอกเวลำทำงำนของบริษัทฯ ได้อย่ำงเต็มที่
5. พนักงำนทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองที่พึงมี โดยเป็นกำร
กระทำในนำมของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้ ตำแหน่งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตรำบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ำยเงิน
อุดหนุนหรือให้กำรสนับสนุนแก่นักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใด
6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ สั่งกำรหรือโน้มน้ำวด้วยวิธีกำรใดๆ
ที่ทำให้พนักงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองทุกประเภทซึ่งอำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ภำยในองค์กรและก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับบริษัทฯ ในทุกกรณี
9.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบ
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและสร้ำงควำม
มั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมกำรจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังต่อไปนี้
9.2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และมีควำมเป็นมืออำชีพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
2. บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต วำงตัวเป็นกลำงอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำมเป็นอิสระ
ทั้งกำรตัดสินใจและกำรประพฤติปฏิบัติต่ำงๆ
3. ให้อำนำจผู้บริหำรในกำรดำเนินงำนประจำวันอย่ำงเต็มที่ โดยไม่เข้ำไปชี้นำกำรดำเนินงำน
ดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
4. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกำรที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือใน
กิจกำรที่มีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
5. หลี กเลี่ ยงควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ส่ วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ กำร
บริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลเต็มที่
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6. บริ หำรงำนด้วยควำมระมัดระวัง และไม่สร้ำงข้อผู กมัดที่อำจขัดแย้งกับหน้ำที่ของตนใน
ภำยหลัง
7. ไม่แสวงหำผลประโยชน์อันมิชอบจำกกำรทำงำนไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
8. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ
9. ไม่กระทำกำรใดๆ ที่อำจมีผลให้เกิดกำรบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นกำรเอื้อ
ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
10. มุ่ งมั่ น ที่ จ ะป้ อ งกั น และขจั ด กำรกระท ำที่ ส่ อ ไปในทำงทุ จริ ต โดยถื อเป็ นเรื่ อ งที่ ต้ อ ง
ดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และเด็ดขำดเพื่อสร้ำงค่ำนิยมและภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ
9.2.2 แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษัทฯ เป็ น ผู้ ผ ลิ ตและจ ำหน่ ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็ น เชื้อเพลิ ง ซึ่งสำมำรถเพิ่มมูล ค่ำ แก่
ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเหมำะสมและคำนึงถึงดุลยภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้ น
เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่ำวอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนำคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของ
ผู้บริหำรและพนักงำน ดังนี้
1. ปฏิบั ติห น้ ำที่ด้ว ยควำมรับผิดชอบ ซื่อสั ตย์สุ จริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบำย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
2. รักษำควำมลับของลูกค้ำ คู่ค้ำ และของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวัง
มิให้เอกสำรหรือข่ำวสำรอันเป็นควำมลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
3. เคำรพในสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งำน หลี ก เลี่ ย งกำรน ำเอำข้ อ มู ล หรื อ เรื่ อ งรำวของ
พนั กงำน ทั้งเรื่ องที่เกี่ย วกับ กำรปฏิบั ติงำนและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลั กษณะที่จะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน หรือภำพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ
4. ไม่กล่ำวร้ำยหรือกระทำกำรใด ๆ อันจะนำไปสู่ควำมแตกแยกหรือควำมเสียหำยภำยใน
บริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
5. รั ก ษำและร่ ว มสร้ ำ งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ควำมสำมั ค คี เ ป็ น น้ ำหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในหมู่ พ นั ก งำน
ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทำงที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม
6. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่ว มงำนด้วยควำมสุภ ำพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิด บังข้ อ มูล ที่
จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมงำนและปรับตัวให้สำมำรถทำงำนร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่น
โดยไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน
7. มีควำมมุ่งมั่น ที่จ ะเป็ นคนดี คนเก่ง โดยกำรพัฒนำตนเองไปในทำงที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ
8. ศึกษำหำควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลำ
9. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจำกอบำยมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจ
ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัทฯ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 17
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10. แจ้งผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบเห็นกำรกระทำ
ใดๆ ที่ส่อว่ำเป็นกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบภำยในองค์กรของบริษัทฯ
11. ช่วยดำเนินกำรใดๆ ที่จะรักษำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรทำงำนรวมทั้งกำร
พัฒนำองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศ
12. หลีกเลี่ยงกำรให้ หรือรับสิ่งของ กำรเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตำมระเบียบ และคำสั่งของบริษัทฯ เท่ำนั้น
9.2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อกำรสรรหำ คัดเลือก พัฒนำ ส่ งเสริม และรักษำไว้ซึ่ง
พนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณภำพ โดยถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่สำคัญที่สุดขององค์กร รวมถึงกำร
ส่งเสริมให้เกิดภำพลักษณ์อันดีภำยในหน่วยงำน ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในระยะยำว จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลไว้ดังนี้
1. พนักงำนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
2. กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อว่ำจ้ำงให้ดำรงตำแหน่งต่ำงๆ จะกระทำด้วยควำมเป็นธรรมโดย
คำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สภำพร่ำงกำยและข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงำนใน
ตำแหน่งนั้นๆ
3. บริษัทฯ จะพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ตำมควำมเหมำะสม
กับสภำพและลักษณะ ของงำน และผลกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน
4. บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนั กงำนเป็นรำยบุคคลเป็นประจำ
ทุกปี โดยให้ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนเป็นผู้ประเมินตำมระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้
5. บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภำพของพนักงำน และรักษำสภำพกำรทำงำนให้เป็นไปโดยปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะที่ดี
6. บริ ษั ท ฯ เปิ ด โอกำสและส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งำนแสดงควำมคิ ด เห็ น ของตนเองได้ โ ดยให้
พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรทำงำนของตนเองและของบริษัทฯ ให้ดี
ยิ่งขึ้น
7. บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนกำรฝึกอบรมและสัมมนำซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในกำรพัฒนำ
พนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณภำพยิ่งขึ้น
บริ ษัทฯ กำหนดนโยบำยนี้ ขึ้นเพื่อให้ พนั กงำนยึดถือและปฏิบัติตำมเพื่อให้ เกิดควำมเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี มีสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
และควำมเจริญก้ำวหน้ำของพนักงำนทุกคน บริษัทฯ ถือว่ำผู้บังคับบัญชำในแต่ละสำยงำนเป็นส่ วนที่สำคัญยิ่ง
ซึ่งจะต้องรับผิดชอบกำรบริหำรงำนและกำรบริหำรบุคคลตลอดจนกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีของพนักงำน
กับบริษัทฯ และพนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรรักษำไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์อันดีดังกล่ำวด้วย
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9.2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรำยกำรทำงบัญชีและกำรเงิน โดยให้มีกำรบันทึกรำยกำร
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
โดยพนักงำนทุกคนต้องยึดหลักควำมซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำร
(ก) กำรบันทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกอย่ำงของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
(ข) กำรลงรำยกำรบัญชีและกำรบันทึกทำงธุรกิจจะต้องเป็นไปตำมควำมเป็นจริง ไม่มี
กำรบิดเบือนหรือสร้ำงรำยกำรเท็จ ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตำม
(ค) พนักงำนทุกคนทุกระดับต้องดำเนินกำรทำงธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตำม
ระเบี ย บ และข้อกำหนดต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ รวมทั้งมีเอกสำรหลั กฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจที่
ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลำเพื่อให้พนักงำนที่มีหน้ำ ที่เกี่ยวกับกำรบันทึก และจัดทำ
รำยกำรทำงบัญชี และกำรเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สำมำรถลงบัญชีได้ โดยมีรำยละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน
2. รำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงิน
(ก) พนักงำนทุกคนต้องไม่กระทำกำรบิดเบือนข้อมูล หรือสร้ำงรำยกำรเท็จไม่ว่ำจะเป็น
ข้อมูลทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน หรือข้อมูลทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ
(ข) พนั กงำนทุกคนต้องตระหนั กว่ำควำมถูกต้องครบถ้ว นของรำยงำนทำงบั ญชีและ
กำรเงินเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
(ค) พนักงำนทุกคนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรำยละเอียด
ประกอบรำยกำรทำงบัญชีและกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง
9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ฯ ก ำหนดนโยบำยก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรให้ ทุ ก หน่ ว ยงำนท ำงำนอย่ ำ งมี ร ะบบและมี
ประสิ ทธิภ ำพประสิทธิผ ล เป็ น ไปตำมวัตถุป ระสงค์และเป้ ำหมำยของบริ ษัทฯ โดยมีกำรดูแลรักษำและใช้
ทรัพย์สินอย่ำงประหยัดและเหมำะสม มีกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและรัดกุมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงำนต้องจัดให้มีระบบกำรทำงำนที่เป็นมำตรฐำนและมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมำะสมไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนที่มี นัยสำคัญของบริษัทฯมี
กำรสื่อสำรและพัฒนำให้พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงำนตำมวิธีปฏิบัติงำนที่ดีและ
เหมำะสม รวมถึงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลำ โดยมี
แนวทำงในกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. จั ด ให้ มี ส ภำพแวดล้ อ มของกำรควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบกำรทำงำน
ภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลและถูกต้องตำมระเบียบในกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ
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โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ รัดกุมเพียงพอและสำมำรถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงำนจะต้องจัดทำคู่มือ
กำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของตนไว้ เป็นบรรทัดฐำน
2. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้
แต่ละหน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้วยกำรลดผลกระทบ
หรือลดโอกำสที่จ ะเกิดควำมเสี่ย งดังกล่ ำวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้ พนักงำนทุกคนทุกระดับมีส่วนร่ว มในกำร
ประเมินและบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น
3. จัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้ำที่และทุกระดับ
ตำมระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงำนจะต้องจัดให้มีระบบกำรทำงำนที่เป็นมำตรฐำน
และมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ
4. จั ด ให้ มี ร ะบบสำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร (Information and Communications) ที่
เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลำ โดยปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและมี
กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรทำงำนและกำร
บริหำรงำน ให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และมีกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรสื่อสำรให้ทั่วถึงทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
รวมทั้งมีกำรสื่ อสำรและพัฒ นำให้ พนั กงำนในหน่ว ยงำนมีควำมรู้สึ กร่ว มในกำรปฏิบัติงำนตำมวิธีปฏิบัติ ที่
เหมำะสม ตลอดจนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. จั ด ให้ มี ร ะบบกำรติ ด ตำมและกำรประเมิ น ผลอย่ ำ งเพี ย งพอ (Monitoring and
Evaluation) โดยกำหนดให้เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบ
ระบบกำรทำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้ มีประสิทธิภ ำพประสิ ทธิผล และถูกต้องตำมระเบียบของกำร
ปฏิบัติงำนแล้ว ซึ่งสำนักงำนตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหำรทุกหน่วยงำนในกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยใน และดำเนินกำรตรวจสอบเป็ นระยะๆตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้ แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีร ะบบกำร
ควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอ
ซึ่งจะนำไปสู่กำรปรับปรุงระบบงำนต่ำงๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้นด้วย
6. แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้ำงสรรค์และปรับปรุงระบบงำน
ให้ดีขึ้น รำยงำนที่สำนักงำนตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็นสอดคล้ อง
ด้วยกันแล้วจะนำไปพิจำรณำในคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป หำก
ปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึ้นถือเป็นหน้ำที่
ของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำที่ดังกล่ำว เป็น
ส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินผลงำนประจำปีข อง
พนักงำนที่เกี่ยวข้องด้วย
9.2.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมกำรดำเนินธุรกิจ
และเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรทำงำน บริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของพนักงำน
ส่วนที่ 2 หน้ำ 20
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ทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยใต้ข้อบังคับของกฎหมำย ระเบียบคำสั่งและ
มำตรฐำนที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรบริหำรควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ โดยออกระเบียบ
คำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงำนบริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว
2. พนักงำนบริษัทฯ ทุกคนมีหน้ำที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ ระเบียบ
และคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศต่ำงๆ
(ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น
(ค) ห้ ำ มน ำโปรแกรมที่ เ ป็ น ของบริ ษั ท ฯ ไปใช้ ง ำนส่ ว นตั ว หรื อ น ำไปให้ ผู้ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
พนักงำนบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ ทำงกำรค้ำ หรือทำซ้ำ เผยแพร่ ทำกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่ำงทุก
ประกำร โดยไม่ได้รับอนุญำต
(ง) ห้ำมใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูล หรือ
ข้อควำมที่มีผลร้ำยต่อควำมมั่นคงของประเทศชำติ ศำสนำ สถำบันพระมหำกษัตริย์ ข้อควำมส่วนตัว ข้อควำมที่
มีเนื้อหำชวนให้งมงำย ไม่สร้ำงสรรค์ จดหมำยลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภำยนอกหรือ
ภำยในบริษัทฯ และห้ำมปลอมแปลงข้อควำมในอีเมล์ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
(จ) ห้ำมใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯเผยแพร่ข่ำวสำรหรือข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัทฯ ให้กับ
บุคคลภำยนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญำตแล้วเท่ำนั้น
(ฉ) ห้ำม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญำต และไม่ใช้งำนเครือข่ำยภำยใน
เพื่อควำมบันเทิงต่ำงๆ เพื่อไม่ทำให้ประสิทธิภำพในกำรรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง
(ช) ต้องไม่ใช้เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรกระทำผิดกฎหมำย ขัด
ต่อควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรม กำรพำณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ และแสดงควำมคิดเห็นส่วนตัว
(ซ) กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสำรส่วนตัวที่ต้องกำรเชื่อมต่อเข้ำระบบ
เครือข่ำยของบริษทั ฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรก่อน
(ฌ) กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ หรือกำรนำ Notebook ไปใช้งำนภำยนอก
บริษัทฯ จะต้องตั้งเครื่องให้มีกำรใส่รหัสผ่ำน ใช้งำนทุกครั้ง เพื่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำน โดยรหัสผ่ำน
จะต้องเก็บเป็นควำมลับ และควรมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ำเสมอเป็นระยะๆ อย่ำงน้อยทุก 3 เดือน
(ญ) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สำมำรถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ำยทั้งสิ้นเว้น
แต่จะได้รับอนุญำตจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นกรณีพิเศษเพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องเท่ำนั้น
(ฎ) ต้องดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภำพดี และมี
กำรใช้งำนอย่ำงเหมำะสม
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3. บริษัทฯ จะเข้ำตรวจสอบ ค้นหำ ติดตำม สอบสวน และควบคุมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
ของพนักงำน หำกพบข้อสงสัยว่ำพนักงำนใช้งำนในทำงที่ไม่เหมำะสม หรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท
ฯ เพือ่ ป้องกันควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ
4. หำกบริษัทฯ พบว่ำพนักงำนมีกำรละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่
กำหนดไว้พนักงำนที่ฝ่ำฝืนจะได้รับกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัย และ/หรือได้รับโทษตำมกฎหมำย ตำมควำม
เหมำะสมแล้วแต่กรณี
9.2.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงำนจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำงๆ เพื่อให้
เป็นไปตำมควำมประสงค์ของทุกหน่วยงำนและเพื่อได้คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด จึงได้กำหนดขั้นตอน
และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรให้เน้นประโยชน์และคุณภำพที่ดีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดย
จะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตำมควำมต้องกำรทั้งคุณภำพ รำคำ จำนวน เวลำในกำรให้บริกำร ควำมรวดเร็วและ
คำนึงถึงนโยบำยด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย
2. พนักงำนผู้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะต้ องมีกำรวำงแผนงำนล่วงหน้ำที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3. บริษัทฯ จะไม่เอำเปรียบคู่ค้ำ โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
ในด้ำนชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และภำพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสำยตำของบุคคลภำยนอกด้วย
4. พนักงำนที่ดำเนินกำรจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้ำด้วยวิธีกำรที่เปิดเผย
และให้โอกำสแก่คู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
5. พนักงำนที่ดำเนินกำรควรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้ำร้องเรียนหรือแนะนำ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
6. พนักงำนที่ดำเนินกำรต้องรักษำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกผู้เสนอรำคำ หรือผู้เข้ำร่วมประกวด
รำคำแต่ละรำยไว้เป็นควำมลับและไม่เปิดเผยให้รำยอื่นทรำบ
7. กำรเชิญคู่ค้ำเพื่อเสนอรำคำจะต้องให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้ำทุกรำยอย่ำ งเท่ำ
เทียมกัน
8. เจรจำต่อรองบนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย โดยเปิดเผย
และมีหลักฐำนที่อ้ำงอิงได้
9. รักษำควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำ ในเชิงธุรกิจด้วยควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจำกคู่ค้ำ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
10. ผู้ บ ริ ห ำรและหรื อ ผู้ มี อ ำนำจในกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งต้ อ งใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในกำรให้ ค ำปรึ ก ษำ
คำแนะนำและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นกลำงและเป็นธรรม
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11. ผู้บริหำรและหรือผู้มีอำนำจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณในเรื่องนี้ อย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำมีกำรปฏิบัติผิดจรรยำบรรณต้องดำเนินกำรสอบสวน
และพิจำรณำลงโทษทำงวินัยตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. สนับสนุนให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำรที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภำพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ
13. จั ดซื้อจั ดจ้ ำงอย่ ำงมีร ะบบ และถูกต้องตำมหลั กวิช ำกำรโดยมีกำรควบคุมที่รัดกุมและ
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจกำรค้ำตลอดเวลำ
9.2.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและมลภำวะด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงำนมีควำมปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งปรับปรุงด้ำน
ควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง
นโยบำย 5 ส
กิจกรรม 5 ส เป็นหน้ำที่ส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน โดยพนักงำนทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม
ในกำรดำเนิ น กิจ กรรมและผู้ บั งคับ บัญชำมีห น้ำที่กำกับ ดูแล ส่ งเสริม แนะนำ ให้ มีกำรดำเนินกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี มีคว ำม
ปลอดภัย ตลอดจนสร้ำงจิตสำนึกพื้นฐำนของกำรเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน
บริษัทฯ กำหนดแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้
1. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนต้องดำเนินงำนโดยมีระบบบริหำรคุณภำพ ควำมปลอดภัย
ชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม เพื่ อช่วยในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่ำสูงสุดแก่งำน
ของบริษัทฯ
2. ผู้ บ ริ ห ำร และพนั ก งำน ต้ อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ง ำนให้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำย นโยบำย
ข้อกำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด
3. บริษัทฯ จะดำเนินกำรทุกวิถีทำง เพื่อควบคุมและป้องกันควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆ อัน
เนื่องมำจำกอุบัติเหตุ อัคคีภัย กำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยจำกกำรทำงำน กำรสูญหำย หรือเสียหำยใน
ทรัพย์สิน กำรละเมิดระบบรักษำควำมปลอดภัย กำรปฏิบัติงำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดต่ำงๆ ที่เกิดขึ้ น
ตลอดจนกำรรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ปลอดภัยต่อพนักงำน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้บริหำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไว้โดย
เคร่งครัด
4. บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้ นที่ปฏิบัติกำร มีแผนจัดกำร
เหตุฉุกเฉินและสภำวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น และมีกำร
เตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อำจทำให้กำรดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของ
องค์กร
ส่วนที่ 2 หน้ำ 23
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5. บริ ษัทฯ จะจั ดให้ มีกำรประชำสั ม พัน ธ์ และสื่ อสำร เพื่อสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
เผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงำน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบและเข้ำใจนโยบำย กฎระเบียบ
ขั้น ตอนวิธีป ฏิบั ติ และข้อควรระวังต่ำงๆ ทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีว อนำมัยและสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย ชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงำน
7. บริษัทฯ จะอบรมพนักงำนและเพิ่มบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนในกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้มีระบบควำมปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอตลอดเวลำ
8. บริ ษั ท ฯ จะปรั บ ปรุ ง ค่ ำ มำตรฐำนด้ ำ นควำมปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ไ ด้ ต ำม
มำตรฐำนสำกล เพื่อคุณภำพชีวิตคนทำงำน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
9. บริษัทฯ จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำ
ชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิ่ งแวดล้ อมและควำมปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่ งเสริม
กิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
9.2.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
บริษัทฯ กำหนดมำตรกำรและขั้นตอนให้ผู้ บริหำรบริษัทฯ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตหรือมี
กำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือมีกำรกระทำที่ผิดปกติอื่นซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ อันได้แก่
1. รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ
ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่ เกิดขึ้นโดยทันที
รวมทั้งหำมำตรกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นอีก
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
1. พนั กงำนทุกคนทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบและข้อกำหนดตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดทำและกำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีและกำรเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
และสมบูรณ์
2. พนักงำนทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ควำมซื่อสัตย์สุจริต ปรำศจำกอคติและมีควำม
ซื่อตรงในกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมำยรวมถึงกำรไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมำยหรือผิดจริยธรรม
ด้วย
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9.2.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้กำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในของ
บริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้
1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร และผู้บริหำรทรำบถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่ สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจน
รำยงำนกำรเปลี่ย นแปลงกำรถือครองหลั กทรัพย์ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และแจ้งให้ ทรำบถึงบทลงโทษตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2. “ผู้บริหำร” หมำยถึง ผู้บริหำรตำมบทนิยำมข้ำงท้ำยนี้และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ
3. ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรและพนักงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัทฯ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ภำยในดั ง กล่ ำ วแก่ บุ ค คลภำยนอกหรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้ ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและห้ ำ มไม่ ใ ห้ ซื้ อ ขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง หนึ่งเดือนก่อนงบกำรเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรและพนักงำนใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้
เปิดเผยสำธำรณชนอันเป็นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ของบริษั ทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หำกฝ่ำฝืนข้อกำหนดดังกล่ำวข้ำงต้นบริษัทฯ
จะดำเนินกำรตำมกฎหมำยและลงโทษแก่ผู้กระทำควำมผิดอย่ำงเด็ดขำดตำมเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
แต่ละรำยแต่ละกรณีๆ ไป
5. ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรฝ่ำย หรือพนักงำนของบริษัทฯกระทำผิดอันเป็น
ควำมผิดอำญำตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินกำรลงโทษอย่ำงรุนแรง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกันดังนี้
(ก) ตัดเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน
(ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจำกกำรเป็นผู้บริหำร ผู้จัดกำรฝ่ำยหรือพนักงำนโดยถือ
ว่ำจงใจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ หำกเป็นกรรมกำร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(ค) แจ้ งกำรกระทำควำมผิ ดต่ อตลำดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ง) แจ้งควำมดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงำนสอบสวน
(จ) ดำเนินกำรอื่นใดตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัทฯ คำดหมำยให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รำยงำน
โดยสุจริตถึงกำรปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ต่อผู้บังคับบัญชำ โดยให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำในกำรสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชำใน
กำรนำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรที่กำหนดอย่ำงถูกต้อง
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9.2.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ
บริษัทฯได้ กำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลั บทำงกำรค้ ำ ที่มี
สำระสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนได้ ดังนี้
กำรรักษำควำมลับของบริษัทฯ
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร ลูกจ้ำงของบริษัทฯจะต้องรักษำควำมลับของข้อมูลและ
เอกสำรที่ไม่สำมำรถเปิดเผย และ/หรือเป็นควำมลับทำงกำรค้ำรวมทั้งสูตรกำรประดิษฐ์คิดค้นต่ำงๆ ซึ่งถือเป็น
สิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
2. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบริษัทฯจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลและเอกสำรที่เป็นควำมลับ หรือควำมลับทำงกำรค้ำนั้นๆ อีกเป็นเวลำ 2 ปี เมื่อพ้นจำกหน้ำที่ไปแล้ว
3. ผู้บริหำรและพนักงำนบริษัทฯ ต้องทรำบถึงขั้นตอน และวิธีกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นควำมลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนำ
กำรกำหนดชั้นควำมลับของข้อมูล
1. ข้ อ มู ล ลั บ ทำงกำรค้ ำ ของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งได้ รั บ กำรปกปิ ด มิ ใ ห้ รั่ ว ไหล โดยก ำหนดตำม
ควำมสำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมำก เป็นต้น
2. กำรใช้ ข้ อ มู ล ภำยในร่ ว มกั น ต้ อ งอยู่ ใ นกรอบของหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยเท่ำนั้น
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่บุคคลภำยนอก
1. กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่บริษัทฯ มอบหมำยจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในข้อมูลที่จะเปิดเผย
ออกสู่สำธำรณชนเท่ำนั้น
2. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ร่วมทุนด้วย
3. เพื่อปฏิบัติตำมข้ อ กำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมำยอื่นที่เ กี่ ยวข้ อ งว่ำ ด้ว ยกำร
เปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ต้องกำรข้อมูลข่ำวสำรจำกบริษัทฯ
ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่เลขำนุกำรบริษัทฯ
กำรแสดงควำมเห็นต่อบุคคลภำยนอก
โดยปกติ ผู้ บ ริ ห ำรและหรื อ พนั ก งำนของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยหรื อ แสดงควำมเห็ น ต่อ
บุคคลภำยนอก ขอให้ผู้บริหำรและหรือพนักงำนถำมตนเองก่อนว่ำท่ำนมีหน้ำที่ในกำรตอบคำถำมเหล่ำนั้น
หรือไม่ หำกไม่มีหน้ำที่ ก็ขอให้ปฏิเสธกำรแสดงควำมเห็นต่ำงๆ ด้วยควำมสุภำพและแนะนำให้ไปสอบถำมจำก
หน่วยงำนที่กำหนดข้ำงต้นโดยตรงต่อไป
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9.3 คณะกรรมการชุดย่อย
9.3.1 กรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อกรรมการ
นำยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
นำยสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
นำยไกรสีห์ ศิริรังษี
นำยอนันต์ เล้ำหเรณู
นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์
นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ์
นำยเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นำยวิรัช อภิเมธีธำรง
นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร,กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม,ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมกำร (Board of Directors) ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน ซึง่
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่
อยู่ในรำชอำณำจักร และมีกรรมกำรอิสระจำนวนไม่ต่ำกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งคณะ
2. องค์ประกอบของกรรมกำรต้องมีควำมหลำกหลำยมีทั กษะด้ำนอุตสำหกรรมและธุรกิจ
กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำร กำรบัญชีและกำรเงิน กำรตลำดและกำรขำย กฎหมำยและกำรกำกับดูแลกิจกำร
และมีคุณสมบัติที่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนได้ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
3. กำรแต่งตั้งกรรมกำรต้องเป็นไปตำมวำระที่กำหนดโดยมีควำมโปร่งใส ชัดเจนและต้องมี
ประวัติและข้อมูล รำยละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแต่งตั้งอย่ำงเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
4. กรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรสรรหำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำหนดอย่ำง
ชัดเจนและโปร่งใส
5. กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในแต่ละวำระเป็นไปตำมที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจำกัดซึ่งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องออกตำมวำระจำนวนหนึ่ง ในสำม
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หำกกรรมกำรมิได้ตก
ลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดย
บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวำระที่กรรมกำรจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุด
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6. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
(5) ศำลมีคำสั่งให้ออก
7. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯทุกคนในรำยงำนประจำปี ทุกปี เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับทรำบโดยทั่วกัน และระบุว่ำกรรมกำรรำยใดเป็น กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรที่ ไม่เป็น
ผู้บริหำร หรือกรรมกำรอิสระ
8. คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯเพื่อให้มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมกำรประชุม
คณะกรรมกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึง
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้กรรมกำรรับทรำบ
9. มีกำรแบ่งแยกอำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรออกจำก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบ่งแยกหน้ำที่กำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรกิจกำรประจำ
10. เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถอุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร
บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้
11. กรรมกำรควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
12. กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ดำรง
ตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
13. กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมกำรมืออำชีพ
(PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
(1) ในกรณีที่กรรมกำรรำยใดรำยหนึ่ งของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทรำบถึงเหตุผลและผลต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำรดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย
(2) ในกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอเรื่องกำรดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรแต่ละคนให้
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
(3) ผู้บริหำรระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน
ภำวะผู้นำและควำมเป็นอิสระของกรรมกำร
1. คณะกรรมกำรมีบทบำทในกำรกำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ และกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร
ดำเนินกำรตำมนโยบำย และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
ส่วนที่ 2 หน้ำ 28
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2. คณะกรรมกำรภำยใต้กำรนำของประธำนกรรมกำร สำมำรถควบคุมกำรดำเนินงำนของ
ผู้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
3. คณะกรรมกำรต้ อ งประกอบด้ ว ย กรรมกำรอิ ส ระจำกภำยนอกซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ โดยกรรมกำรอิสระจะต้องเข้ำถึงข้อมูลทำงกำรเงิน และทำงธุรกิจอื่นอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถ
แสดงควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ รักษำประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้ำประชุมโดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำ
รำยงำนรับรองควำมเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับกำรแต่งตั้ง เพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
4. ประธำนกรรมกำรมีควำมอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ำยบริหำรและไม่เป็นประธำน
หรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมกำร
5. กรรมกำรอิส ระต้องมีคุณสมบั ติควำมเป็น อิส ระตำมประกำศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตำมที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้อย่ำงเท่ำ
เทียมกันและดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจำกนี้ยังต้องสำมำรถให้ควำมคิดเห็นในกำร
ประชุมได้อย่ำงเป็นอิสระ
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
สำคัญดังนี้
1. กำหนดนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย แผนงำนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัทฯ ตลอดจน
กำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และควำมมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดโครงสร้ ำงกำรจัดองค์กรของบริษัทฯ ให้ มีร ะบบกำรบริห ำรงำนและกำร
ดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
(ข) อนุมัติแผนงำนและงบประมำณประจำปีภำยใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่ำย
จัดกำรใช้ในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ อนุมัติเป็นรำยปี
(ค) อนุมัติโครงกำรลงทุนตลอดจนโครงกำรขยำยงำนและหรือกำรลดขนำดของกิจกำรที่
เห็นว่ำจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยำว ทั้งนี้ ไม่ร วมรำยกำรที่ต้องขอควำมเห็ นชอบจำกผู้ ถือหุ้ นตำมข้อกำหนดของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(ง)
อนุมัติแผนกำรเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนกำรจัดหำเงินกู้และสินเชื่อทำงธุรกิจที่
เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นระยะๆ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 29
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จัดให้มีกำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทำกำรตรวจสอบและรับรองควำม
ถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป
(ฉ) พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น
กำรจ่ำยเงินปันผล, กำรเพิ่มทุน , กำรลดทุน , กำรออกหุ้นกู้ , กำรขำยหรือกำรโอน
กิจกำร, กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำร, กำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น
(ช) พิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION)
ค่ำนิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ และอำจจะมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนำคต
2. พิ จ ำรณำก ำหนดและแยกบทบำทหน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบระหว่ ำ งคณะกรรมกำร
คณะอนุกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน รวมทั้งสื่อสำรบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังกล่ำวต่อ
กรรมกำร อนุกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำรและพนักงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ
3. จัดให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และจัดให้มีระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอ รวมทั้งมีกำรติดตำมกำรดำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ
อย่ำงสม่ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นระยะๆ
4. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งครำวตำมควำมจำเป็นในกำรดำเนินกิจกำร
5. ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง คว ำมส ำคั ญ ของกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี (Good Corporate
Governance) โดยยึดหลักควำมยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Integrity) มีควำมรับผิดชอบต่อ
ผลงำน (Accountability) ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่ำงเสมอภำค และเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) มุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะ
ยำวเพื่อให้บริษัทฯ มีกำรเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนำคต
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตลอดจนประกำศและหรือข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ,
รำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประกำร
6. คณะกรรมกำรอำจจะมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำร กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคน
หรื อบุ คคลอื่น ใดกระท ำกำรอย่ ำงใดอย่ ำ งหนึ่ งแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภ ำยใต้ก ำรควบคุม ดูแ ลของ
คณะกรรมกำรตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลำในกำรมอบอำนำจได้ตำมที่เห็นสมควรและเหมำะสมตำม
ควำมจำเป็นในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบ
อำนำจได้ทุกเรื่องทุกประกำรเมื่อเห็นสมควร
กำรมอบอำนำจดังกล่ ำวในวรรคก่ อนต้องไม่มีลั กษณะเป็นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ผู้รับ มอบ
อำนำจสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
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หรือบริษัทในเครื อ ยกเว้นเป็นกำรอนุ มัติร ำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรได้
พิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว
7. ต้องจั ดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยสำมเดือนต่อครั้ง และกำหนดให้ มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นประจำทุกปี
8. ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจรรยำบรรณ
ธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงำนทุกระดับเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในกำรดำเนิน
ธุรกิจ และตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อลดควำมเสี่ยง
กำรทุจริตและกำรใช้อำนำจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้สิทธิแก่กรรมกำรทุกคนในกำรเสนอวำระกำรประชุมเป็นกำร
ล่ ว งหน้ ำอย่ ำงน้ อย 10 วันทำกำรก่อนกำรประชุม โดยวิธีส่ งวำระกำรประชุมไปที่เลขำนุ กำรบริษัท ฯ ทำง
E-Mail Address : somrudee@thaiagroenergy.com หรือโทรสำร : 0-2627-3889 เพื่อเลขำนุกำรบริษัทฯ
จะได้บรรจุเป็นวำระกำรประชุมต่อไป
10.คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้
(ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมที่ กฎหมำย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กำหนด
(ข) บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรรวมทั้งติดตำม
ให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงครบถ้วนและ
ถูกต้อง
(ค) ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตำมระเบียบและ
ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
(ง) จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
รำยงำนประจำปีของบริษัทฯ และเอกสำรอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด (ถ้ำมี)
(จ) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนต่อบริษัทฯ
(ฉ) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของ
บริ ษั ท ฯ และติ ด ตำมให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งและสม่ ำเสมอ รวมถึ ง รำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมกำร
(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรและดำเนินกำรเรื่องอื่นๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือ
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
11. นอกจำกนี้กรรมกำรแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)
ต้องไม่มีประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดใน
ห้ ำงหุ้ น ส่ ว นจ ำกัดหรือเป็นกรรมกำรของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทนิ ติบุค คลอื่ น ที่
ส่วนที่ 2 หน้ำ 31
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ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ
ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญำที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวนอย่ำง
น้อย 3 คน มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่
สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ ทำให้สมำชิ กมีน้อยกว่ำจำนวนที่กำหนด คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่
จำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบต้อ งมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จำกคณะกรรมกำรหรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯให้ เ ป็ น กรรมกำร
ตรวจสอบในกรณีที่มีกำรเสนอชื่อกรรมกำรตรวจสอบเพื่อขออนุมัติกำรแต่งตั้งนั้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย
รำยชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและควำมเป็นอิสระ ซึ่งจะต้องระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอแต่งตั้งกรรมกำร
ตรวจสอบด้วย
2. เป็นกรรมกำรอิสระและไม่เป็นกรรมกำรต่อไปนี้
 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรดำเนิน
กิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งยกเว้นกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
 ไม่ เ ป็ น กรรมกำรของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยล ำดั บ เดี ย วกั น
เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งนี้ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ใน
กำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และควรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะ
เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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5. คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น ผู้ แต่งตั้งเลขำนุกำรและผู้ ช่ว ยเลขำนุ กำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อให้มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสำนงำนให้มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นระยะๆ ด้วย
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นำยเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
2. นำยวิรัช อภิเมธีธำรง*
3. นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2558
9/9
9/9
9/9

หมำยเหตุ : * เป็นกรรมกำรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำ ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
โดยนำยวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรวมทั้งเป็นประธำนกรรมกำร บริษัท สำนักงำนสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จำกั ด และจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโท สำขำบัญชี และกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญ ำเอก สำขำ
บริหำรธุรกิจและกำรเงิน

โดยมี นำยศุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดั งกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จั ดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำร
เงินของบริษัทฯ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 33
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(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ
(ค) ควำมเห็ น เกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติ
ตำมกฎบัตร
(ซ) รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
7. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือ
กำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำ
ที่กำหนด กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังกล่ำวต่อสำนั กงำน
ก.ล.ต. หรือ ต.ล.ท.
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภำยใน
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและมีอำนำจในกำรว่ำจ้ำงหรือนำเอำผู้เชี่ ยวชำญเฉพำะด้ำน
มำปรึกษำหำรือและให้ควำมเห็นได้ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำเห็นสมควรและเหมำะสม
9. รำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบเป็น
ระยะๆ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
10. ปฏิ บั ติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ มอบหมำยด้ ว ยควำมเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ โดยตรงและ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก ในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งมติกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำ ที่และจัดทำรำยชื่อ
และขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมแบบที่ ต.ล.ท. กำหนดและ
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นำส่งต่อ ต.ล.ท. ภำยใน 3 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ทั้งนี้ตำมข้อกำหนดของ ต.ล.ท. ว่ำด้วยกำร
รำยงำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย ผู้บริหำร
จำกทุ ก หน่ ว ยงำนของบริ ษั ท ฯ ตั้ ง แต่ รั บ ผู้ จั ด กำรฝ่ ำ ยขึ้ น ไปอย่ ำ งน้ อ ยหน่ ว ยงำนละหนึ่ ง คน โดยต้ อ งมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินงำนและ
ควรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภำพของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมทั้งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งครำวละ 1 (หนึ่ง) ปี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจจะได้รับกำรแต่งตั้ง
ใหม่ได้อีกนอกจำกพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) พ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัท
(3) คณะกรรมกำรบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
(4) ลำออก
ในกรณีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ ย งจะต้องแจ้ งต่อบริ ษัทล่ ว งหน้ ำ 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้ว ยเหตุผ ลเพื่อคณะกรรมกำรบริษัทจะได้
พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลำออก
4. ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลที่เหมำะสม
เป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลชำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ ตำมแต่จะเห็นสมควรโดยมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบต่อกำรเตรียมควำมพร้อม สำหรับกำรจัดประชุม เตรียมวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำร
ประชุม และจัดส่งให้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกคนทรำบก่อนกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
เพื่อให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้สอบทำนข้อมูลอย่ำงละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนกำรประชุม และมี
หน้ำที่จัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกคนภำยใน 7 วัน หลังจำกกำรประชุมแต่ละ
ครั้ง กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมจะดำเนินกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งต่อไป
นอกจำกนี้ เ ลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งยั ง มี ห น้ ำ ที่ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ส ำหรั บ รำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทด้วย
ส่วนที่ 2 หน้ำ 35
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(7) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจปรึกษำผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ ในกรณีที่จำเป็นด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯโดยต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนดำเนินกำร
(8) กำหนดให้มี กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
นอกจำกนี้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเกิน กว่ำกึ่งหนึ่ง อำจเรียก
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตำมที่จะเห็นสมควรและเหมำะสม
(9) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงมำประชุมด้วยตนเองเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่ำครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ได้ ถ้ำ
ประธำนกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม ให้ ก รรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ ม ำประชุ ม เลื อก
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำน
(10) กำรออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ถือเสียงข้ำงมำกเป็น
มติของที่ประชุมโดยประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด ทั้งนี้ให้บันทึกควำมเห็นของ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เห็นชอบและมีควำมเห็นแย้งในรำยงำนกำรประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย
(11) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นกำรส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจำรณำจะเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้
(12) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีอำนำจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้ำร่วม
ประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
9.3.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่
17 ธั น วำคม 2558 อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนโดยให้ มี อ งค์ ป ระกอบ
คุ ณ สมบั ติ รวมถึ ง หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป
โดย “กสต.” หมำยถึ ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทนบริ ษั ท ไทย อะโกร
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลตำมรำยนำมดังต่อไปนี้
(1) นำยไกรสีห์ ศิริรังษี
เป็นประธำนกรรมกำร กสต.
(2) นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล
เป็นกรรมกำร กสต.
(3) นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ์
เป็นกรรมกำร กสต.
(4) นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์
เป็นกรรมกำร กสต.
(5) นำงสมฤดี สุวรรณรูป
เป็นเลขำนุกำร กสต.
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัท
จดทะเบียนว่ำนอกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตำมข้อกำหนด คณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน
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ควรพิจำรณำจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นใหม่ 1 ชุด คือ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
มีองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่ระบุไว้
ในกฎบัตร ดังนี้
1. คณะกรรมกำร กสต. มีจำนวนอย่ำงน้อย 3 (สำม) คน และอย่ำงน้อยต้องมี กรรมกำร
อิสระที่ไม่ได้เป็นพนักงำนและหรือผู้บริหำรบริษัทจำนวนอย่ำงน้อย 1 คน
2. เมื่อกรรมกำร กสต. ครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรือมี เหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถอยู่ได้
จนครบวำระ และมีผลให้จำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจำนวนที่กำหนดคือ 3 (สำม) คน คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ
จะต้องแต่งตั้งกรรมกำร กสต. รำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 (สำม) เดือนนับแต่วันที่จำนวน
สมำชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร กสต.
3. ที่ประชุมคณะกรรมกำร กสต. เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำร กสต. คน
หนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร กสต.
4. ให้คณะกรรมกำร กสต.แต่งตั้งบุคคลที่มีควำมเหมำะสมให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร กสต. และผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร กสต. โดยตำแหน่ง
เพื่อให้มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำร กสต. ตลอดจนเป็นผู้ประสำนงำนให้มีกำรรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
5. เลขำนุ ก ำรและผู้ ช่ ว ยเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำร กสต. มี ห น้ ำ ที่ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมกำร กสต. แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่ำงใดทั้งสิ้นในทุกกรณี
6. กรรมกำร กสต. ต้องอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร กสต.
และควรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำร กสต. เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
คณะกรรมกำร กสต.
7. กรรมกำร กสต. รวมทั้งประธำนกรรมกำร กสต. มีว ำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ
3 (สำม) ปี กรรมกำร กสต. ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจจะได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
8. นอกจำกพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำร กสต. จะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) พ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
(4) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
(5) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎบัตรนี้
ในกรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมกำร กสต. ว่ ำ งลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำร กสต. แทนโดยบุคคลที่เข้ำเป็น
กรรมกำร กสต. แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำร กสต. ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน
ส่วนที่ 2 หน้ำ 38
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อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร กสต. มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ตำมกฎบัตรดังนี้
1. อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) พิจำรณำกำหนดกระบวนกำรสรรหำผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัททดแทน
กรรมกำรที่หมดวำระหรือตำแหน่งที่ว่ำงลงเพื่อเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำและนำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง
(2) พิจำรณำคัดเลือกและเสนอรำยชื่อผู้ที่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งอนุกรรมกำรชุด
ย่อยต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่ำวว่ำงลง
(3) พิจ ำรณำสรรหำตำแหน่ง ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่บ ริ ห ำร หรือกรรมกำรผู้ จั ดกำรและ
ผู้อำนวยกำรในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่ำวว่ำงลง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
(4) เสนอแนะวิ ธี ก ำรประเมิ น ผลกำรท ำงำนของ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริห ำรหรื อกรรมกำรผู้ จัดกำรและผู้ บริหำรระดับสู ง รวมทั้งติดตำมผลกำรประเมินเพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบและพิจำรณำ
(5) ประเมินควำมเป็ นอิส ระของกรรมกำรบริษัท ในกำรปฏิบัติห น้ำที่และเสนอแนะ
แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมกำรบริษัทฯ
(6) พิจ ำรณำโครงสร้ ำงและคุณสมบัติที่เหมำะสมของผู้ ที่ จะดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัทและอนุกรรมกำรชุดย่อย โดยคำนึงถึงควำมหลำกหลำยของทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะ
ด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำหรือปรับปรุงแก้ไข
(7) พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระและเสนอแนะ
แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมกำรบริษัทฯ
(8) พิจำรณำแผนสื บทอดตำแหน่งและกำหนดกระบวนกำรสรรหำตำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและหรือผู้บริหำรระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติกำรแต่งตั้งเป็นแต่ละรำยแต่ละกรณีไป
2. อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทน
(1) เสนอแนวทำงและวิ ธี ก ำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนให้ แ ก่ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น
(2) เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำร
ผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสู ง ให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และกำหนดวิธีประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนนำเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
อนุมัติ
(3) พิจำรณำงบประมำณกำรขึ้นหรือกำรเปลี่ยนแปลงเงินเดือนค่ำจ้ำงและกำรกำหนด
เงินรำงวัลประจ ำปี ของพนักงำนที่ต่ำกว่ำระดับบริห ำร ให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 39
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ก ำหนดวิ ธี ป ระเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ
(4) พิจำรณำเสนอแนะโครงสร้ำงเงินเดือนค่ำจ้ำง ผลประโยชน์ และสวัสดิกำรอื่น ๆ ของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
(5) พิจำรณำกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่
กรรมกำรและพนักงำน ก่อนนำเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ
3. อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบทั่วไป
(1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร กสต. ให้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) มีอำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำให้คำปรึกษำหำรือและหรือให้
ควำมเห็นได้ตำมที่จะเห็นสมควรและเหมำะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
(3) มีอำนำจเชิญผู้บริหำรและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้ำร่วมประชุมชี้แจงหรือให้
ส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้ทุกประกำร
(4) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมอบหมำย
(5) จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร กสต. ตำมที่ประธำนกรรมกำร กสต. เห็นสมควร
และเหมำะสม โดยให้เลขำนุกำรกำรนำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำร กสต. และผู้เข้ำร่วม
ประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน เพื่อให้มีเวลำในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม
นอกจำกนี้กรรมกำร กสต. อำจเรียกประชุมคณะกรรมกำร กสต. เพื่อพิจำรณำเรื่องที่อยู่
ในขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กสต. ได้ตำมที่จะเห็นสมควรและเหมำะสม
โดยให้เลขำนุกำรดำเนินกำรเช่นเดียวกับวรรคก่อน
(6) กรรมกำร กสต. ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่พิจำรณำ ห้ำมแสดงควำมเห็นและออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ โดยให้ระบุชื่อกรรมกำร กสต. และเรื่องที่มีส่วนได้เสียไว้ในเอกสำรประกอบกำรประชุม
ในเรื่องนั้น ๆ อย่ำงชัดเจน
(7) ในกำรประชุมคณะกรรมกำร กสต. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมกำร กสต. มำประชุม
ด้วยตนเองเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่ำครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ได้
(8) กำรออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร กสต. ให้ถือเสียงข้ำงมำกเป็นมติของที่
ประชุมโดยประธำนกรรมกำร กสต. ไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด ทั้งนี้ใ ห้บันทีกควำมเห็นของกรรมกำร กสต.
ที่เห็นชอบและมีควำมเห็นแย้งไว้ในรำยงำนกำรประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย
9.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ในปี 2558 จะกระทำผ่ำนกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ จะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลื อกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด เนื่องจำกบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง
ส่วนที่ 2 หน้ำ 40
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ดังกล่ำว จำกนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำกำรคัดเลือกกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
9.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ นั้น
ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำย
กำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ คคลที่ ได้ รั บคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมล ำดั บลงมำเป็ นผู้ ได้ รั บกำรเลื อกตั้ งเป็ น
กรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุ คคลซึ่งได้รั บกำรเลื อกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้
ขำด
3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งใน
สำมของจำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกล้ ที่สุดกับส่ ว นหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่ส องภำยหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จำกตำแหน่ง กรรมกำรที่จะออกตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำรับตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ กำรลำออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมกำรว่ ำ งลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ
คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
และ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมครำวถัดไป เว้น
แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในตำแหน่ง
กรรมกำรได้เพียงแค่วำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน
มติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนกรรมกำร
ที่ยังเหลืออยู่
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6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.4.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ จะร่ว มกันพิจำรณำเบื้ อ งต้น ถึง คุณสมบั ติข องบุค คลที่จ ะมำด ำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ
มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำคัดเลือก
กรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบกัน จำกนั้น
จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยใน
กำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับ
เงิน เดือนประจ ำ หรื อผู้ มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม บริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน หรือผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลั ก ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ สองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีกรรมกำร
อิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ใน
ลักษณะที่เป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุม ของผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำรหรือกำรให้หรือรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือกำรให้กู้ยืม ค้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิ น
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รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท ฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สำม)ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้กำรคำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกั น ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ ำ ด้ ว ยกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล และกำร
ปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้
นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ สองปีก่อน
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 (สอง) ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้
มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้ วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่ป ระกอบกิจ กำรที่มีส ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่ง ขันที่มีนัยกับ กิจกำรของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ของบริษัทฯ
ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) ข้ำงต้นแล้ว
กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ ว ม บริ ษัทย่ อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ นรำยใหญ่ห รือผู้ มีอำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) ข้ำงต้น
จะได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำ
ดังกล่ำวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่แสดงว่ำกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่
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มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ โดยจะต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย
(ข) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่ำวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ค) เหตุผลและควำมจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ
(ง) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็น
กรรมกำรอิสระ
9.4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของ
คณะกรรมกำรทั้งคณะเป็นประจำทุกปีๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวข้อประเมินให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปีซึ่งประกอบด้วยสี่หัวข้อใหญ่คือ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร กำรกำหนด
กลยุทธ์และทิศทำงบริษัทฯ กำรติดตำมและประเมินผลงำนฝ่ำยจัดกำร และควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร โดยไม่ได้มุ่งที่ จะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรำยบุคคล โดยแบบ
ประเมินผลดังกล่ำวได้กำหนดให้ผู้ ทำกำรประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
(ก) เพื่อช่วยให้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปั ญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีที่
ผ่ำนมำ
(ข) เพื่อให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรมี ประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำก
ได้ทรำบถึงควำมรับผิดชอบของตนได้อย่ำงชัดเจน
(ค) เพื่อช่วยในกำรปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ กับฝ่ำยจัดกำร
(ง) คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลกำรประเมินและกำหนดแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำร
ทำงำนของคณะกรรมกำรในปีต่อๆ ไป
9.4.4 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. คณะกรรมกำรต้องดำเนินกำรเพื่อให้ เกิดควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกรหรือพนักงำนที่ จะเข้ำมำรับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในตำแหน่งงำนบริหำรที่สำคัญ ในทุก
ระดับอย่ำงเหมำะสม
2. บริษัทฯ มีผู้บริหำรอำวุโสระดับรองจำกประธำนเจ้ำที่บริหำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่แทนได้
หำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
3. บริษัทฯ มีกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร ดังนี้
(ก) บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวก ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรอย่ำง
ต่อเนื่องโดยส่งเข้ำอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท ไทย
Thai Institute of Derectors Association (IOD) และหลั ก สู ต รอื่ น เพื่ อ ให้ เ ข้ ำ ใจ
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บทบำทของกรรมกำรและให้ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ฯ ควบคู่กันไป
ด้วย
(ข) บริษัทฯ ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน (เช่น เลขำนุกำรบริษัทฯ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่บัญชี เป็นต้น) อย่ำงต่อเนื่อง โดยส่งเข้ำอบรมหลักสูตร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และเทคนิค
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ
9.4.5 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอำจ
มีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็น โดยกำรประชุมแต่ล ะครั้งได้มีกำรกำหนดวำระในกำรประชุม
อย่ำงชัดเจนและมีกำรส่ง หนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียดล่วงหน้ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้
มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร และจั ด เก็ บ รำยงำนกำรประชุ ม ที่ ผ่ ำ นกำรรั บ รองจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ พร้ อ มให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 วรรคแรก กำหนดว่ำ “ห้ำมมิให้
บริษัทฯ จ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมกำรเว้นแต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ”
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่ำ “กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมข้อบังคับหรือ
ตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ซึ่งอำจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้
เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนั้นกรรมกำรอำจได้รับ
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษัทฯด้วย” จึงขอชี้แจงโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี
2558 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรต่อไปนี้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับค่ำตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่ำตอบแทนรำยเดือนซึ่งจ่ำยเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธำนกรรมกำรได้รับเดือนละ
45,000.- บำทและกรรมกำรได้รับเดือนละ 30,000.- บำทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็น
ต้นมำ โดยมิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใดจนถึงปัจจุบันนี้
(1.2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จำนวน 10 คน จะได้รับบำเหน็จประจำปี 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
2,250,000.-บำท ซึ่งจ่ำยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2557 คือ ประธำน
กรรมกำรจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บำท, ประธำน และกรรมกำรจะได้รับคนละ
1 ส่วนเท่ำๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บำทคณะกรรมกำรชุดย่อยได้รับค่ำตอบแทน
เพิ่มเติมจำกข้อ (1) ดังนี้
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(2) คณะกรรมกำรชุดย่อยได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมจำกข้อ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนซึ่งจ่ำยเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บำท และกรรมกำรตรวจสอบได้รับเดือน
ละ 10,000.- บำทต่อคน อัตรำค่ำตอบแทนดังกล่ำวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ โดยมิได้มี
กำรเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใดจนถึงปัจจุบันนี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำที่
เพียงพอสำหรับกำรรักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร และ
อยู่ในระดับที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุ ตสำหกรรมเดียวกันหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะ
นำมำพิจำรณำประกอบด้วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้
ใน
ส่วนของค่ำตอบแทนของผู้บริหำร จะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่ง
จะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ
9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. กำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือครองหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมำยที่
จะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนำคตด้วย (ถ้ำมี)
คำว่ำ “ผู้บริหำร” หมำยถึง กรรมกำร ผู้จัดกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับ
ต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำผู้บริหำรรำยที่สี่ทุกรำยและให้ ห มำยควำมรวมถึงผู้ ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำซึ่งมีหน้ำที่ต้อง
จัดทำและส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯทั้งในนำมของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะต่อ ก.ล.ต.
2. ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรและพนักงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัทฯ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ภำยในดั ง กล่ ำ วแก่ บุ ค คลภำยนอกหรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้ ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและห้ ำ มไม่ ใ ห้ ซื้ อ ขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบกำรเงินของบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
3. ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร ผู้ จัดกำรและพนักงำนใช้ข้อมูล ภำยในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อประชำชนอันเป็นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯไปใช้เพื่อแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนตนและหรือเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หำกฝ่ำฝืนข้อกำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ
จะดำเนินกำรตำมกฎหมำยและลงโทษแก่ผู้กระทำควำมผิดอย่ำงเด็ดขำดตำมเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
แต่ละรำยแต่ละกรณี ๆ ไป
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4. ในกรณีที่กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร ผู้ จัดกำรและพนักงำนกระทำผิดอันเป็นควำมผิดอำญำตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะดำเนินกำรลงโทษสถำนหนักอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงรวมกัน ดังต่อไปนี้
ก) ตัดเงินเดือนค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรหรือพนักงำนโดย
ถือว่ำจงใจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ ถ้ำผู้กระทำควำมผิดเป็นกรรมกำรบริษัทฯให้นำเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำลงโทษ
ค) แจ้ ง กำรกระท ำควำมผิ ด ต่อ ตลำดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ง) แจ้งควำมดำเนินคดีตำมกฎหมำย
จ) ดำเนินกำรอื่นใดตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมกำรพิจำรณำนำเสนอที่ประชุมใหญ่
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติกำรแต่งตั้ง นำงสำยฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน
4434 และ/หรือ นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นำงสำวสำธิดำ
รัตนำนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด คนใดคนหนึ่งให้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยบริษัทได้ชำระค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้
รำยกำร
(หน่วย : บำท)
(1) ค่ำสอบบัญชีประจำปี
(2) ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
ไตรมำสละ 125,000 บำท รวม 3 ไตรมำส
(3) ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินที่นำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน(BOI)
(4) รวมค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้ชำระแล้ว
ปี 2557
ปี 2558
450,000
450,000
375,000
375,000
100,000

100,000

925,000

925,000

หมำยเหตุ ไม่มีค่ำตอบแทนที่ต้องจ่ำยในอนำคตอีก

9.8 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมกำรบริ ษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำร
ต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบัง คับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำร
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ดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมี ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทฯ มีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ว่ำผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมี
ส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว โดยในกำรกำหนดรำคำหรือค่ำตอบแทนจะต้องเป็นไปตำมปกติทำงธุรกิจ
และเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้อง
ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด
ถึงกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดย
เคร่งครัด
นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็น เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรทำ
รำยกำร และจะทำกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ ำงกันดั งกล่ ำวตำมหลั กเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ กำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
ระบบกำรควบคุมภำยใน
บริ ษั ท ฯ ก ำหนดนโยบำยก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรให้ ทุ ก หน่ ว ยงำนท ำงำนอย่ ำ งมี ร ะบบและมี
ประสิ ทธิภ ำพประสิทธิผ ล เป็ น ไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยของบริ ษัทฯ โดยมีกำรดูแลรักษำและใช้
ทรัพย์สินอย่ำงประหยัดและเหมำะสม มีกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและรัดกุมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงำนต้องจัดให้มีระบบกำรทำงำนที่เป็นมำตรฐำนและมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มี
กำรสื่อสำรและพัฒนำให้พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงำนตำมวิธีปฏิบัติงำนที่ดีและ
เหมำะสม รวมถึงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลำ โดยมี
แนวทำงในกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้
7. จั ดให้ มีส ภำพแวดล้อมของกำรควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบกำรทำงำน
ภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลและถูกต้องตำมระเบียบในกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ
โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมเพียงพอและสำมำรถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงำนจะต้องจัดทำคู่มือ
กำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของตนไว้ เป็นบรรทัดฐำน
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8. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) โดย
ให้แต่ละหน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้วยกำรลดผลกระทบ
หรือลดโอกำสที่จ ะเกิดควำมเสี่ย งดังกล่ ำวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้ พนักงำนทุกคนทุกระดับมีส่วนร่ว มในกำร
ประเมินและบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น
9. จัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมที่ เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้ำที่และทุก
ระดับ ตำมระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงำนจะต้องจัดให้มีระบบกำรทำงำนที่เป็น
มำตรฐำนและมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินงำนที่มีนยั สำคัญของบริษัทฯ
10. จัดให้มีระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS)
ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลำ โดยปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและมี
กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรทำงำนและกำร
บริหำรงำน ให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และมีกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรสื่อสำรให้ทั่วถึงทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
รวมทั้งมีกำรสื่ อสำรและพัฒ นำให้ พนั กงำนในหน่ว ยงำนมีควำมรู้สึ กร่ว มในกำรปฏิบัติงำนตำมวิธีปฏิบัติ ที่
เหมำะสม ตลอดจนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
11. จั ด ให้ มี ร ะบบกำรติ ด ตำมและกำรประเมิ น ผลอย่ ำ งเพี ย งพอ (MONITORING AND
EVALUATION) โดยกำหนดให้เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบ
ระบบกำรทำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้ มีประสิทธิภ ำพประสิ ทธิผล และถูกต้องตำมระเบียบของกำร
ปฏิบัติงำนแล้ว ซึ่งสำนักงำนตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหำรทุกหน่วยงำนในกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยใน และดำเนินกำรตรวจสอบเป็นระยะๆตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้ แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีร ะบบกำร
ควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่องโดยสม่ำเสมอ
ซึ่งจะนำไปสู่กำรปรับปรุงระบบงำนต่ำงๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้นด้วย
12. แนวทำงกำรตรวจสอบประเมิ น ผลจะเน้ น ไปในลั ก ษณะที่ ส ร้ ำ งสรรค์ แ ละปรั บ ปรุ ง
ระบบงำนให้ดีขึ้น รำยงำนที่สำนักงำนตรวจสอบจัดทำขึ้นและหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็น
สอดคล้องด้วยกันแล้วจะนำไปพิจำรณำในคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติ
ต่อไป หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึ้นถือ
เป็นหน้ำที่ของทุกหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขทัน ที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำที่
ดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินผลงำน
ประจำปีของพนักงำนที่เกี่ยวข้องด้วย
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10.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

10.1 นโยบายและภาพรวม
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหำรงำนและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำง โดยกำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริ มสร้ำงกำรปลูกจิตสำนึกให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมใน
กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนชุมชนและสังคมรอบข้ำงอย่ำงยั่งยืน
โดยกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ 4 ด้ำน ดังนี้
(1) ด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักกำร ดังนี้
- ติดตำมและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและระบบกำรจัดกำรของเสียจำกโรงงำนเพื่อกำจัด
มลภำวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มำตรฐำน ISO14000:2004
- สร้ำงจิตสำนึกแก่พนักงำนทุกระดับในควำมรับผิดชอบต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยใน
โรงงำนและภำยนอกโรงงำน
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรดำเนินกำรและติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภำยในและรอบโรงงำนสู่โรงงำนสีเขียว (Green Plant)
(2) ด้ำนควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเป็นควำมรับผิดชอบพื้นฐำนของ
บริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อควำมสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนด
นโยบำยและหลักกำรปฏิบัติไว้ ดังนี้
- ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย
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-

จำกัดและควบคุมควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ปลอดภัย
จัดทำมำตรกำรป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยในระหว่ำงปฏิบัติงำนของพนักงำน
อบรมพนักงำนถึงกำรป้องกันอุบัติภัยและกำรแก้ไขอุบัติภัยอย่ำงสม่ำเสมอ
จัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมทำหน้ำที่ พิจำรณำกำหนด
แผนผฏิบัติกำร และติดตำมประเมินผล
(3) ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้กำหนดยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรทรัพยำกรตำมลำดับ ดังนี้
(ก) ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
- ใช้ก๊ำซชีวภำพจำกระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนน้ำมันเตำ
- ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำด้วยกำรใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูงและอุปกรณ์ประหยัด
ไฟฟ้ำ
- จัดทำ Energy Audit เพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
- อบรมพนักงำนให้เข้ำใจและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรประหยัดพลังงำนทุก
ประเภทในโรงงำน
(ข) ด้ำนทรัพยำกรน้ำและกำรบำบัดน้ำเสีย
- ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตำมกำหนด เพื่อป้องกันกำร
สูญเสียของน้ำจำกกำรรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ์
- นำน้ำจำกระบบบำบัดน้ำเสียกลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอล
- ตรวจสอบคุณภำพน้ำอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพของเอทำนอล
ที่ผลิตได้
- ไม่ระบำยน้ำเสียที่บำบัดแล้วสู่ภำยนอกโรงงำนตำมมำตรกำร Zero Discharge
- ส่งเสริมกำรใช้น้ำด้ำนอุปโภคและบริโภคอย่ำงประหยัด
(ค) ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ
- ปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อป้องกันกำรรั่วซึมของก๊ำซชีวภำพ
อย่ำงสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผำไหม้ของเชื้อเพลิงตำมกำหนดเพื่อควบคุมคุณภำพของอำกำศที่
ปล่อยจำกปล่องให้อยู่ในมำตรฐำนที่กำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
- ตรวจวัดคุณภำพอำกำศทุก 6 เดือน
(4) ด้ำนสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจกำรของบริษัทฯ
คงอยู่และเติบโตอย่ำงมั่นคง โดยเริ่มจำกสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงำนซึ่งเป็นหัวใจ
ส ำคั ญ ที่ เ สริ ม ศั ก ยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ไปสู่ สั ง คมระดั บ ชุ ม ชน และ
ระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรในระดับสังคมต่ำงๆ ดังนี้
(ก) ระดับองค์กร
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- พัฒนำทักษะของพนักงำนทุกระดับและสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรสู่กำรบริหำร
ควำมสำมำรถ (Competence Management)
- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
- อนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
- ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ของเยำวชนในชุมชน
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรำกฐำนของกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชน
(ค) ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
เยำวชน
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำโครงกำร กำรดำเนินธุรกิจที่ร่วมพัฒนำและแสดงให้เห็นควำม
รับผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มตั้งคณะทำงำนและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษำโครงกำรแล้ว ทั้งนี้มี
แผนงำนที่จะจัดทำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบถึงนโยบำยและหลักกำรดำเนินงำนของบริษัท ที่มุ่งเน้นกำรทำธุรกิจด้ำน
พลังงำนสะอำด เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่ำบริษัทฯ “เป็นผู้นำในกำรพัฒนำ
พลังงำนทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภำพ”
จำกนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจที่เน้นพลังงำนสะอำดดังกล่ำว จึงเกิดกำรปลูกฝังเพื่อให้เป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และให้ควำมสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนที่
อยู่โดยรอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีคุณธรรม กำร
เปิ ดเผยข้อมูล อย่ ำงโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งปฏิบัติให้ เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องทุกประกำร ในกำรนี้ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทสำมำรถเติบโตและ
ดำเนินกำรไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลำย เพื่อให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรประกอบกิจกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรมุ่งเน้นใน
เรื่องกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับ
กำรประกอบกิจ กำรด้ว ยควำมรั บ ผิ ดชอบต่ อสั ง คมทั้ งภำยในและภำยนอกองค์ กรตลอดจนกำรสร้ ำ ง
เครื อข่ำย สี เขีย วเพื่อกำรพัฒ นำอย่ ำงยั่ งยืนเพื่อให้ กำรดำเนินงำนด้ำนแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯได้กำหนดนโยบำยกำร โดยประกำศให้พนักงำนทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงำนในนำม บริษัทฯ
รับทรำบและยึดถือปฏิบัติ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ในกำรสร้ำง และรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและรับฟังควำมคิดเห็น
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10.2.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัท หมำยควำมถึง ผู้ถือหุ้นทุกรำย กองทุน ผู้ลงทุน และ
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ส่ วนได้เสียในผลประกอบกำรและกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำหลักทรัพย์
ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนำกิจกำรให้
เจริญเติบโตก้ำวหน้ำ มีผลประกอบกำรที่ดี เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้กับกำรลงทุนของผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักกำรกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภำพถูกต้อง
ตำมมำตรฐำน ตลอดจนคำนึงถึงมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน และตระหนักถึงควำมพึงพอใจ
ของลู กค้ำเป็ น ส ำคัญ จึ งได้น ำมำตรฐำน ISO 9001:2008 เข้ำมำใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบำย
คุณภำพไว้ว่ำ “สร้ำงจิตสำนึกและกำรใส่ใจในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ
รวดเร็วและจริงใจ” ด้วยกำรคำนึงถึงควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบำยคุณภำพ
ว่ำ “พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง”
คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีทำงธุรกิจกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้
ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย ให้กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้
อย่ำงเสมอภำค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธสัญญำอย่ำงเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกติกำกำร
แข่งขัน ที่ยุ ติธ รรม ไม่แสวงหำข้อมูล ที่เป็ น ควำมลั บของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้ว ยวิธีกำรที่ไม่สุ จริต หรือไม่
เหมำะสม กำรแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่ำงเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่
ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขันที่ดี
พนักงาน
บริษัทฯ นั้นให้ควำมสำคัญกับพนักงำน รวมทั้งกำรมีสภำพกำรทำงำนที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขอนำมัย ใส่ใจในควำมปลอดภัยต่อพนักงำน ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ และเคำรพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบำยที่จะดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยมีสภำพกำรจ้ำงที่ยุติธรรม ปลอดภัย มี
สวัสดิกำรที่เหมำะสม มีโอกำสที่จะพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตำมกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่ำงๆ จำกกำรดำเนินงำนซึ่ง
อำจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงำน และสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 หน้ำ 53
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รัฐบาลและหน่วยงานกากับดูแล
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ
โดยยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตำมครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเคร่งครัด นอกจำกนี้ยังให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่กับภำครัฐและหน่วยงำนกำกับ
ดูแล ในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และพัฒนำอุตสำหกรรมพลั งงำนหมุนเวียน เพื่อให้ เป็น
พลังงำนที่ยั่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี กับ ผู้ป ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศ กำรให้ ข้อคิดเห็ น เพื่อกำรพัฒ นำอุตสำหกรรม กำรร่วม
บรรยำยเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง เป็นต้น
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมจะเดินเคียง
ข้ำงชุมชนและสังคม บริษัทได้เริ่มพัฒนำโครงกำรผลิตพลังงำนทดแทนโดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นและให้
ข้อมูลที่ชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกำสให้ประชำชนในบริเวณโดยรอบเข้ำร่วมทำงำนในกำรพั ฒนำโครงกำร
และเมื่อโครงกำรพัฒนำแล้วเสร็จ บริษัทได้รับสมัครผู้มีควำมรู้และสนใจในธุรกิจพลังงำนทดแทน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่มีที่อยู่อำศัยในบริเวณไม่ไกลจำกโครงกำร เข้ำปฏิบัติงำนและดูแลในโครงกำร จึงเกิดกำรเกื้อกูล
กัน และเป็นสร้ำงควำมรู้สึกในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น
นอกจำกนี้ บริษัท โดยให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม ปลูกจิตสำนึก ทำงด้ำน
คุณภำพควำมปลอดภัย อำชีว อนำมัยและสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งสนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน กิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ กำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศำสนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
10.2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ใน
รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ พนักงำน และผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำกำรใดๆที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนั้น
โดยได้กำหนดมำตรกำรหรือช่องทำงในกำรมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทรำบ และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยไม่ ผ่ ำ นผู้ บ ริ ห ำรของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สำมำรถส่ ง ทำงไปรษณี ย์ หรื อ ทำง E-Mail
Address : suphachai@thaiagroenergy.com ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน
แต่อย่ำงใด เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตำมที่มีผู้แจ้งเบำะแส
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ดังกลาว แลวนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปน กรณีๆ ไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสีย
ของกรรมการ ผู บริห าร และบุ คคลที่ มี ความเกี่ย วของ ใหเป นไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พรอมนโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพื่อใหผูเกี่ยวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คํานึงถึงปจจัยดานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกลาวหาวา มีการดําเนินการที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมใด ๆ ที่อาจนําไปสูการมีขอพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีวา ตองพึ่งพิงและเกื้อกูล
ชุมชนที่เปนที่ตั้งของโรงงาน บริษัทจึงไดมีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพรอม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เชน การสราง ถนน ทางระบายน้ํา การสรางงานใหกับชุมชน เปนตน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมรวมกัน
ตามเทศกาลสําคัญตาง ๆ สงผลใหความสัมพันธระหวางการดําเนินงานของบริษัทกับชุมชน เปนไปดวยดี
10.4 กิจกรรรมเพื่อสังคม ป 2558

เมื่อวันศุกรที่ 9 มกราคม 2558 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) ไดรวมจัดงานวันเด็ก
แหงชาติที่โรงเรียนบานดงเชือก ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 คุณมงคล สุนนานนท ผูอ ํานวยการโรงงาน ใหการตอนรับการบุคลากร
ดานชีวภาพ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพื่อศึกษาดูงานระบบกาซชีวภาพ
หนา 93
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วันที่ 18 กรกฎำคม 2558 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ จำกัด (มหำชน) นำพนักงำนไปร่วมแข่งขัน
กีฬำต้ำนยำเสพติดและเสริมสร้ำงสุขภำพ “Jangngam Futsal League” จัดโดย อบต.แจงงำม และชำวบ้ำน ตำบลแจงงำม
อำเภอหนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 25 สิงหำคม 2558 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรืยี่ จำกัด (มหำชน) มอบจักรยำนให้กับนักเรียนที่
ยำกจนในเขตอำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ภ.จ.ว สุพรรณบุรีและตำรวจภูธรภำค 7

วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558 ณ บริเวณสระน้ำ หน้ำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองมะค่ ำโมง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ จำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของหมู่บ้ำนสระบัวก่ำและหมู่บ้ำนดงอู่ทอง
โดยได้สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดงำนและส่งทีมนักมวยเข้ำร่วมกำรชกมวยมวยทะเล

ส่วนที่ 2 หน้ำ 56
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พนักงำน บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหำชน) ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียำธรบริเวณสองข้ำงทำงถนน
สำยสำมชุก-ด่ำนช้ำงเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2558 ตำมโครงกำรปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมำยุครบ 60 พรรษำ

10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุ จริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มควำม
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อพัฒนำองค์กรให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว
บริษัทฯ มีข้อห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินกำรหรือ
ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบหรือสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณทำงธุรกิจโดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม
2. พนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำย
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยให้ปรึกษำหำรือผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่บริษัทฯ
กำหนดให้ทำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นตำมที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้ง เบำะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มี
ส่วนได้เสีย
ส่วนที่ 2 หน้ำ 57
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4. ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจำกนี้ อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำร
กระทำนั้นผิดกฎหมำย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคล
อื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น
6. เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้มีแนวทำงดำเนินกำรต่ำงๆ โดยสรุปได้ดังนี้
7. กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำน
บุ คคลตั้งแต่ ก ำรสรรหำหรื อ กำรคั ดเลื อ กบุ คลำกร กำรเลื่ อนตำแหน่ ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนพนักงำน และกำรให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบั ญชำทุกระดับสื่อสำรทำควำมเข้ำใจกับ
พนั กงำนเพื่อใช้ในกิจ กรรมทำงธุร กิจที่อยู่ ในควำมรับ ผิ ดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้ เป็น ไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลด้วย
8. กำรดำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังโดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ไม่เสนอให้ค่ำตอบแทน จ่ำยสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจำกบุคคลอื่นหรือ
หน่ ว ยงำนอื่น ในทุกรู ป แบบ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนิน กำรโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อ มเพื่อ ให้ มี กำรตอบแทน
กำรปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของบริษัทฯ
2. กำรรับหรือให้เงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน
3. ห้ ำ มรั บ หรื อ ให้ สิ น บนในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ชนิ ด กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ
กำรติดต่องำนกับภำครัฐจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
กำหนดโดย เคร่งครัด
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมีควำมเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหำรโดยในระหว่ำงปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เพื่อพิจำรณำ
ประเด็นที่เป็นสำระสำคัญด้วยควำมเป็น อิสระ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยในและ
รวมทั้งเชิญผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตำมควร ซึ่งสรุปได้ดังนี้
สอบทำนงบกำรเงินทั้งรำยไตรมำส งบกำรเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ รวมถึงรำยกำร
ระหว่ำงกัน รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ร่ วมกับฝ่ำยบริหำรและแผนกตรวจสอบ โดยได้เชิญ
ผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีกำรพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ำ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ และมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ส่วนที่ 2 หน้ำ 58
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สำรสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมด้วย 1
ครั้ง เพื่อพิจำรณำขอบเขตแนวทำงและแผนกำรสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี
สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในให้รัดกุม ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบและรับทรำบ
ผลกำรตรวจสอบตลอดจนกำรติดตำมและปรับปรุงแก้ไขผลของกำรตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นกำรปฏิบัติ งำน
ตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และให้เพียงพอในจุดที่จำเป็น โดยได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจำรวมทั้งสอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับ
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และนอกจำกนี้ได้มีกำรสอบทำนแผนงำนในกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
พิ จ ำรณำคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก ำหนดค่ ำ ตอบแทนที่ เ หมำะสม เพื่ อ น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559
ในรอบปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย โดยคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ ให้ควำมสำคัญกับปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อ
บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญแต่อย่ำงใด
11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในซึ่งฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ทำกำรประเมินตำม
หลักเณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดและสอดคล้องกับกรอบกำร
ควบคุมภำยใน (COSO2013) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักกำร ประกอบด้วย
1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และทำหน้ำที่กำกับดูแล (Oversight)
และพัฒนำกำรดำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน
3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรกำหนดอำนำจในกำรสั่งกำรและควำม
รับผิดชอบที่เหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรกำกับดูแล (oversight)
ของคณะกรรมกำร
4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำม
เสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ส่วนที่ 2 หน้ำ 59
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7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุ วัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้ พิจ ำรณำถึงโอกำสที่จ ะเกิ ด กำรทุจ ริต ในกำรประเมิ นควำมเสี่ ย งที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน
10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์ ก รเลื อ กและพั ฒ นำกิ จ กรรมกำรควบคุ ม ทั่ ว ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ย
สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจั ดให้ มีกิจ กรรมกำรควบคุมผ่ ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้กำหนดสิ่ งที่คำดหวังและ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ เพื่อให้นโยบำยที่กำหนดไว้นั้นสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้
13. องค์กรข้อมูล ที่เกี่ย วข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถ
ดำเนินไปได้ตำมที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำร
ควบคุมภำยในที่จำเป็นต่อกำรสนับ สนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ตำมที่
วำงไว้
15. องค์กรได้สื่ อสำรกับ หน่ว ยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็ น ที่อ ำจมีผ ลกระทบต่ อ กำร
ควบคุมภำยใน
16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยัง
ดำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม
17. องค์กรประเมินและสื่ อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่
รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือ
หุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว อย่ำงเพียงพอแล้ว สำหรับกำรควบคุมภำยใน
ห้วข้ออื่น คณะกรมกำรบริษัทฯ เห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมแล้วเช่นกัน
11.3 การดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมร่ วมกันอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อ
พิจำรณำและดำเนินกำรให้มีรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ
รวมถึงกำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
ส่วนที่ 2 หน้ำ 60
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กฎหมำยและข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งในกำรประชุมจะมีผู้สอบ
บัญชีเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนกตรวจสอบภำยใน เพื่อ ทำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทฯ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเดือนมิถุนำยน 2556 บริษัทฯ ได้
ว่ำจ้ำงบริษัท บัญชีกิจบริหำร จำกัด เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในของระบบงำนที่สำคัญ ให้ข้อเสนอแนะ และติดตำมผลกำรปรับปรุงระบบงำนที่สำคัญเพิ่มเติม
โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใช้ ประโยชน์ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยปัจจุ บัน
บริษัทฯ ไม่ได้มีกำรว่ำจ้ ำงบริษัท บัญชีกิจบริหำร จำกัด ต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
พิจำรณำว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก (Outsource) มำตรวจสอบระบบควบคุมภำยในเฉพำะเรื่องเพิ่มเติม
ตำมควำมจำเป็นที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง นำยศุภชัย แก้วเฟื่อง ดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยเห็นว่ำมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์และกำรอบรมที่เหมำะสมเพียง
พอที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล(ประวัติและข้อมูลรำยละเอียดของผู้จักำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในปรำกฏในเอกสำรแนบ3)
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยในตลอดจนให้
ควำมเห็นขอบในกำรแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ำยผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในบริษัทฯ
12. รายการระหว่างกัน
12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
หำกบริษัทฯ มีควำมจำเป็นต้องทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง คณะกรรมกำร
จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญในกำรเข้ำทำรำยกำรกับบุค คลที่อำจมีควำมขัดแย้งดังกล่ำว
โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็น ควำมสมเหตุสมผล และ
ควำมเหมำะสมของกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำร
ค้ำปกติในอุตสำหกรรม และมีกำรเปรียบเทียบรำคำกับบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด ในกรณีที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำม
ชำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำคทรัพย์สิน สำนักงำนกฎหมำย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบริษัทฯ
และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี
นอกจำกนี้ บริ ษั ท ฯ มี ก ำรก ำหนดมำตรกำรไม่ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ำร หรื อ ผู้ ที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดย
ทำงตรงและทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำร
ได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรั พย์สินที่ส ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่
กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และจะทำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำง
กันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) ตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีกำรใช้
วงเงินสินเชื่อร่วมกับ LANNA อีก เนื่องจำกธนำคำรพำณิชย์ที่ให้วงเงินสินเชื่อดังกล่ำวแก่บริษัทฯ มีเงื่อนไขว่ำ
หำกบริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำว
จะพิจ ำรณำให้ กำรสนั บ สนุน ทำงกำรเงินแก่บริษัทฯ ภำยในวงเงินที่เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้ร่วมกับ LANNA
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตบริษัทฯ มีควำมจำเป็นต้องทำรำยกำรระหว่ำงกับกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันตำมที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว เพื่อให้กำรตัดสินใจเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขั ดแย้งทำงผลประโยชน์และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำย

ส่วนที่ 2 หน้ำ 62

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

• ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
• การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

125

126

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ปี 2558

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบกำรเงินของบริ ษัท ไทย อะโกร เอ็น เนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ตรวจสอบโดยผู้ ส อบบัญชี
รับอนุญำต บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่งสำมำรถสรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีได้ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้ สอบบั ญชี ได้ ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษั ท ไทย อะโกร เอ็ นเนอร์ ยี่ จ ำกั ด (มหำชน) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556, 2557 และ 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบัญชีที่สำคัญ และหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ค วร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็น
เพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ
ตำมข้ อ ก ำหนดด้ ำ นจรรยำบรรณ รวมถึ ง วำงแผนและปฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วำมเชื่ อ มั่ น อย่ ำ ง
สมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่
เกี่ย วข้องกับ กำรจั ดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงิน โดยถูกต้องตำมที่ ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิ ธี ก ำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกิจกำร
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กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำม
สมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงิน
โดยรวม
ผู้สอบบัญชีเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี
13.1.2 ความเห็น
ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556, 2557
และ 2558 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
13.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2556-2558
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว – กองทุนเปิด
ลูกหนี้กำรค้ำ
สินค้ำคงเหลือ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

11.99
176.81
84.15
366.88
17.15
656.98

0.42
6.12
2.91
12.70
0.59
22.75

22.26
0.43
195.00
113.47
629.23
36.23
996.62

0.66
0.01
5.76
3.35
18.59
1.07
29.44

9.10
0.78
201.71
137.61
578.13
20.64
947.97

0.28
0.02
6.22
4.25
17.84
0.64
29.25

2,206.75 76.41
1.96
0.07
21.91
0.76
0.46
0.02
2,231.07 77.25
2,888.05 100.00

2,372.89
2.04
12.95
0.50
2,388.38
3,385.00

70.10
0.06
0.38
0.01
70.56
100.00

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

70.55
0.09
0.09
0.02
70.75
100.00

963.15
133.99

28.45
3.96

964.93
67.91

29.77
2.10

744.68
187.27

25.78
6.48
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ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ครบ
กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยำว – สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบ 56-1 ปี 2558
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

-

-

-

-

2.50

0.08

-

-

0.91

0.03

1.45

0.04

180.00
3.11
12.33
1,127.39

6.23
0.11
0.43
39.04

180.00
2.54
12.17
1,292.76

5.32
0.08
0.36
38.19

180.00
2.76
15.26
1,234.81

5.55
0.09
0.47
38.10

-

-

4.32

0.13

4.09

0.13

657.76
1.83
659.59
1,786.98

22.78
0.06
22.84
61.88

477.76
0.99
483.07
1,775.83

14.11
0.03
14.27
52.46

297.76
1.07
302.92
1,537.73

9.19
0.03
9.35
47.44

1,000.00
800.00
0.56

34.63
27.70
0.02

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

29.54
29.54
5.58
0.02

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

30.85
30.85
5.82
0.02

100.00
3.46
200.51
6.94
1,101.07 38.12
2,888.05 100.00

100.00
319.82
1,609.17
3,385.00

2.95
9.45
47.54
100.00

100.00
414.19
1,703.55
3,241.28

3.09
12.78
52.56
100.00
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แบบ 56-1 ปี 2558

ตารางสรุปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2556-2558
รายการ
รายได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(Fully Diluted) (บำท)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(Weighted Average) (บำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ (บำท)

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

1,659.05
0.70
1,659.75

99.96
0.04
100.00

2,496.28
4.15
2,500.43

99.83
0.17
100.00

2,600.32
2.25
2,602.57

99.91
0.09
100.00

1,390.60
10.28
79.60
1,480.47
179.28
65.63
113.64
4.04
117.68
0.15

83.78
0.62
4.80
89.20
10.80
3.95
6.85
0.24
7.09

2,165.52
7.38
42.01
2,214.91
285.52
57.26
228.26
(8.95)
219.31
0.22

86.61
0.30
1.68
88.58
11.42
2.29
9.13
(0.36)
8.77

2,244.29
9.93
38.30
2,292.52
310.05
50.06
259.99
(15.72)
244.27
0.24

86.23
0.38
1.47
88.09
11.91
1.92
9.99
(0.60)
9.39

0.15

0.24

0.24

1.00

1.00

1.00

ตารางสรุปงบกาไรสะสมปี 2556-2558
รายการ
กำไร (ขำดทุน) สะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมำ
กำไรสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรสำหรับกำรจัดสรร
หัก เงินปันผลจ่ำย
สำรองตำมกฎหมำย
กำไร (ขำดทุน) สะสมยังไม่ได้จดั สรรยกไป

ปี 2556
221.73
117.68
339.41
(104.00)
(34.90)
200.51

ปี 2557
200.51
219.31
419.82
(100.00)
319.82

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2558
319.82
244.27
0.10
564.19
(150.00)
414.19

ส่วนที่ 3 หน้ำ 4
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แบบ 56-1 ปี 2558

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2556-2558
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี
รำยกำรปรับกระทบกำไร (ขำดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำก
กิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้ (โอนกลับ)
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รำยได้ดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ
ดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินค้ำคงเหลือ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
เงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ำยดอกเบี้ย
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนชั่วครำว
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

113.64

228.26

259.99

99.33
(9.70)
0.98
(0.19)
58.64

105.82
(0.68)
(0.43)
0.87
(0.26)
57.08

121.92
(0.56)
(0.34)
0.29
0.42
(0.17)
49.86

262.71

390.66

431.41

(80.05)
2.85
(320.25)
(11.97)
-

(13.31)
(29.32)
(262.35)
(19.08)
(0.04)

(11.58)
(24.14)
51.10
15.65
(0.22)

(24.19)
0.65
(1.06)
(171.30)
0.19
(50.34)
(221.45)

62.22
2.63
(2.28)
129.13
0.27
(59.79)
69.61

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

(104.50)
(0.26)

(316.39)
(601.00)
(0.91)

(43.08)
(692.00)
(1.72)
ส่วนที่ 3 หน้ำ 5
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แบบ 56-1 ปี 2558

รายการ
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว
เงินสดรับจำกเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว
เงินสดจ่ำยชำระหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
จ่ำยเงินปันผล
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ปี 2556
12.34
(92.42)

ปี 2557
601.00
8.62
2.13
(306.55)

ปี 2558
692.00
4.87
0.56
(39.37)

524.21
(180.00)
(24.00)
320.21
6.34
5.65
11.99

218.46
(180.00)
(0.04)
(180.00)
388.79
247.21
10.27
11.99
22.26

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

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำสำเร็จรูป
ระยะเวลำขำยสินค้ำสำเร็จรูปเฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
ระยะเวลำชำระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขั้นต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

หน่วยวัด

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

0.58
0.17
(0.23)
12.13
29.68
95.83
3.76
21.08
17.08
16.36

0.77
0.17
0.06
13.43
26.81
140.38
2.56
25.14
14.32
15.06

0.77
0.17
0.28
13.11
27.46
174.91
2.06
25.27
14.25
15.27

%
%
%
%
%
%

16.18
10.76
0.04
(124.01)
7.09
10.75

13.25
11.27
0.17
24.74
8.77
16.18

13.69
11.84
0.09
115.73
9.39
14.75
ส่วนที่ 3 หน้ำ 6
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รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน-Cash
basis
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล

แบบ 56-1 ปี 2558
หน่วยวัด

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

%
%
เท่ำ

4.43
9.88
0.63

6.99
14.21
0.80

7.37
15.72
0.79

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

1.62
(2.31)
(0.58)

1.10
2.37
0.19

0.90
8.43
1.11

%

67.98

68.40

61.41

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 ผลการดาเนินงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2558 จำนวน 2,602.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ 4.08 โดยมีกำไรสุทธิในปี 2558 จำนวน 244.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.38
สืบเนื่องมำจำกควำมต้องกำรใช้เอทำนอลที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกนโยบำยภำครัฐที่ยกเลิกกำรจำหน่ำย
น้ำมันเบนซิน 91 ประกอบกับภำวะรำคำน้ำมันดิบในตลำดโลกที่ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ จูงใจให้เกิดกำรใช้น้ำมัน
ในภำพรวมมำกขึ้ น ประกอบกั บ กำรที่ บ ริ ษั ท ฯสำมำรถควบคุ ม ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและต้ น ทุ น กำรผลิ ต ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ทำให้รำยได้และกำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลเพิ่มขึ้น
รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยในปี 2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.27 ตำม
รำคำน้ำมันที่ปรับลดลง ส่วน ปริมำณกำรขำยเอทำนอลในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
6.65 เนื่องจำกอุปสงค์เอทำนอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะปริมำณกำรใช้
น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ E10 (ออกเทน 91 และ 95) และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลล์เพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำขำย
ปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เมื่อเทียบกับน้ำมันประเภทอื่นยังต่ำเกินไปจึงไม่จูงใจผู้บริโภค
14.2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ปี 2558
รายได้

ล้านบาท
รำยได้จำกกำรขำย
2,600.32
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
รำยได้อื่น
2.25
รวมทั้งสิ้น
2,602.57

ปี 2557

%
ล้านบาท
99.91 2,496.28
0.09
4.15
100.00 2,500.43

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%
ล้านบาท %
99.83 104.04 4.17
แบบ 56-1 ปี 2558
0.17
(1.90) (45.78)
100.00 102.14 4.08
ส่วนที่ 3 หน้ำ 7

รายได้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

รวมทั้งสิ้น

แบบ 56-1 ปี 2558
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
100.00
102.14
รายงานประจ�
ำปี 2558

2,602.57

100.00 2,500.43

4.08
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รายได้
บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,602.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน
102.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.08 เนื่องจำก
(1) มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล จำนวน 2,600.32 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.91
ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 104.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
4.17 เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว
(2) มีรำยได้อื่น จำนวน 2.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรำยได้รวม ลดลงจำก
งวดเดียวกันของปีก่อน 1.90 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 45.78 เนื่องจำกมีรำยได้จำก
กำรขำย Fusel Oil และผลตอบแทนจำกเงินลงทุนชั่วครำวลดลง
ปี 2558
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รวมทั้งสิ้น

ล้านบาท
2,244.29
48.23
50.06
15.72
2,358.30

ปี 2557

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%
%
ล้านบาท
ล้านบาท
ยอดขาย
ยอดขาย
86.31 2,165.52
1.85
49.39
1.93
57.26
0.60
8.95
90.69 2,281.12

86.75
1.98
2.29
0.36
91.38

78.77
(1.16)
(7.20)
6.77
77.18

%
3.64
(2.35)
(12.57)
75.64
3.38

ค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ มีค่ำใช้ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,358.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน
77.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.38 เนื่องจำก
(1) ต้นทุนขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 78.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 3.64 เนื่องจำกปริมำณผลิตเอทำนอลเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 7.56 ล้ำน
ลิตร คิดเป็นร้อยละ 7.84 และรำคำวัตถุดิบกำกน้ำตำลเฉลี่ยต่อตันซึ่งเป็นต้นทุนส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.55
(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 2.35 เนื่องจำกในปี 2557 ได้นำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงทำให้มีค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรสูง
ส่วนที่ 3 หน้ำ 8
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ไทย อะโกร
นเนอร์
ยี่ จ�ยำี่ กัจดำกั(มหาชน)
บริบริ
ษัทษัทไทย
อะโกรเอ็เอ็
นเนอร์
ด (มหำชน)

แบบ 56-1 ปี 2558
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(3) ค่ำใช้จ่ ำยกำรเงิน ลดลงจำกงวดเดียวกัน ของปี ก่อน 7.20 ล้ ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ
12.57 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวจึงทำให้ดอกเบี้ย
จ่ำยลดลง
(4) กำไรจำกธุรกิจเอทำนอลสำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะ
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มี
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 ที่หมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 6.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 75.64
กาไรขั้นต้น
รำยได้จำกกำรขำย
หัก ต้นทุนขำย
กาไรขั้นต้น

ปี 2558
ล้านบาท
%
2,600.32
2,244.29
356.03

ปี 2557
ล้านบาท
%

100.00
86.31
13.69

2,496.28
2,165.52
330.76

100.00
86.75
13.25

กาไรขั้นต้น
บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2558 จำนวน 356.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.69 ของรำยได้
จำกกำรขำย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 330.76 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
13.25 ของรำยได้จำกกำรขำย บริษัทฯ มีอัตรำกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นเนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลและรำยได้
เพิ่มขึ้นและต้นทุนขำยที่ลดลงตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว
EBITDA & EBITDA MARGIN
(หน่วย : ล้านบาท)
EBITDA
EBITDA MARGIN

ปี 2558
431.30
16.57

ปี 2557
391.23
15.65

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
40.07
0.93

%
10.24
5.92

EBITDA และ EBITDA MARGIN
บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำเสื่อมสิ้น) ในปี 2558 เท่ำกับ 431.30 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.24 เนื่องจำกมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตำมที่ชี้แจงข้ำงต้น แล้ว และมี EBITDA MARGIN ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ
16.57 ของรำยได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทีร่ ้อยละ 15.65 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92

ส่วนที่ 3 หน้ำ 9

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

กาไรสุทธิ
กำไรสุทธิ
รำยได้อื่น
รวมทั้งสิ้น
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

56-1 ปี 2558
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัดแบบ
(มหาชน)
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ปี 2558
ล้านบาท
%
242.02
99.08
2.25
0.92
244.27 100.00
0.24

ปี 2557
ล้านบาท
%
215.16 98.11
4.15
1.89
219.31 100.00
0.24

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
%
26.86
12.48
(1.90) (45.78)
24.96 11.38
-

หมายเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท

กาไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในปี 2558 จำนวน 244.27 ล้ำนบำท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.24 บำท
เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.38 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นและค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลง
ตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว
NET PROFIT & NET PROFIT MARGIN
(หน่วย : ล้านบาท)
NET PROFIT
NET PROFIT MARGIN

ปี 2558
244.27
9.39

ปี 2557
219.31
8.77

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
24.96
0.61

%
11.38
7.01

ประสิทธิภาพในการทากาไร
บริษัทฯ มีอัตรำกำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของรำยได้
รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 8.77 ของรำยได้รวม แล้วเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.01
บริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2558 คิดเป็นร้อย
ละ 14.75 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 16.18 แล้วลดลงร้อยละ 8.84
บริ ษั ท ฯ มี อั ต รำส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และ
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.37 และ
ร้อยละ 15.72 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 6.99 และร้อยละ 14.21 แล้วเพิ่มขึ้น ร้อยละ
5.44 และร้อยละ 10.63 ตำมลำดับ โดยมีอัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ำกับ 0.79 เท่ำ ซึ่งลดลงจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.25
ส่วนที่ 3 หน้ำ 10
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ัท ไทยอะโกร
อะโกรเอ็
เอ็นนเนอร์
เนอร์ยยี่ จ�ี่ จำำกั
กัดด(มหาชน)
บริษบริ
ัท ษไทย
(มหำชน)

แบบ 56-1 ปี 2558

รายงานประจ�ำปี 2558

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี-บำทต่อหุ้น

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%

3,241.28
1,537.73
1,703.55

3,385.00
1,775.83
1,609.17

(143.72)
(238.10)
94.38

(4.25)
(13.41)
5.87

1.70

1.76

(0.06)

(3.41)

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท

14.2 งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จำนวน 143.72
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.25 ประกอบด้วย
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จำนวน 48.65 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ
4.88 เนื่องจำก (ก) มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 13.16 ล้ำนบำทหรือ
ร้อยละ 59.12 (ข) มีเงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น 0.35 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 81.40
(ค) มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.71 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.44 (ง) มีสินค้ำ
คงเหลื อ เพิ่ ม ขึ้ น 24.14 ล้ ำ นบำท หรื อ ร้ อ ยละ 21.27 ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
กำกน้ ำตำลที่ซื้อส ำรองไว้ส ำหรับ ปี 2559 (จ) มีเงินจ่ำยล่ วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำลดลง
51.10 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.12 และ (ฉ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 15.59 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 43.03 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กรมสรรพำกรลดลงจำกกำรใช้เครดิต
ภำษีซื้อ
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จำนวน 95.07 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ
3.98 เนื่องจำก (ก) มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 86.07 ล้ำนบำท หรือร้อยละ
3.63 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 9.00 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58.10
หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จำนวน 238.10
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13.41 เนื่องจำก (ก) มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ลดลง 66.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ
49.32 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำวัตถุดิบ กำกน้ำตำล (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวลดลง 178.21 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 10.99 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว และ (ค) มีหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 6.19 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 29.56 ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนที่ 3 หน้ำ 11
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เพิ่มขึ้นจำกวันสิ้นปี 2557 จำนวน
94.38 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.87 แต่เนื่องจำกกำรคำนวณรำคำหุ้นในปี 2557 ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
หุ้นสำมัญที่ออกในระหว่ำงปีจึงทำให้ มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีลดลงจำกหุ้นละ 1.76 บำท เป็นหุ้นละ 1.70 บำท โดยมี
กำไรสุทธิ 244.27 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมำต้นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
ปี 2557
356.20
(39.37)
(329.99)
(13.16)
22.26
9.10

69.61
(306.55)
247.21
10.27
11.99
22.26

กระแสเงินสด
(1) บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดสุ ท ธิ จำกกิ จกรรมด ำเนิ นงำนในปี 2558 จ ำนวน 356.20 ล้ ำ นบำท
ประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 259.99 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำ
เสื่อมรำคำ ฯ จำนวน 171.42 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น 30.81 ล้ำนบำท เนื่องจำกมี
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และสินค้ำคงเหลือ เพิ่มขึ้น มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลดลง (ง) หนี้สินจำกกำรดำเนินงำนลดลง 53.58 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ลดลง และมี
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น และ (จ) จ่ำยดอกเบี้ย 49.33 ล้ำนบำท และจ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล 3.11 ล้ำนบำท
(2) บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น ในปี 2558 จ ำนวน 39.37 ล้ ำ นบำท
ประกอบด้ว ย (ก) ซื้อที่ดิน อำคำรและอุป กรณ์ 37.65 ล้ ำนบำท ซึ่งส่ ว นใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิ ต
กระแสไฟฟ้ำด้วยก๊ำซชีวภำพ ระบบไฟฟ้ำสำหรับงำนระบบระเหยน้ำกำกส่ำ และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ระบบลำเลียงและละลำยน้ำตำลทรำยดิบ และ (ข) ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.72 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน ในปี 2558 จำนวน 329.99 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้น 1.79 ล้ำนบำท (ข) ชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1.78 ล้ำนบำท (ค)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 180.00 ล้ำนบำท และ (ง) จ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท
ส่วนที่ 3 หน้ำ 12
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ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของสินทรัพย์
รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ 200.00 ล้ำนบำท สำหรับกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับ
กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้และประเมินจำกประสบกำรณ์กำรเรียกเก็บหนี้ที่ผ่ำนมำ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีปัญหำหนี้สูญและ
ยังไม่พบรำยกำรผิดปกติในปี 2558 แต่อย่ำงใด จึงไม่มีกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ
(2) สินค้ำคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์รวม โดยไม่มีสินค้ำ
เสื่อมสภำพและยังไม่มีผลกระทบจำกรำคำตลำดที่ลดลง จึงไม่มีกำรตั้งกำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือ ในปี 2558
ที่ผ่ำนมำ
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
(QUICK RATIO) ในปี 2558 เท่ำกับ 0.77 เท่ำ และ 0.17 เท่ำ ตำมลำดับ แม้อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วจะ
ต่ำกว่ำเกณฑ์ปกติ แต่บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคต
(2) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2558 จำนวน 15.27 วัน เพิ่มขึ้น 0.21 วัน จำกวันสิ้นปี
2557 เนื่ องจำกมีร ะยะเวลำเรี ย กเก็บ หนี้ เ ฉลี่ ยเพิ่ มขึ้ นจำก 26.81 วัน จำกวัน สิ้ น ปี 2557 เป็น 27.46 วัน
มีระยะเวลำขำยสินค้ำสำเร็จรูปเฉลี่ยลดลงจำก 2.56 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 2.06 วัน และมีระยะเวลำชำระ
หนี้เฉลี่ยลดลงจำก 14.32 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 14.25 วัน
(3) กำรลงทุน ในปี 2558 บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบล ำเลี ยงและละลำย
น้ำตำลทรำยดิบในสำยกำรผลิตที่ 2 ใช้เงินลงทุนประมำณ 7.00 ล้ำนบำท เสร็จสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 2/2558 ซึง่
ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล และทำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับกำรผลิตเอทำนอลในปี 2558 และ
โครงกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊ำซชีวภำพใช้เงินลงทุนประมำณ 42.59 ล้ำนบำท แล้ว
เสร็จประมำณไตรมำสที่ 1/2559 โดยมีแหล่งที่มำของเงินลงทุนจำกกำรดำเนินงำน (CASH GENERATION)
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมเงื่อนไขสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้
(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO)
ไม่เกินกว่ำ 2.00 เท่ำ และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ำกว่ำ 1.25 เท่ำ จนกว่ำสัญญำกู้ยืม
เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถดำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกู้ยืมเงินโดยไม่มี
ปัญหำผิดสัญญำแต่อย่ำงใด
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(2) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จำกัด (มหำชน)
(“ลำนนำ”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำกู้ยืมเงิน ซึ่งลำนนำยังไม่มี
นโยบำยลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่ำงใด
(3) บริ ษัทฯ จะต้องได้รั บ ควำมยิน ยอมเป็นลำยลั กษณ์อักษรจำกธนำคำรผู้ ให้ กู้ก่อนจึงจะ
สำมำรถก่อหนี้เพิ่มได้ โดยในเดือนธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำว
กับธนำคำรผู้ให้กู้เพื่อยกเลิกเงื่อนไขสัญญำกู้ยืมเงินข้อนี้แล้ว
(4) ธนำคำรผู้ให้กู้กำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษัทฯ จะไม่ สำมำรถจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึง
ลำนนำได้หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน เช่น กำรดำรงอัตรำส่วน D/E
และ DSCR กำรดำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของลำนนำในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหำผิด
สัญญำที่ทำไว้กับธนำคำรผู้ให้กู้แต่อย่ำงใด อีกทั้งได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็นอย่ำงดีมำ
โดยตลอด
14.3 ผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคต
จำกแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกปี 2558-2579 ที่มีกำรกำหนดเป้ำหมำย
ปริมำณควำมต้องกำรใช้เอทำนอลที่ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวันภำยในปี 2579 โดยมีกำรกำหนดยุทธศำสตร์มำรองรับ
ทั้งในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบ กำรเพิ่มศักยภำพในกำรผลิต กำรใช้ และกำรตลำด รวมถึงกำร
สร้ำงจิตสำนึกและกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำนทดแทน และกำรบริหำรโครงสร้ำงรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงให้มี
ควำมเหมำะสมโดยกำรใช้มำตรกำรภำษี และกองทุนน้ำมัน ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
อีกทั้งกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 ก็นับเป็นโอกำสดีที่บริษัทฯ จะสำมำรถขยำย
ตลำดส่งออก รวมถึงเพิ่มช่องทำงกำรนำเข้ำวัตถุดิบจำกประเทศในภูมิภำคอำเซียน ซึ่ง ช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้มำกขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มรำคำน้ำมันดิบตลำดโลกที่ยังคงมีควำมผันผวนนับเป็นปัจจัยสำคัญที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อปริมำณ และรำคำจำหน่ำยเอทำนอลของบริษัทฯ ในอนำคต ในกำรนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันโดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่องและ
จะพยำยำมบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงระมัดระวัง เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนในอนำคตอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีและสำมำรถจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยที่กำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และ
งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุ
เรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบ
กำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและ
กำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

สำยฝน อินทร์แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 12 กุมภำพันธ์ 2559

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด

9,101,662

22,261,356

779,178

434,894

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

8

201,708,246

194,996,134

สิ นค้าคงเหลือ

9

137,609,210

113,466,673

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

10

578,127,841

629,235,285

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

20,639,500

36,227,423

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

947,965,637

996,621,765

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

2,286,816,051

2,372,891,730

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

2,956,116

2,037,142

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

2,815,148

12,955,408

723,040

498,740

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

2,293,310,355

2,388,383,020

รวมสินทรัพย์

3,241,275,992

3,385,004,785

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

964,934,032

963,146,161

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14

67,908,352

133,986,809

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

15

1,449,412

915,810

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

16

180,000,000

180,000,000

2,497,507

-

2,758,341

2,540,748

15,262,222

12,171,108

1,234,809,866

1,292,760,636

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

17

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

15

4,091,798

4,326,054

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

16

297,757,191

477,757,191

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

17

1,069,914

989,730

302,918,903

483,072,975

1,537,728,769

1,775,833,611

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

188,795,985

188,795,985

556,451

556,451

100,000,000

100,000,000

414,194,787

319,818,738

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,703,547,223

1,609,171,174

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,241,275,992

3,385,004,785

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

18

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

19

ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

กรรมการ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

กำไรขำดทุน :
รำยได้
รายได้จากการขาย

2,600,323,060

2,496,279,049

รายได้อื่น

2,247,906

4,146,564

รวมรำยได้

2,602,570,966

2,500,425,613

2,244,292,468

2,165,523,691

9,931,559

7,376,690

38,296,969

42,008,812

2,292,520,996

2,214,909,193

กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

310,049,970

285,516,420

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(50,058,915)

(57,258,954)

กำไรก่ อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

259,991,055

228,257,466

(15,717,198)

(8,950,848)

244,273,857

219,306,618

127,740

-

(25,548)

-

102,192

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

102,192

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

244,376,049

219,306,618

0.24

0.24

ค่ ำใช้ จ่ำย

20

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ำใช้ จ่ำย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

21

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

กำไรต่อหุ้น

23

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
2558

2557

259,991,055

228,257,466

121,923,096

105,821,621

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

289,544

-

กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(558,614)

(677,238)

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

(344,284)

(434,705)

-

(189)

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

425,517

867,405

รายได้ดอกเบี้ย

(173,522)

(263,488)

49,861,426

57,086,321

431,414,218

390,657,193

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

(11,584,347)

(13,307,561)

สิ นค้าคงเหลือ

(24,142,537)

(29,316,915)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

51,107,444

(262,352,315)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

15,651,191

(19,084,453)

(224,300)

(41,340)

(56,789,414)

62,229,548

3,206,936

2,631,395

-

(2,282,160)

408,639,191

129,133,392

ดอกเบี้ยรับ

173,959

264,608

จ่ายดอกเบี้ย

(49,502,593)

(59,791,011)

(3,104,979)

-

356,205,578

69,606,989

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนชัว่ คราว

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
2557

2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(43,081,763)

(316,391,894)

(692,000,000)

(601,000,000)

(1,722,100)

(909,589)

558,621

2,134,353

692,000,000

601,000,000

4,871,798

8,615,394

(39,373,444)

(306,551,736)

1,787,871

218,463,253

-

388,795,985

(180,000,000)

(180,000,000)

(1,779,699)

(42,857)

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(150,000,000)

(180,000,000)

เงินสดสุ ทธิจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

(329,991,828)

247,216,381

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(13,159,694)

10,271,634

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

22,261,356

11,989,722

9,101,662

22,261,356

-

(4,871,798)

เจ้าหนี้ จากการซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง

(9,289,043)

(35,508,146)

ซื้ ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

1,541,122

5,195,000

-

(80,000,000)

ซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บำท)
กำไรสะสม

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ทุนเรื อนหุน้

ส่ วนเกิน

ส่ วนทุนจำกกำร จัดสรรแล้ว -

ที่ออกและ

มูลค่ำ

จ่ำยโดยใช้หุน้

สำรองตำม

ชำระแล้ว

หุน้ สำมัญ

เป็ นเกณฑ์

กฎหมำย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

800,000,000

-

556,451

100,000,000

200,512,120 1,101,068,571

กำไรสำหรับปี

-

-

-

-

219,306,618

219,306,618

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

-

-

-

-

-

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

-

-

-

-

219,306,618

219,306,618

-

388,795,985

ออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน

18

200,000,000

188,795,985

-

-

เงินปั นผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

26

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

(100,000,000) (100,000,000)
319,818,738 1,609,171,174

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

319,818,738 1,609,171,174

กำไรสำหรับปี

-

-

-

-

244,273,857

244,273,857

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

-

-

-

-

102,192

102,192

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

-

-

-

-

244,376,049

244,376,049

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

เงินปั นผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

26

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(150,000,000) (150,000,000)
414,194,787 1,703,547,223
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดและได้แปรสภำพเป็ น
บริ ษทั มหำชนจำกัดตำมกฎหมำยไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 และมีภูมิลำเนำในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
ลำนนำรี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหำชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิ จกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือกำรผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิง
ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ เ ริ่ ม มี ผลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และที่ จ ะมี ผ ลบัง คับ ในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภำ
วิชำชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 มำถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปรั บปรุ งถ้อยค ำและค ำศัพท์
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำวถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรั บปรุ งนี้ ก ำหนดให้กิจกำรต้องรั บรู ้ รำยกำรกำไรขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือก
รับรู ้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกำไรขำดทุนก็
ได้
บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงกำรรับรู ้รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยในปี
ปัจจุบนั จำกกำรรับรู ้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุนไปเป็ นรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น อย่ำงไรก็ตำมกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ที่นำมำแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน
ที่เกี่ยวข้องอื่น กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ น
ต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง
2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฝ่ ำยบริ หำรของ
บริ ษทั ฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีดงั กล่ำว
จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
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นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยสำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซึ่งคำนวณจำกสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.4 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรั บ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.5 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป สิ นค้ำระหว่ำงผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อ
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิตหมำยถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่ำแรงงำนและค่ำโสหุ ้ยในกำรผลิต มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับหมำยถึงรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็ นต้องจ่ำยเพื่อให้ขำยสิ นค้ำนั้นได้
วัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำ
ใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
3
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4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญ ชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ ันออกจำก
บัญชี
4.7 ต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
4.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงิ นอุดหนุ นจำกรั ฐบำลจะถูกรั บรู ้ เมื่ อบริ ษทั ฯมี ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริ ษทั ฯจะได้รับเงิ น
อุดหนุ นนั้นและบริ ษทั ฯสำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขของเงิ นอุดหนุ นได้ บริ ษทั ฯแสดงเงิ นอุดหนุ นจำก
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจำกมูลค่ำของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู ้เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่ำเสื่ อมรำคำที่ลดลง
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4.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯตัด จำหน่ ำยสิ นทรั พย์ไ ม่ มีตวั ตนที่ มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัด อย่ำงมี ระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำ
สิ นทรั พย์น้ ันเกิ ด กำรด้อยค่ำ บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ ำยและวิ ธีก ำรตัด จำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
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4.12 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.13 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิด
ลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำย บริ ษทั ฯใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ ำย โดยกำรจำหน่ ำยนั้นผูซ้ ้ื อ
กับผูข้ ำยมี ควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ ยนและสำมำรถต่ อรองรำคำกัน ได้อย่ำงเป็ นอิ สระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ สระได้ทำกำรประเมิ น ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.16 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำก
กำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอัตรำร้อยละ 20 สำหรับกิจกำรที่ไม่ได้รับ
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.17 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่ นที่ สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณ
ขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
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กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้
ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ ำสิ นค้ ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดจำกสิ นค้ำที่เคลื่อนไหวช้ำหรื อเสื่ อมคุณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดที่
ลดลงของสิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
9
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ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสี ยหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำร
หนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้
ดังนี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่ำย

2558

2557

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

76,500,000

51,000,000

ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ไม่มียอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2558
25,290,422
936,178
26,226,600

(หน่วย: บำท)
2557
21,737,441
423,717
22,161,158
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
2558
36,857
9,064,805
9,101,662

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

(หน่วย: บำท)
2557
42,094
22,219,262
22,261,356

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้ อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี (2557:
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 200.3 ล้ำนบำท (2557:
184.2 ล้ำนบำท) เป็ นลูกหนี้กำรค้ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดชำระ ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกหนี้อื่น

9.

สิ นค้ ำคงเหลือ
รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็จรู ป - เอทำนอล
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ - กำกน้ ำตำล
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2558
15,618,192
16,789,115
95,423,626
9,778,277
137,609,210

2557
10,044,359
12,761,491
81,944,123
8,716,700
113,466,673

รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2558
2557
-

(หน่วย: บำท)
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
2558
2557
15,618,192
10,044,359
16,789,115
12,761,491
95,423,626
81,944,123
9,778,277
8,716,700
137,609,210 113,466,673

10. เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำค่ ำซื้อสิ นค้ ำ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับกำรซื้ อกำกน้ ำตำลและ
มันเส้นตำมสัญญำซื้ อกำกน้ ำตำลและสัญญำซื้ อมันเส้น เพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำดังกล่ำว ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำซื้อกำกน้ ำตำลและมันเส้นเป็ นจำนวน 578.1 ล้ำนบำท
(2557: 629.2 ล้ำนบำท)

11
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11. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย/
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

156,739,865
3,701,199
(1,445,800)
158,995,264
2,291,638
161,286,902

56,785,878
56,785,878
56,785,878

-

-

44,305,734
9,957,302

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

158,995,264

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

161,286,902

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

255,962,923 1,666,970,388
219,800
4,498,845
16,606 150,329,506
(13,487,192)
256,199,329 1,808,311,547
7,308
8,168,603
(86,435)
(2,779,804)
- 213,784,237
256,120,202 2,027,484,583

เครื่ องใช้
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

(หน่วย: บำท)

สิ นทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

รวม

16,788,081
1,054,880
1,126,500
18,969,461
1,338,028
(1,477,306)
18,830,183

25,658,941
5,344,695
(665,477)
30,338,159
1,623,037
(4,398,205)
27,562,991

469,674,835 2,648,580,911
271,313,329 286,132,748
(2,111,277)
(151,472,612)
- (13,487,192)
589,515,552 2,919,115,190
21,888,878
35,317,492
(8,741,750)
(213,784,237)
397,620,193 2,945,690,932

362,022,484
91,583,859

12,862,921
1,834,625

22,643,150
1,667,547

-

441,834,289
105,043,333

54,263,036
9,882,758

453,606,343
106,892,909

14,697,546
2,041,021

(654,162)
23,656,535
2,286,947

-

(654,162)
546,223,460
121,103,635

(54,765)
64,091,029

(2,563,036)
557,936,216

(1,440,081)
15,298,486

(4,394,332)
21,549,150

-

(8,452,214)
658,874,881

56,785,878

201,936,293 1,354,705,204

4,271,915

6,681,624

589,515,552 2,372,891,730

56,785,878

192,029,173 1,469,548,367

3,531,697

6,013,841

397,620,193 2,286,816,051

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2557 (จำนวน 101 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

105,043,333

2558 (จำนวน 120 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

121,103,635

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่งได้มำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ
สุ ทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 5.5 ล้ำนบำท (2557: 5.0 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่ วนและเครื่ องจักร ซึ่ งมีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558 จำนวนประมำณ 1,143.4 ล้ำนบำท (2557: 1,183.0 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยำว
และวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิ ชย์ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 13 และ 16
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ในปี 2557 บริ ษ ทั ฯได้รับเงิ นสนับสนุ นตำมสัญญำรั บเงิ นสนับสนุ น จำกกองทุ นเพื่อส่ งเสริ มกำรอนุ รักษ์
พลังงำนตำมโครงกำรส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นจำนวนเงิน 8.6 ล้ำน
บำท และบริ ษทั ฯได้บนั ทึก เงินสนับสนุ นค้ำงรับตำมสัญญำรับเงินสนับสนุ น จำกกองทุนเพื่อส่ งเสริ มกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมโครงกำรส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นจำนวนเงิน
4.9 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุนดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2558 และบริ ษทั ฯผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องใช้สำนักงำนและยำนพำหนะจำนวนหนึ่ง
ซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรั พย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 59.6 ล้ำนบำท (2557: 49.3 ล้ำนบำท)
12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

7,720,240
(4,764,124)
2,956,116

มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

6,250,904
(4,213,762)
2,037,142

มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิม่
ตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

2558
2,037,142
1,738,450
(15)
(819,461)
2,956,116

(หน่วย: บำท)
2557
1,959,841
855,589
(778,288)
2,037,142
13

162

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

13. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: บำท)

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2558
2557
3.10 - 3.30 3.60 - 3.90
3.10
3.52

2558
862,956,500
101,977,532
964,934,032

2557
831,210,004
131,936,157
963,146,161

วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ฯ ค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
บำงส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 11
14. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

2558
58,170,714
9,737,638
67,908,352

(หน่วย: บำท)
2557
119,441,573
14,545,236
133,986,809

2558
6,580,570
(1,039,360)
5,541,210
(1,449,412)

(หน่วย: บำท)
2557
6,678,883
(1,437,019)
5,241,864
(915,810)

4,091,798

4,326,054

15. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก:ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

14
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บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิจกำรโดยมี
กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 3 และ 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำม
สัญญำเช่ำ

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำม
สัญญำเช่ำ

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
1,883,589 4,696,981 6,580,570
(434,177)
(605,183) (1,039,360)
1,449,412

4,091,798

5,541,210

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
1,456,377 5,222,506 6,678,883
(540,567)
(896,452) (1,437,019)
915,810

4,326,054

5,241,864

16. เงินกู้ยืมระยะยำว

เงินกูย้ มื ระยะยำว
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี

2558
477,757,191
(180,000,000)

(หน่วย: บำท)
2557
657,757,191
(180,000,000)

297,757,191

477,757,191

15
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีรำยละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
หัก: จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: พันบำท)
657,757
(180,000)
477,757

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวกับธนำคำรแห่ งหนึ่ งในประเทศเพื่อ
ทำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ท้ งั หมดที่มีกบั ธนำคำรอีกแห่งหนึ่งในประเทศในวงเงินจำนวน 845 ล้ำนบำท โดย
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทำกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำเงินกูเ้ พื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ดงั กล่ำว
และชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยำวที่มีกบั ธนำคำรในประเทศทั้งจำนวนเป็ นจำนวนเงิน 837.8 ล้ำน
บำท เงินกูย้ มื ดังกล่ำวคิดอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สำหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้น
ในอัตรำร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปี ที่หำ้ เงินกูย้ มื นี้มีกำหนดชำระคืนภำยใน 5 ปี โดยชำระคืนเป็ น
รำยงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่งถึงเก้ำชำระงวดละ 90 ล้ำนบำท และงวดที่สิบชำระส่ วน
ที่เหลือทั้งหมด โดยมีกำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 ถึงเดือนธันวำคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะยำว
ดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตำมที่
กล่ำวในหมำยเหตุ 11
ต่อมำเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวกับธนำคำรเพื่อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญำบำงประกำร และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ภำยใต้สญ
ั ญำเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำร
ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ให้เป็ นไปตำม
อัตรำที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯสำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขเรื่ องกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวได้ (2557: บริ ษทั ฯสำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขเรื่ องกำรดำรงอัตรำส่ วน
ทำงกำรเงินตำมที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวได้)

16
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17. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี
สำรองผลประโยชน์ ของพนักงำน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2558
3,530,478

(หน่วย: บำท)
2557
4,945,233

300,764
124,753

701,230
166,175

(591,168)
582,872
(119,444)
3,828,255

(2,282,160)
3,530,478

2,758,341
1,069,914
3,828,255

2,540,748
989,730
3,530,478

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

2558
213,102
212,415
425,517

(หน่วย: บำท)
2557
634,220
233,185
867,405

17
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บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ 2.8
ล้ำนบำท (2557: จำนวน 2.5 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 14 ปี (2557: 28 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2558
2557
2.9, 3.0
4.9
5.7, 7.6
4.7, 6.6
8.0 - 34.0
10.0 - 29.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เพิ่มขึ้น 0.5%
(79,151)
72,136
(84,842)

(หน่วย: บำท)
ลดลง 0.5%
86,010
(66,723)
93,464

18. ทุนเรื อนหุ้น
18.1 ในระหว่ำงวันที่ 21 - 23 พฤษภำคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ลำนนำ รี ซอร์สเซส
จำกัด (มหำชน) ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นดังกล่ำวในบริ ษทั ลำนนำรี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
จำนวน 105 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 2 บำท
18.2 ในระหว่ำงวันที่ 28 - 30 พฤษภำคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขำยหุ น้ สำมัญให้แก่ประชำชนเป็ นครั้งแรกจำนวน 95
ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 2 บำท โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วจำกจำนวน 800 ล้ำนบำท (หุ น้ สำมัญ 800 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท)
เป็ นจำนวน 1,000 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 1,000 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) กับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2557 และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ น้ สำมัญจำนวน 1,000 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทำกำรซื้ อขำยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 มิถุนำยน 2557 ในกำร
ออกจำหน่ ำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ ้นดังกล่ำวเป็ นจำนวน
11.2 ล้ำนบำท ซึ่งบริ ษทั ฯแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
18
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19. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
20. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิต
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำไฟฟ้ำและเชื้อเพลิง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำเครื่ องจักรและอุปกรณ์

2558
2,011,449,753
9,601,456
121,923,096
81,659,787
25,269,646
14,558,825

(หน่วย: บำท)
2557
1,900,821,959
8,184,460
105,821,621
70,216,209
65,858,361
14,297,198

21. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
2558
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บำท)
2557

5,602,486

-

10,114,712
15,717,198

8,950,848
8,950,848
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จ ำนวนภำษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบของงบก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

2558
25,548

(หน่วย: บำท)
2557
-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 22)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
กำรรับรู ้ขำดทุนสะสมทำงภำษีของปี ก่อน
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2558
259,991,055

(หน่วย: บำท)
2557
228,257,466

20%
51,998,211

20%
45,651,493

(38,047,947)
716,771
(15,045)
1,065,208
(36,281,013)
15,717,198

(27,533,986)
197,067
(8,634,914)
(13,781)
(715,031)
(36,700,645)
8,950,848
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
กำรบันทึกสัญญำเช่ำกำรเงิน
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - เครื่ องจักร
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
รวม
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: บำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
2558
2557
4,731,913
1,108,242
202,262
219,597
6,262,014

5,985,821
37,038
217,982
197,946
9,937,939
16,376,726

3,421,318
25,548
3,446,866
2,815,148

3,421,318
3,421,318
12,955,408

22. สิ ทธิพเิ ศษที่ได้ รับจำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิพิเศษตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุนดังนี้

1.
2.

3.

บัตรส่ งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
เพื่อส่ งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับ
กำรส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และได้รับยกเว้น
ไม่ ต้อ งน ำเงิ น ปั น ผลจำกกิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ ม ซึ่ ง ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
ไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติ
บุคคล (นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็ นและของที่ใช้ในกำรผลิตเพื่อกำร
ส่ งออก นับจำกวันที่นำเข้ำครั้งแรก
วันเริ่ มมีรำยได้

1760(2)/2546
26 ธันวำคม 2546
ผลิตแอลกอฮอล์
บริ สุทธิ์

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

8 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

8 ปี
(จะหมดอำยุในวันที่
1 เมษำยน 2563)

5 ปี

5 ปี

1 ปี

1 ปี

31 มกรำคม 2548

2 เมษำยน 2555
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ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
รำยได้ของบริ ษทั ฯเป็ นรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ โดยจำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
และไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

รำยได้จำกกำรขำย
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวม

2558
1,646,948,656
953,374,404
2,600,323,060

(หน่วย: บำท)
2557
1,514,152,500
982,126,549
2,496,279,049

23. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรสำหรับปี (บำท)
จำนวนหุ น้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )
กำไรต่อหุ น้ (บำท)

2558
244,273,857
1,000,000,000
0.24

2557
219,306,618
916,712,329
0.24

24. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำน
กำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วน
งำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
บริ ษทั ฯดำเนินธุรกิจหลักในส่ วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำนเดียว คือ กำรประกอบกิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ ำยเอทำนอลที่ ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง และด ำเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิศำสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ กำไรจำกกำร
ดำเนิ นงำน และสิ นทรั พย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิ น จึ งถือเป็ นกำรรำยงำนตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำนและเขต
ภูมิศำสตร์แล้ว
ในปี 2558 บริ ษทั ฯมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 977 ล้ำนบำท, 863 ล้ำน
บำท และ 566 ล้ำนบำท (ปี 2557: มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 888 ล้ำน
บำท, 791 ล้ำนบำท และ 498 ล้ำนบำท)
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25. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริ หำรโดยธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน
เมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบ
ดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 2.5 ล้ำนบำท (2557: 2.2 ล้ำนบำท)
26. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

2558
เงินปันผลสำหรับกำไรจำกกำร
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ดำเนินงำนของกิจกำรที่ได้รับ
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 2558
1 กรกฎำคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวำคม 2557
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
20 สิ งหำคม 2558
ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2558 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
รวม
2557
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18
ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
กันยำยน 2557
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2557
รวม

เงินปันผลจ่ำย
(บำท)

เงินปันผล
จ่ำยต่อหุน้
(บำท)

วันที่จ่ำยเงินปั นผล

50,000,000

0.05

20 พฤษภำคม 2558

100,000,000

0.10

18 กันยำยน 2558

150,000,000

0.15

100,000,000

0.10

100,000,000

0.10

17 ตุลำคม 2557
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27. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
27.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนเป็ นจำนวนเงินประมำณ 33.3 ล้ำน
บำท ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงระบบบำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊ำซชีวภำพ (2557: กำรก่อสร้ำงระบบ
ผลิตก๊ำซชีวภำพ กำรซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์จำนวนเงินประมำณ 4.8 ล้ำนบำท)
27.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนและบริ กำรอื่น ๆ อำยุของ
สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำและบริ กำรดังกล่ำวดังนี้

จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
4.1
3.3

3.3
4.5

27.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรและซื้อสิ นค้ ำระยะยำว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้อไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ซึ่ งสัญญำดังกล่ำวมี
กำหนด 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวำคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวำคม 2554 และสำมำรถต่ออำยุโดย
อัตโนมัติครำวละ 1 ปี ซึ่งอัตรำค่ำซื้อไฟฟ้ำเป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ

ข)

บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อกำกน้ ำตำลซึ่งมีกำหนดระยะเวลำ 15 ปี และจะตกลงรำคำทุก ๆ 5 ปี
โดยเริ่ มมีกำรซื้ อในปี 2548 เป็ นปี แรก รำคำซื้ อ 3 ปี แรกเป็ นไปตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ ส่ วนปี ที่ 4
และ 5 ให้ใช้รำคำเฉลี่ยของรำคำที่ซ้ื อขำยจริ งตำมภำวะตลำดใน 3 ปี แรกมำเปรี ยบเทียบ โดยปริ มำณ
กำรซื้ อให้เป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้ อกำกน้ ำตำลเพิ่มเติมอีกสอง
บริ ษทั มีกำหนดระยะเวลำ 5 ปี และจะตกลงรำคำซื้ อก่อนกำรส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มำณกำรซื้ อ
ให้เป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำจ้ำงให้คำปรึ กษำทำงด้ำนวิศวกรรม
จำนวนเงินประมำณ 0.4 ล้ำนบำท (2557: สัญญำจ้ำงให้คำปรึ กษำด้ำนกำรเงินจำนวน 0.8 ล้ำนบำท)
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27.4 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน
5.1 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลเพือ่ ใช้เป็ นเชื้อเพลิงกับ
กรมสรรพสำมิต และเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำค
(2557: 5.1 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันกำรปฎิบตั ิตำมสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็ น
เชื้ อเพลิ งกับกรมสรรพสำมิ ตและโครงกำรส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ำซชี วภำพปี 2555 (ปี ที่ 5) กับสำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลัง งำนและเพื่ อ ค้ ำ ประกัน กำรปฏิ บ ัติ ต ำมสั ญ ญำอนุ ญ ำตให้ ใ ช้
กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำค)
28. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยำยน 2554 บริ ษ ัทแห่ งหนึ่ งกล่ ำวหำว่ ำบริ ษ ัทฯไม่ ปฏิ บ ัติ ตำมสั ญญำซื้ อขำยมันเส้ นลงวันที่
21 มกรำคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษำยน 2554 โดยขอเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำนวน 186.9 ล้ำนบำท
ต่อมำเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 บริ ษทั ฯได้ยื่นคำให้กำรและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่ำวโดยเรี ยกค่ำเสี ยหำย
จำนวน 82.4 ล้ำนบำท จำกนั้นในวันที่ 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งได้พิจำรณำยกฟ้องคดีที่บริ ษทั ดังกล่ำวกล่ำวหำ
บริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่ำวชำระเงินค่ำซื้อมันเส้นที่บริ ษทั ฯจ่ำยล่วงหน้ำจำนวน 6.9 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่ำจะชำระเสร็ จสิ้ น พร้อมทั้งให้
จ่ำยค่ำฤชำธรรมเนียม และค่ำทนำยควำมบำงส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯ
ได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้ำนคำพิพำกษำดังกล่ำว
ต่อมำเมื่ อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ศำลอุทธรณ์ ได้พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชำระเงินจำกบริ ษทั ดังกล่ำวจึงยังไม่ได้บนั ทึกรำยกำรบัญชี
29. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดง
ตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 2
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด

779,178

(หน่วย: บำท)
รวม
779,178
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30. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่ สำคัญของบริ ษทั ฯตำมที่ นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว-กองทุนเปิ ด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น หนี้ สินตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยำว บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำม
เสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำ
จะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ ลูกค้ำส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ น
บริ ษทั น้ ำมันซึ่งมีชื่อเสี ยงและฐำนะกำรเงินดี จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อ
คือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ย ที่ สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกธนำคำร เจ้ำ หนี้ ต ำมสัญญำเช่ ำ
กำรเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยำวที่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

6.5
6.5

2.6
0.8
201.7
205.1

9.1
0.8
201.7
211.6

0.37 - 0.38
-

964.9
5.5
970.4

67.9
67.9

964.9
67.9
5.5
1,038.3

3.10 - 3.30
2.29 - 15.30
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

18.3
18.3

4.0
0.4
195.0
199.4

22.3
0.4
195.0
217.7

0.37 - 0.50
-

963.1
5.2
968.3

134.0
134.0

963.1
134.0
5.2
1,102.3

3.52 - 3.90
6.88 - 15.30

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรจำนวน 477.8 ล้ำนบำท (2557: 657.8 ล้ำนบำท) คิด
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สำหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปี
ที่สองถึงปี ที่หำ้
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2558

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯไม่คำดว่ำจะมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญจำกรำยกำรซื้ อขำยและกำรกูย้ ืม เนื่ องจำก
รำยกำรส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบำท
30.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ มื มีอตั รำดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ำยชำระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ในลักษณะที่ ไม่ มีควำมเกี่ ยวข้องกัน วิธีก ำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้ นอยู่กับลัก ษณะของเครื่ องมื อทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
31. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯคือกำรจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม
และกำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯบริ หำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยใช้อตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.90:1 (2557: 1.10:1)
32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
เพิ่มเติมได้จากแบบสอบถามแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซน์ของบริษัท www.thaiagroenergy.com

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
สำนักงานใหญ :
เลขที่ 888/114 อาการมหาทุนพลาซา ชั�น 11 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2255-4380-4 โทรสาร 0-2627-3889
โรงงาน :
เลขที่ 9 หมู 10 ถนนดานชาง-สามชุก ตำบลหนองมะคาโมง
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท 035-418-351-4 โทรสาร 035-418-355
www.thaiagroenergy.com

