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รายงานของคณะกรรมการต่อผู ้ถือหุ้น
ปีี 2564 เป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่�ประเทศไทยและทั่่�วโลกยัังคงต้้องเผชิิญกัับการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ทั้้�งต่่อการดำรงชีีวิติ และการดำเนิินธุุรกิิจมาอย่่างต่อ่ เนื่่�อง ท่่ามกลางภาวะการชะลอตััว
ของเศรษฐกิิจทั้้�งภายนอกและภายในที่่�รุมุ เร้้า รวมถึึงภาคการเกษตรที่่�ได้้รับั ผลกระทบ
จากภััยแล้้ง บริิษัทั ฯได้้วางแผนรองรัับสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น�  ทั้้�งแผนบริิหารความ
ต่อ่ เนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCP) แบบเร่่งด่่วนและรอบคอบ, การจััดแบ่่งกลุ่่ม� ในการทำงานและ
การสัับเปลี่่�ยนเดิินทางมาทำงานโดยวิิธีี Work from Home, ให้้ความร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานภาครััฐในการปฏิิบััติิตามมาตรการอย่่างเข้้มงวด เป็็นต้้น
สำหรัับผลการดำเนิินงานในปีี 2564 นั้้�น บริิษััทฯได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดซึ่่ง� กลัับมาสู่่ร� ะดัับรุุนแรงในช่่วงไตรมาสที่่� 2 และ 3 ภาครััฐ
จึึงมีีมาตรการจำกััดการเดิินทางและปิิดสถานประกอบการบางประเภทในช่่วงกลางปีี ส่่งผลให้้ปริิมาณการจำหน่่าย
เอทานอลลดลงจากปีีก่่อนร้้อยละ 18.23 นอกจากนี้้� ปััญหาภััยแล้้งยัังส่่งผลกระทบต่่อราคากากน้้ำตาลซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบหลััก
ในการผลิิตเอทานอลปรัับราคาเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากปีีก่่อนร้้อยละ 28.05
ผลดำำ�เนิินงานในภาพรวมในปีี 2564 : บริิษััทฯ มีีรายได้้ในปีี 2564 ทั้้�งสิ้้�น 2,207.89 ล้้านบาท ลดลงจากปีี
ก่่อน 200.71 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 8.33 และขาดทุุนสุุทธิิทั้้�งสิ้้�น 58.42 ล้้านบาทหรืือหุ้้�นละ 0.06 บาท ลดลงจากปีี
ก่่อน 128.59 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 183.25 หรืือลดลงหุ้้�นละ 0.13 บาท
ฐานะการเงิินโดยรวมในปีี 2564 : สิินทรััพย์์รวม ณ วัันสิ้้�นปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นจากวัันสิ้้�นปีี 2563 ทั้้�งสิ้้�น 40.27 ล้้าน
บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.20 และมีีหนี้้�สิินรวม ณ วัันสิ้้�นปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นจากวัันสิ้้�นปีี 2563 ทั้้�งสิ้้�น 133.68 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 8.57 โดยมีีส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�นรวม ณ สิ้้�นปีี 2564 ลดลงจากวัันสิ้้�นปีี 2563 ทั้้�งสิ้้�น 93.41 ล้้านบาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 5.19 และมีีมููลค่่าหุ้้�นตามบััญชีีลดลงจากหุ้้�นละ 1.80 บาท เป็็นหุ้้�นละ 1.71 บาท
สภาพคล่่องโดยรวมในปีี 2564 : บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวีียน (Current Ratio)
0.58 เท่่า ซึ่่ง� เป็็นอััตราส่่วนที่่�ต่ำ่ แต่่บริิษัทั ฯ ยัังมีีสินิ ค้้าคงเหลืือที่่�จะสามารถขายและเปลี่่ย� นเป็็นเงิินสดได้้ง่่าย กอปรกัับลููกหนี้้�
การค้้าเป็็นบริิษััทน้้ำมัันขนาดใหญ่่ที่่�มีีความมั่่�นคงทางการเงิินสููง โดยบริิษััทฯ มีีกระแสเงิินสดและวงเงิินสิินเชื่่�อจากสถาบััน
การเงิินที่่�สามารถจะใช้้หมุุนเวีียนในการดำเนิินธุุรกิิจและใช้้ลงทุุนโครงการในอนาคตได้้อย่่างเพีียงพอ
แนวโน้้มในอนาคต : สำนัักงานคณะกรรมการอ้้อยและน้้ำตาลทราย กระทรวงอุุตสาหกรรม มีีการคาดการณ์์ว่่า
ปริิมาณอ้้อยเข้้าหีีบฤดููกาลผลิิต 2564/65 จะสููงกว่่าฤดููกาลผลิิต 2563/64 คิิดเป็็นร้้อยละ 28.64 ซึ่่�งจะส่่งผลให้้กากน้้ำตาล
ซึ่่ง� เป็็นผลพลอยได้้มีปี ริิมาณมากขึ้้น� ตามไปด้้วย ในขณะที่่�แนวโน้้มผลผลิิตมันั สำปะหลัังจากการสำรวจของสมาคมการค้้ามััน
สำปะหลัังไทย คาดการณ์์ว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นจากฤดููกาลผลิิต  2563/64 คิิดเป็็นร้้อยละ 4.20 ซึ่่�งราคามัันสำปะหลัังโดยเฉพาะ
มัันสำปะหลัังเส้้นยัังคงมีีความผัันผวนจากความต้้องการซื้้�อจากต่่างประเทศ รวมถึึงความต้้องการใช้้ในอุุตสาหกรรม
แป้้งมัันสำปะหลััง สำหรัับแนวโน้้มความต้้องการใช้้เอทานอลในปีี 2565 คาดการณ์์ว่่าความต้้องการใช้้เอทานอลจะเพิ่่�มขึ้้�น
ตามสภาพเศรษฐกิิจที่่�เริ่่�มกลัับมาฟื้้�นตััว
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รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ : บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามนโยบายและพัันธกิิจโดยให้้ความสำคััญ
กัับการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance) ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคมและ
สิ่่ง� แวดล้้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่่�อสร้้างสรรค์์และพััฒนาความมั่่น� คงและยั่่ง� ยืืนให้้กับั องค์์กรในระยะยาว
โดยบริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ ดัังนี้้�
(1) การประเมิินการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียน (“CGR”) ประจำปีี 2564 ที่่�ดำเนิินการโดยสมาคม
)
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทยปรากฏว่่าบริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิินในระดัับที่่�ดีีมาก หรืือรางวััล 4 ดาว (
โดยได้้รัับคะแนน 86% ซึ่่�งสููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของบริิษััทจดทะเบีียนในปีี 2564 ที่่�ได้้รัับคะแนน 84%
(2) การประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััทจดทะเบีียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำปีี
2564 ที่่�ดำเนิินการโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทยปรากฏว่่าบริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิิน 100 คะแนนเต็็มอยู่่�ในเกณฑ์์
ที่่�ดีีมากซึ่่�งสููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของบริิษััทจดทะเบีียนในปีี 2564 ที่่�ได้้รัับ 95.46 คะแนน
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ขอขอบคุุณท่่านผู้้ถื� อื หุ้น้�  ผู้้บ� ริิหาร พนัักงานทุุกท่่านและผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่ายที่่�ให้้การสนัับสนุุน
การดำเนิินงานของบริิษัทั ด้้วยดีีตลอดมา ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯยัังคงตระหนัักถึึงความสำคััญของทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
รวมถึึงปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููู�มิิอากาศ จึึึ�งมุ่่่�งมั่่�นในการบริิหารจััดการให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรและพลัังงานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ลดและป้้องกัันผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอัันเกิิดจากการดำเนิินงาน ใช้้แนวคิิดการพััั�ฒนาความยั่่�งยืืื�นทั้้�งใน
ด้้านเศรษฐกิิิ�จ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยกลยุุทธ์์การบริิหารความยั่่�งยืืนตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงและเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 17 ประการขององค์์การสหประชาชาติิิ� โดยบริิษััทฯจะยึึดมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล
และคำนึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายเป็็นสำคััญ เพื่่�อให้้องค์์กรมีีการเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนต่่อไป

ในนาม คณะกรรมการ บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำกััด (มหาชน)

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

1

2

1
2
3
4

     
    
    

3

นายวิิรััช อภิิเมธีีธำำ�รง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ

นายไกรสีีห์์ ศิิริิรัังษีี
รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
และกรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท

นายอนัันต์์ เล้้าหเรณูู
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน และกรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท

นายสีีหศัักดิ์์� อารีีราชการััณย์์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน และกรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท

4

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)
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5
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7

นายสมจิิตต์์ ลิ้้ม� วััฒนะกููร

กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท

นายสมชาย โล่่ห์์วิิสุุทธิ์์�

กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน, กรรมการบริิหารความเสีี่่��ยง,
กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโส

นายเผด็็จภััย มีีคุุณเอี่่�ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการอิิสระ

นายสาธิิต ชาญเชาวน์์กุุล
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน และกรรมการอิิสระ
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ผู้้�บริิหาร

นางสมฤดีี สุุวรรณรููป

นางสาวกััญญพััชร จิินัันท์์เดช

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายบริิหารและการผลิิต

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายพาณิิชยกิิจ

นายอนัันต์์ รายะรุุ จิิ
ผู้้�อำนวยการด้้านการผลิิต
และวิิศวกรรม

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)

นางสาววิิระพร ทองเดช

นางประภััสสร กัันทะวงศ์์

รองผู้้�อำนวยการด้้านการผลิิต
และวิิศวกรรม

ผู้้�จััดการฝ่่ายกฎหมาย
และเลขานุุการบริิษััท

นายศุุภชััย แก้้วเฟื่่� อง

นางสาวธีีรนัันท์์ คุุณะเกษม

ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบ

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีการเงิิน

ส่่วนที่่� 1
การประกอบธุุ รกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ไทย
อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

1

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
1. โครงสรางและการดำเนินงานของกลุมบริษัท
1.1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ
ความเปนมา
“เอทานอล”(Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) เปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจาก
การนำเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแปงเปนน้ำตาล จากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ำตาลเปนแอลกอฮอล โดยใชเอนไซมหรือ
กรดบางชนิดชวยยอย สามารถนำไปใชประโยชนเปนองคประกอบหลักในสินคาและผลิตภัณฑหลายชนิด ทั้งดาน
อาหาร และยา ใชเปนตัวทำละลายในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในกลุมธุรกิจพลังงาน เนื่องจาก
เอทานอลมีคาออกเทนสูงจึงสามารถนำไปใชเปนเชื้อเพลิงได โดยเมื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเรียกวาน้ำมันแกส
โซฮอล หากผสมกับน้ำมันดีเซลเรียกวาน้ำมันดีโซฮอล และยังสามารถใชเอทนอลบริสุทธิ์เปนเชื้อเพลิงไดโดยตรง
โดยไมตองผสมกับน้ำมันไดอีกดวย
การผลิตน้ำมันแกสโซฮอลในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ พ.ศ.2528 โดยโครงการสวนพระองคไดศึกษาการ
ผลิตแกสโซฮอลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากออย หลังจากนั้นก็เกิดการตื่นตัวทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนเขามารวมพัฒนาและนำไปทดสอบกับเครื่องยนต แตยังไมเกิดการใชกันอยางแพรหลาย จนกระทั่งราคา
น้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในป 2546 รัฐบาลจึงไดหันมาผลักดันการผลิตและการใชแกสโซฮอลอยาง
จริงจัง รวมถึงสงเสริมการผลิตเอทานอลเพื่อนำไปผลิตน้ำมันแกสโซฮอล ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ได
เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง จึงไดจดทะเบียนกอตั้ง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท
เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิต
เอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติผานมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ตอมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 บริษัท ลานนา รีซอรส
เซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ไดเขามาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนทำให LANNA เปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 75 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทฯจึงมีสถานะเปน
บริษัทยอยของ LANNA โดยบริษัทฯไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการคา
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ซี่งถือเปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่ไดรับใบอนุญาต
ดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดทำการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด พรอมทั้ง
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

1

2
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนผูนำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”
พันธกิจ (Mission)
“บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) มุงมั่นที่จะผลิตและสงเสริมการใชเอทานอลเปน
พลังงานทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีธรรมาภิบาล”
คานิยมองคกร (Core Values) ซึ่งเปนเหมือนกรอบความคิดหลัก หรือความเชื่อที่แสดงถึงอัต
ลักษณ และเปนบรรทัดฐานในการกำหนดพฤติกรรมของบุคลากร TAE คือ
T
A
E
(Trust)
(Awareness)
(Ethic)
ความเชื่อมั่นในการทำงานรวมกัน
ตระหนักถึงความปลอดภัย
เชิดชูคุณธรรม
คุณภาพและสิ่งแวดลอม
พรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในกรอบ
ใหความรวมมือ สนับสนุน
ปลอดภัย และรักษาระดับคุณภาพ แหงความดีตามที่สังคมไดวางไว
เพื่อนรวมงานตลอดจนสราง
รวมทั้งพัฒนาผลงานใหมี
โดยมุงเนนหลักจริยธรรมในการ
ความสัมพันธอันดี เปนน้ำหนึ่งใจ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดำเนินธุรกิจ
เดียวกันเพื่อทำงานใหสำเร็จลุลวง โดยคำนึงถึงผลกระทบตอ
ตามเปาหมายขององคกร
สิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค เปาหมาย และทิศทางการดำเนินงานในระยะยาว
บริษัทฯมุงดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีบรรษัทภิบาล ภายใตการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยมีแผนงานระยะยาวในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลายดวยเทคโนโลยีที่
ทั น สมั ย สร างสรรคน วั ต กรรมที่ ก อ ให เกิ ด มู ล ค า เพิ่ ม แก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ และกิ จ การ รวมถึ งการลดผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม เพื่อสงมอบสินคาที่มคี ุณภาพ ปลอดภัยและใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อนองค กรให บ รรลุ เป า หมาย คณะกรรมการบริษั ทฯ จึ งได พิ จ ารณาประกาศใช
“นโยบายการบริหารจัดการดานความยั่งยืน” เพื่อเปนขอกำหนดพื้นฐานในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ ตามคานิยมองคกร “TAE” ซึ่งมอบหมายใหทุกหนวยงาน ดูแลรับผิดชอบแตละ
องคประกอบของระบบตามกระบวนการ โดยไดกำหนดกรอบขั้นตอนการดำเนินงาน กลไก และกระบวนการเพื่อ
การกำกับดูแลการนำไปปฏิ บั ติทั่ วทั้ งองคกร โดยอธิบายความมุงมั่ นในการบริหารจัดการด านความยั่ งยื นตาม
ประเด็ นสำคั ญทั้ ง 3 มิ ติ ได แก เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล อม ทั้ งนี้ ผูบ ริหารและพนั กงานทุกคนมี หน าที่
สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายที่กำหนด รวมถึงการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียทั้งหมด และ
สรางการมีสวนรวมกับองคกรชั้นนำอื่นเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ป 2546
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ลานบาท เปน 265 ลานบาท โดย
การออกหุนสามัญใหมจำนวน 25.50 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไป
ใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มทุนครัง้ นี้ LANNA ไดเขามาลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว
จำนวน 19,875,000 หุน ทำให LANNA มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 75 ของจำนวนหุนที่
จำหนายไดแลวทั้งหมด และทำใหบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของ LANNA
 บริษัทฯ ไดรบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหนายเอทานอล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
22 กันยายน 2546
 บริษัทฯ ไดรบั บัตรสงเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 เลขที่ 1760(2)/2546
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) (บัตรสงเสริมดังกลาวหมดอายุแลว
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556)
ป 2547
 การกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ
ป 2548
 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหนายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
 บริษัทฯ ไดรบั อนุญาตเปนผูคาน้ำมัน ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
ในการจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน
ป 2549
 LANNA ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จากผูถือหุนเดิมจำนวน 200,000 หุน ทำใหจำนวนหุนที่ถือในบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
จาก 19,875,000 หุน เปน 20,075,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 75.75 ของจำนวนหุนที่ จำหนายไดแลว
ทั้งหมด
 บริษัทฯ เริ่มใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 1 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
เมื่อเดือนมกราคม 2549
 บริษัทฯ ไดรบั อนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหผลิตและจำหนายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอลไมนอย
กวา 99.5% เพื่อจำหนายใหแกผูคาน้ำมันโดยตรงเทานั้น โดยมีขนาดกำลังการผลิต 150,000 ลิตร
 ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 106 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
265 ลานบาท เปน 371 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 10.60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน
ป 2550
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 79.50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 371 ลานบาท เปน
450.50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 7.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน
 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 149.50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ลานบาท เปน 600 ลานบาท
โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 14.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน
3

4

รายงานประจำำ�ปีี 2564
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ไดดำเนินการแปรสภาพเปนบริษทั มหาชนจำกัดและเปลีย่ นชื่อเปน บริษัท
ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาทีต่ ราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท
เปนหุนละ 1 บาท
 บริษัทฯ ไดรบั อนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหสงเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550
ป 2551
 บริษัทฯ ไดรบั บัตรสงเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2 จากคณะกรรมการ สงเสริมการ
ลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
ป 2552
 วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดรับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน
UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึง่ รับรองโดย SGS (ประเทศไทย)
ป 2553
 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลหรือมันสำปะหลัง (สายการผลิตที่ 2) เพื่อ
ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรตอวัน หรือ 66.00 ลานลิตรตอป (จำนวนวันที่ใชในการผลิตเทากับ
330 วันตอป)
ป 2554
 บริษัทฯ เริ่มทดสอบเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง สายการผลิตที่ 2 ในชวงเดือนมกราคม 2554
 บริษัทฯ เริ่มใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 2 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ลานบาท เปน
800 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มใหมจำนวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน
 บริษัทฯ ไดรบั อนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจาก
150,000 ลิตรตอวัน เปน 350,000 ลิตรตอวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
 บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ใหสามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลในไตรมาสที่ 3
ป 2555
 เดือนมีนาคม 2555 เริ่มใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 3 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL)
 ผลิตและจำหนายเอทานอล โดยใชกากน้ำตาลจากสายการผลิตที่ 2 เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555
ป 2556
 เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 200 ลานบาท จากเดิม 800 ลานบาท เปน 1,000 ลาน
บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ป 2557
 ซื้อขายหุนสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
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ป 2558
 ในป 2558 บริษัทฯ ไดใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 เพื่อกระจายความ
เสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบโดยไดเริ่มโครงการในการใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลรวมกับ
กากน้ำตาล ซึ่งไดรับผลลัพธที่ดีทำใหบริษัทฯสามารถลดตนทุนการผลิตป 2558 ลงได
 เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯลงทุนติดตัง้ อุปกรณสำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) ในกาซชีวภาพที่ใชเปน
เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟาซึ่งในการนี้จะทำใหปริมาณ SOx ใน Flue Gas จากปลอง Boiler ลดลง
(Bio-Scrubber) อันเปนการปองกันมลภาวะในอากาศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได
ป 2559
 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯไดเริ่มโครงการระบบกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) ในกาซชีวภาพ
(Bio-Scrubber) ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันมลภาวะในอากาศ
ป 2560
 9 มีนาคม 2560 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ไดมีมติใหการรับรอง “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)”
เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต โดยใบรับรองดังกลาวมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มี
มติใหการรับรอง
ป 2561
 วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาดวยระบบ Evaporator
system for bio methanated spent wash 3,000 M3 Per day เปนโครงการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการ
ผลิตเอทานอล สามารถผลิตพลังงานไฟฟาสวนเกินนำไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลและยังไดผลิตภัณฑพลอยได
เปน Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 เมตริกตัน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001: 2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ป 2562
 ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานทุจริต ไดมีมติในการประชุมประจำไตรมาสที่ 4/2562 รับรองตออายุสมาชิก“บริษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)” เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตอีก 3 ป จากป
2563 ถึงป 2566
ป 2563
 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภท Outstanding
Company Performance Awards ในกลุมรางวัล Business Excellence ประเภทบริษทั จดทะเบียนใน SET ที่มี
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 3,000 ลานบาท แตไมเกิน 10,000 ลานบาท
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ป 2564
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมตั ิจายเงินปนผลระหวางกาลสำหรับผลประกอบการ
เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ป 2564
 บริษัทฯไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายคารบอนนิวทรัลประเทศไทย(Thailand Carbon Neutral Network)
ประเภทองคกรผูริเริ่มดานการจัดการกาซเรือนกระจก(Climate Action Initiator)

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78
องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเปนของเหลวใส ไมมีสี ติดไฟงาย เปนเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนสูง โดยบริษทั ฯ
จำหนายเอทานอลแปลงสภาพใหกับบริษัทผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิ ง
พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนผสมรอยละ 10 รอยละ 20 และรอยละ 85 ไดเปนน้ำมัน
แกสโซฮอล E10 น้ำมันแกสโซฮอล E20 และน้ำมันแกสโซฮอล E85 ตามลำดับ สำหรับใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต
เพื่อทดแทนการใชน้ำมันเบนซิน ซึ่งจะชวยลดการนำเขาน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแตงซึ่งใชเพิ่มคาออกเทนใน
น้ำมัน เบนซิน ที่เรีย กวา MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะสงผลดี ต อ
สิ่งแวดลอม
ปจ จุบั น บริษัทฯมีโรงงานผลิตเอทานอล โดยใชเทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรตอวัน หรือ 120.75 ลานลิตรตอป (คำนวณจากจำนวนวันที่ใชในการ
ผลิตเทากับ 330 วันตอป) ทั้งนี้สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบงเปน 2 สายการผลิต โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายการ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล
กำลังการผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กากน้ำตาล
165,000 ลิตรตอวัน
31 มกราคม 2548

สายการผลิตที่ 2
สามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลาย
200,000 ลิตรตอวัน
2 เมษายน 2555

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนดังตอไปนี้
รายการ
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน
ผลิตภัณฑที่ไดรับการสงเสริม
ปริมาณการผลิตที่ไดรับยกเวนภาษี
วันเริ่มมีรายได
วันหมดอายุของสิทธิประโยชนที่ไดรับ

สายการผลิตที่ 1
62-0394-1-04-1-0
แอลกอฮอลบริสุทธิ์
54,750,000 ลิตร
(เวลาทำงาน 24 ชม./วัน : 365 วัน/ป)
23 เมษายน 2562
22 เมษายน 2565
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สายการผลิตที่ 1 ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริม
การลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 โดยบัตรสงเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชนดานภาษีและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
(1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
รวมกันไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน
และไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม (ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล) ไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่มีรายได จะหมดอายุวันที่ 22 เมษายน 2565 (รวมกันไม
เกินรอยละ 50 ของมูลคาเงินลงทุนหรือ 3 ปแลวแตอยางใดจะครบกอน)
(2) ไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางไดรับการยกเวนภาษีเงินไดไปหักออก
จากกำไรสุ ทธิ ที่ เกิ ดขึ้นภายหลั งระยะเวลาได รับยกเว นภาษี เงิ นได นิ ติ บุ คคล เป นระยะเวลา 5 ป นั บแต วั นพ น
กำหนดเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีตามขอ (1)
(3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ


1.2.1 โครงสรางรายได
ประเภทของรายได

ป 2562
ลานบาท รอยละ

ป 2563
ลานบาท รอยละ

รายได :(1) รายไดจากการขายเอทานอลแปลงสภาพ(1) 2,534.00 98.33 2,405.99
(2) รายไดอื่น(2)
43.10
1.67
2.61
(3) รวมรายไดทั้งสิ้น
2,577.10 100.00 2,408.60
หมายเหตุ :

(1)

(2)

ป 2564
ลานบาท รอยละ

99.89 2,207.30 99.97
0.11
0.59
0.03
100.00 2,207.89 100.00

รายไดจากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เปนรายไดที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดสวน 99.5% รวมกับการขายน้ำมัน
แกสโซฮอลในสัดสวน 0.5% สำหรับใชเปนเชื้อเพลิง และการจำหนายเอทานอลสำหรับใชเปนผลิตภัณฑทำความสะอาด
ที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบตามขอกำหนดของกรมสรรพสามิต
รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายฟูเซลออยล (Fusel Oil) รายไดจากการขายสินทรัพย เงินคาสินไหมทดแทนและ
ดอกเบี้ยรับ เปนตน

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ
(ก) ผลิตภัณฑ หลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอี กชื่อหนึ่ งวา เอทิลแอลกอฮอล คื อ
แอลกอฮอลที่ไดจากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแปงและน้ำตาล เชน กากน้ำตาล, มันสำปะหลัง, ขาวโพด
เปนตน โดยนำมาผานกระบวนการยอยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแปงเปนน้ำตาล และกลั่นเปนแอลกอฮอลจนได
ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติโดยทั่วไปเปนของเหลวใส ไมมีสี ติดไฟงาย เปนเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35%
สามารถนำมาใช ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่ งเป นสารปรุงแต งเพื่ อเพิ่ มคาออกเทนใน
น้ำมันเบนซิน โดยสาร MTBE มีขอเสียตรงที่กอใหเกิดคารบอนมอนนอกไซดในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งกอใหเกิดสาร
ตกคางและปนเปอนกับน้ำใตดิน ดังนั้น หากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนที่เหมาะสมทดแทนจะ
ไดเปนน้ำมันแกสโซฮอล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหมไดสมบูรณขึ้น และชวยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถ
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ลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน คารบอนมอนนอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเปนปจจัย
หลักที่กอใหเกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House Effect) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรเมติกส
และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม
นํ�ามันเบนซิน

+

MTBE

=

นํ�ามันเบนซิน �� หรือ ��

นํ�ามันเบนซิน

+

เอทานอล

=

นํ�ามันแก๊สโซฮอล์

ตามขอกำหนดของกรมสรรพสามิต การจำหนายเอทานอลของบริษัทฯนั้นจะตองอยูในรูปของ
เอทานอลแปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ไดผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการ
แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกําหนด สำหรับใชผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเปนน้ำมันแก สโซฮอล
(นิยามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548)
ทั้งนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ใชผสมกับเอทานอล คือ น้ำมันเบนซิน 91 แตหลังจากที่มีการยกเลิกการจำหนาย
น้ำมันเบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมาใชน้ำมันแกสโซฮอล 91 แทน โดยในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช
น้ำมันแกสโซฮอล 91 ในสัดสวน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดสวน 99.5% เพื่อใหไดเปนเอทานอลแปลงสภาพ
เพื่อจำหนายใหแกลูกคา
เอทานอล

99.5%

+

น้ำมันแกสโซฮอล 91

0.5%

=

เอทานอลแปลงสภาพ
(Denatured Ethanol)

ทั้งนี้ เอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ผลิตและจำหนายมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
โดยกรมธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได
เปนประจำทุกวัน
บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตเปนผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งถือเปนผูผลิตเอทานอลรายแรก
ที่ไดรับใบอนุญาตดังกลาว โดยผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผูคาน้ำมันที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือ
รวมกันทุกชนิดปละไมถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ลานลิตร)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรอง
โดย บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด ถือเปนเครื่องพิสูจนไดวา บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
โดยมีระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีแผนดำเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อลดหรือมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
(ข) สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท : เปนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการบริหารจัดการน้ำ
กากสาจากกระบวนการผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิงของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยทำใหแหงมี
ลักษณะเปนผง (Powder) ไดเปนสารปรับปรุงดินออรแกนิค (Organic) ที่มีองคประกอบของกรดฮิวมิค (Humic
acid) และธาตุโพแทสเซียม (Potassium) โดยมีคุณสมบัติคลายกับสารปรับปรุงดินที่ผลิตขึ้นจากแรลีโอนาไดต
(Leonardite) สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมทประกอบดวยสารอาหารออรแกนิคที่พืชตองการสามารถทดแทน
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การใชปุยเคมี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติปรับสภาพทำใหดินอุมน้ำและเกิดโพรงระบายอากาศภายในดิน จึงสามารถดูด
ซับธาตุอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลใหพืชสามารถนำธาตุอาหารไปใชไดอยางเต็มที่
(ค) ผลิตภัณฑพลอยไดอื่น : กระบวนการกลั่นเอทานอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑพลอย
ได (By Product) คือ ฟู เซลออยล (Fusel Oil) ซึ่ งประกอบไปด ว ยแอลกอฮอลห ลายชนิด การใช ฟู เซลออยล
จะตองมีการแยกแอลกอฮอลดวยวิธีการกลั่น และผานกระบวนการทำใหบริสุทธิ์แลวจึงนำแอลกอฮอลที่ไดไปใช
เปนตัวทำละลายในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสากรรมน้ำหอม อุตสาหกรรม เรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรม
แล็คเกอรและหมึกพิมพ เปนตน ทั้งนี้ ปริมาณฟูเซลออยลที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัทฯจะมีประมาณ
วันละ 200 ลิตร

1.2.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายการตลาดและกลยุทธในการแขงขัน
คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ : บริษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะมุ งเน น ผลิ ต เอทานอลที่ มีคุ ณ ภาพสูงเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยบริษั ท ฯให ความสำคัญ ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเอทานอลอยา ง
สม่ำเสมอ เริ่มตั้งแตการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมไปถึงเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใชในการ
ผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต เปนเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและไดรับการยอมรับจากผูผลิตเอทานอลทั่วโลก กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมดวยระบบ DCS
(Distributed Control System) ที่ ทั น สมั ย และแม น ยำ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั งมี ก ารตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดทายกอนที่จะสงมอบใหแกลูกคา การดำเนินการ
ทั้งหมดขางตนมีวัตถุประสงคเพื่ อใหมั่นใจไดวาเอทานอลที่ผลิตไดมีคุณ ภาพไดมาตรฐาน โดยปจจุบั นบริษัทฯ
สามารถผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมาตร
การบริหารตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ใหความสำคัญในการบริหารตนทุน
การผลิตซึ่งถือเปนคาใชจายหลักที่จะสงผลตอความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแขงขัน โดย
ปจ จุบัน บริษั ทฯ ใชกาซชีวภาพซึ่งได จากกระบวนการบำบั ดน้ ำเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิ ตเอทานอลเป น
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ำเพื่อใชในกระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ตองใชน้ำมันเตาเปนเชื้อเพลิงซึ่งมี
ราคาสูงมาก ทำใหสามารถประหยัดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดทั้งหมดตั้งแตป 2556 เปนตนมา และในป 2558 บริษัทฯ
ไดกอสรางระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต เพื่อนำไฟฟาที่ไดมาใชภายในโรงงาน
และกระบวนการผลิต เปนการลดตนทุนพลังงานไฟฟา นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทฯ ใชในการผลิต
เอทานอลเปนระบบอัตโนมัติที่ควบคุมดวยเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด ทำใหจำนวนพนักงานในสายการผลิตมี
จำนวนไมมากซึ่งจะชวยลดตนทุนคาแรงลงไดอีกสวนหนึ่งดวย ยิ่งไปกวานั้น การที่บริษัทฯออกแบบสายการผลิตที่
2 ใหสามารถเลือกใชกากน้ำตาลหรือมันเสนเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเปนการเพิ่มความยืดหยุนในการ
ที่จะบริหารตนทุนการผลิตใหมีประสิท ธิภาพมากที่ สุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโนมสู งขึ้นก็จ ะ
สามารถหันมาใชวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทน
ความแนนอนในการสงมอบสินคา : การสงมอบสินคาใหตรงตามกำหนดเวลาเปนปจจัยสำคัญ
อีกปจจัยหนึ่งที่ลูกคาใชพิจารณาในการเลือกสั่งซื้อเอทานอลแปลงสภาพจากผูผลิตแตละราย ซึ่งผูซื้อจะมีแผนการ
รับเอทานอลที่ระบุปริมาณที่สงมอบและกำหนดระยะเวลาการสงมอบสินคาที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ ไมสามารถ
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สงมอบสินคาไดในปริมาณและภายในกำหนดเวลาดังกลาว จะสงผลกระทบตอความไววางใจของลูกคาและ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือเปนนโยบายหลักที่จะตองส งมอบสินคาใหตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสรางความ
พึงพอใจและความไววางใจซึ่งจะสงผลทำใหลูกคากลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง
การรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา : บริษัทฯ เปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่ไดรับใบอนุญาต
เปนผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทำใหมีกลุมลูกคาที่มีการ
ติดตอทำธุรกิจกันมาเปนเวลานาน ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและไวใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ฯ
จะวางแผนการจัดสงเอทานอลลวงหนารวมกับลูกคาทั้งในดานปริมาณสินคาและเวลาในการจัดสง เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับลูกคาวา บริษัทฯจะสามารถสงสินคาใหไดตรงตามความตองการ นอกจากนั้น บริษัทฯจะใชขอมูล
ดังกลาวในการวางแผนการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบใหมีประสิท ธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะสามารถจัดสงเอทานอลใหใน
ปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่ลูกคาตองการอยางสม่ำเสมอ
ลักษณะลูกคา : บริษัทฯ จำหนายเอทานอลแปลงสภาพสำหรับใชเปนเชื้อเพลิง เพื่อนำไปใช
ผสมกับน้ำมันเบนซินในสัดสวนตางๆเปนน้ำมันแกสโซฮอล โดยมีกลุมลูกคาหลัก คือ บริษัทผูคาน้ำมันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนผูคาน้ำมันรายใหญของประเทศ โดยจะ
มีการทำสัญญา ซื้อขายเอทานอล ซึ่งมีอายุสัญญาประมาณ 3-12 เดือน ขึ้นอยูกับนโยบายของลูกคาแตละราย
ในสัญญาจะกำหนดปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ตองจัดสงใหลูกคาในกำหนดเวลาที่แนนอน สวนราคา
ซื้อขายเอทานอลแปลงสภาพที่จะซื้อขายกันนั้นจะกำหนดเปนรายไตรมาส
นโยบายราคา : คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เห็นชอบใหใชราคาเอทานอล
อางอิงจากการเปรียบเทียบราคาต่ำสุด ระหวางราคาเอทานอลที่ผูผลิตรายงานตอกรมสรรพสามิตกับ ราคา
เอทานอลที่ผูคามาตรา 7 รายงานตอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2558 เปนตนไป โดยบริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดราคาขายจากตน ทุน บวกอัตรากำไรขั้ นตน ที่
เหมาะสม (Cost Plus Margin) โดยนอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอางอิงที่ประกาศโดย สนพ.แลว
บริษัทฯยังพิจารณาปจจัยตางๆ ประกอบในการกำหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเปนสำคัญ เชน ราคา
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอุปสงคและอุปทานของตลาด รวมถึงภาวะการแขงขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจากตลาดใน
ประเทศและตางประเทศ เปนตน
การจำหนายและชองทางการจัดจำหนาย : กรมสรรพสามิตมีขอกำหนดตามที่ระบุไวในสัญญา
อนุญาตใหผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงวา บริษัทฯจะตองนำเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตไดไปใชใน
การผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจำหนายใหแกผูคาน้ำมันโดยตรงเทานั้น และตองแปลงสภาพเอทานอลเปน
“เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) กอนนำออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่
กรมสรรพสามิตกำหนด โดยผสมกับน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแกสโซฮอล ซึ่งเรียกวาสารแปลงสภาพ ในสัดสวน
0.5% ตอเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร กอนการจำหนายใหกับผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 แหง พระราชบัญญัติ
การคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผูคาน้ำมันจะนำเอทานอลแปลงสภาพไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตรา
สวนผสมตางๆ เปนน้ำมันแกสโซฮอล E10, น้ำมันแกสโซฮอล E20 และน้ำมันแกสโซฮอล E85 ตามลำดับ สวน
ใหญลูกคาเปนผูรับผิดชอบการขนสงเอทานอลที่ซื้อเอง โดยลูกคาจะเปนผูนำรถขนสงมารับสินคา ณ โรงงานของ
บริษัทฯ ในขณะที่ลูกคาบางราย บริษัทฯเปนผูรับผิดชอบการขนสง โดยบริษัทฯ จะวาจางบริษัทขนสงภายนอกใน
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การจัดสงสินคาใหแกลูกคา ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการขนสงจนถึ ง
คลังเก็บสินคาของลูกคา สำหรับปริมาณการซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณที่วัดโดยมิเตอร ณ โรงงานของ
บริษัทฯ เปนหลักซึ่งมิเตอรดังกลาวจะตองผานการสอบเทียบตามที่กฎหมายกำหนดเปนประจำ
(ข) ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล : ความตองการใชเอทานอลในป 2564 โดยเฉลี่ยอยูที่ 3.71 ลาน
ลิตรตอวัน ลดลงจากป 2563 ประมาณรอยละ 7.25 โดยสาเหตุหลักยังคงมาจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งภาครัฐประกาศใชมาตรการตางๆ อาทิ การทำงานจากที่บาน (Work From Home)
และการจำกัดการเดินทางขามจังหวัด เปนตน สงผลใหความตองการใชน ้ำมันเชื้อเพลิงและเอทานอลที่เป น
สวนผสมลดลง กอปรกับราคาน้ำมันดิบในป 2564 ปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI (เวสตเท็ก
ซัส) ณ สิ้นปอยูที่ 75.21 เหรียญสหรัฐตอบารเรล เปนเหตุใหราคาน้ำมันสำเร็จรูปขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้น
ในทิศทางเดียวกัน สงผลตอการบริโภคน้ำมันภายในประเทศ
ตารางแสดงปริมาณการใชเอทานอลสำหรับใชเปนเชื้อเพลิง ในชวงป 2560-2564
(หนวย : ลานลิตร)
ปริมาณการใชเอทานอล
ปริมาณการใชเอทานอลเฉลี่ยตอวัน

ป 2560
1,435.40
4.00

ป 2561
1,532.65
4.20

ป 2562
1,629.90
4.43

ป 2563
1,519.98
4.00

ป 2564
1,353.85
3.71

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ภาวะอุตสาหกรรมแกสโซฮอล : เนื่องจากเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนำไปผสมรวม
กับน้ำมันเบนซินที่ส ัดสวนตางๆ เปนน้ำมันแกสโซฮอล E10, E20 และ E85 ตามลำดับ ดังนั้น ความตองการใช
เอทานอลสำหรับใชเปนเชื้อเพลิงในประเทศ จะแปรผันตามปริมาณการใชน้ำมันแกสโซฮอลในประเทศเปนหลัก
โดยในป 2564 ปริมาณการใชน้ำมันแกสโซฮอลในประเทศลดลง 2.54 ลานลิตรตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 8.22 เมื่อ
เทียบกับป 2563 ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 (COVID-19) สงผลใหความ
ตองการใชน้ำมันลดลง โดยเฉพาะกลุมน้ำมันแกสโซฮอลที่เปนน้ำมันสำหรับรถยนตสวนบุคคล
ตารางแสดงปริมาณการจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล ในชวงป 2560-2564
(หนวย : ลานลิตร)
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล
การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอลเฉลี่ยตอวัน

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

10,521.90 10,939.05 11,403.32 11,316.80
28.80

29.97

31.24

30.91

ป 2564
10,354.33
28.37

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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รายงานประจำำ�ปีี 2564
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

(หนวย : บาท/ลิตร)
อัตราเงินสงเขากองทุน
อัตราเงินชดเชย
คาการตลาด
ราคาขายปลีก

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประเภทน้ํามัน
เบนซิน 95
7.1800
1.9551
41.46

แกสโซฮอล 95 แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล E20 แกสโซฮอล E85
1.0200
1.0200
0.1200
4.5300
2.0699
2.2326
2.5601
3.3051
34.05
33.78
32.84
26.14

ที่มา: โครงสรางราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ภาวะอุต สาหกรรมกากน้ำตาล : กากน้ำตาลเปน ผลิตภัณ ฑ พลอยไดจากการแปรรูปออยใน
โรงงานน้ำตาลซึ่งปริมาณออย 1 เมตริกตัน จะไดผลผลิตกากน้ำตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณรอย
ละ 4.50-5.00 ของปริมาณออยที่เขาหีบ สำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบออยจะอยูในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน
ถึงพฤษภาคมของปถัดไป โดยปริมาณออยเขาหีบและปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตไดในปการผลิต 2559/2560 ถึง
2563/2564 เปนดังนี้
ฤดูการผลิต
2559/2560
2560/2561
2561/2562
2562/2563
2563/2564

ปริมาณพื้นที่ปลูกออย ผลผลิตเฉลี่ย ปริมาณออยเขาหีบ ปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตได
(ลานไร)
10.99
11.54
12.24
11.96
10.86

(ตัน/ไร)
9.43
11.68
10.75
7.09
7.21

(ลานตัน)
92.95
135.00
130.97
74.89
66.66

(ลานตัน)
3.89
5.49
5.88
3.39
2.77

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย

ปการผลิต 2563/2564 พื้นที่เพาะปลูกลดลงทุกภาคทั่วประเทศ เนื่องจากราคาออยตกต่ำอยาง
ต อเนื่ องทำให เกษตรกรหั น ไปปลู กพื ช ชนิ ด อื่ น ที่ มี ร าคาดี ก ว าทดแทน ในขณะที่ ผ ลผลิ ต ต อ ตั น อ อ ยลดลงใน
ภาคเหนือและภาคกลาง สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกผลผลิตตอตันเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตก
ตอเนื่องสงผลใหออยเจริญเติบโตและชาวไรมีการบํารุงตอออย โดยพบวาพื้นที่เพาะปลูกปการผลิต 2563/2564
ลดลงจากปการผลิต 2562/2563 จำนวน 1.10 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 9.17 ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
0.12 ตั น ต อ ไร หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 1.69 ส ง ผลให ป ริ ม าณอ อ ยเข า หี บ และปริ ม าณกากน้ ำ ตาลป ก ารผลิ ต
2563/2564 ลดลงจากปการผลิต 2562/2563 รอยละ 10.99 และ 18.38 ตามลำดับ
ภาวะการแขงขัน : ในป 2564 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลที่เปดดำเนินการแลวจำนวน
27 โรงงาน คิดเปนกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6,125,000 ลิตรตอวัน ซึ่งสามารถแบงตามประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช
ในการผลิตเอทานอลไดดังนี้
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บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โรงงานเอทานอลที่เปดดำเนินการผลิตเอทานอลแลว
โรงงานเอทานอล
จังหวัด
กำลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
1.บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 1 สุพรรณบุรี
150,000
2.บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด*
นครสวรรค
230,000
3.บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จํากัด*
กาญจนบุรี
200,000
4.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด*
ชัยภูมิ
500,000
5.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด *
กาฬสินธุ
230,000
6.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด (กุฉินารายณ)*
กาฬสินธุ
320,000
7.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด*
สุพรรณบุรี
200,000
8.บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด*
นครราชสีมา
200,000
9.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน)* ขอนแกน
150,000
10.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน)* กาญจนบุรี
300,000
10.บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด*
สระบุรี
300,000
12.บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด*
ตาก
230,000
13.บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด*
ราชบุรี
150,000
14.บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด*
สระแกว
150,000
15.บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน)*
นครปฐม
200,000
16.บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) เฟส 2 สุพรรณบุรี
200,000
17.บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด
ฉะเชิงเทรา
200,000
18.บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล กรุฟ เทรดดิ้ง จำกัด อยุธยา
25,000
19.บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด
ลพบุรี
200,000
20.บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร จํากัด (มหาชน)
ขอนแกน
90,000
21.บริษัท ไทผิงเอทานอล จำกัด
สระแกว
300,000
22.บริษัท พี.เอส.ซี.สตารซ โปรดักสชั่น จำกัด (มหาชน) ชลบุรี
150,000
23.บริษัท อี85 จำกัด
ปราจีนบุรี
500,000
24.บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน)
อุบลราชธานี
400,000
25.บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด
ฉะเชิงเทรา
150,000
26.บริษัท อัพเวนเจอร จำกัด
นครราชสีมา
340,000
27.บริษัท ฟาขวัญทิพย จำกัด
ปราจีนบุรี
60,000
รวมกำลังการผลิตทั้งหมดในปจจุบัน
6,125,000

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

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
หมายเหตุ : * เปนโรงงานผลิตเอทานอลที่เปนบริษัทในกลุมของผูประกอบการโรงงานน้ำตาล

ในป 2564 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดรอยละ 6.30 ลดลงจากป 2563 รอยละ 0.57
ป
2560
2561
2562
2563
2564

ปริมาณการใชเอทานอลรวม
ภายในประเทศ
(ลานลิตร)
1,435.18
1,532.65
1,629.90
1,519.98
1,353.85

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ
(ลานลิตร)
98.092
115.833
117.021
104.425
85.352

สวนแบงการตลาด
ของบริษัทฯ
(รอยละ)
6.83
7.56
7.18
6.87
6.30
13
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รายงานประจำำ�ปีี 2564
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การกำกับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล : ธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใช
เปนเชื้อเพลิงเปนธุรกิจที่อยูภายใตการกำกับดูแลโดยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกำหนด
นโยบายที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
(ก) การผลิตและจำหนายเอทานอล
เพื่อใหการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเปนไปในทางเดียวกัน ภายหลังจาก
ที ่ คณะรั ฐ มนตรี เมื ่ อวัน ที ่ 12 ธั น วาคม 2549 เห็ น ชอบนโยบายการเป ดเสรี การผลิ ตสุ รากลั ่น ชนิ ดสามทับ
(เอทานอล) ที ่ นำไปใช ผ สมกั บน้ ำ มั น เชื ้ อเพลิ ง เพื ่ อใช เ ป น เชื ้ อเพลิ ง กระทรวงการคลั งจึ ง ได อ อกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ(เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งประกาศดังกลาวไดกำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิต
เอทานอล การขออนุญาตผลิตและจำหนายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจำหนายเอทานอล ของเอทานอล
ซึ่งถูกกำกับดูแลโดยกรมสรรพสามิต นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานไดออกประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548
กำหนดใหเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต โดยจะใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงหรื อใชผสมกับน้ำมัน
เชื้อเพลิงก็ได เปนน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในการจำหนาย
เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงนั้น ผูผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงจะตองขอจดทะเบียนเปนผูคา
น้ำมันตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 แลวแตกรณี ตอกรมธุรกิจพลังงาน
- ผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 หมายถึง ผูคาน้ำมันที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิด ปละตั้งแต 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป
- ผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 หมายถึง ผูคาน้ำมันที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปละไมถึง 100,000 เมตริกตัน แตเปนผูคาน้ำมันที่มีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน
30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ลานลิตร) หรือเปนผูคาน้ำมันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ำมันแตละชนิด
หรือรวมกันทุกชนิดไดเกิน 200,000 ลิตร
(ข) การกำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล
เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการนำเอทานอลมาใชในเชิงพาณิชย และสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูบริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงไดกำหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพสำหรับใชผสมกับน้ำมัน
เบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเปนน้ำมันแกสโซฮอลล ผานประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดลักษณะและ
คุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548
(ค) การยกเวนภาษีสรรพสามิต
เพื่อเปนการสนับสนุนการผลิตและการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงรัฐบาลโดยกรมสรรพสามิต
จึงไดออกประกาศเรื่ อ ง วิธ ีการยกเวน ภาษีส ุร าสำหรับ สุร ากลั่น ชนิ ดเอทานอลที่น ำไปใชเ ปน วัต ถุดิ บ หรื อ
สวนประกอบเพื่อใชผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง เมื่อวัน ที่ 29 กันยายน 2560 โดยผูขอยกเวนภาษี
ดังกลาวจะตองทำการติดตั้งระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดทำรายงานตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด

14

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ
การผลิตเอทานอล
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยูเลขที่ 9 หมู 10 ถนนดานชาง-สามชุก ตำบลหนอง
มะคาโมง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กวา 1,800 ไร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย
ซึ่งใชเทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS(“MAGUIN”) ประเทศฝรั่งเศส ที่เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับจาก
ผูผลิตเอทานอลทั่วโลก โดยลักษณะเดนของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใชกระบวนการหมักแบบหลายถังตอเนื่อง
(Cascade Continuous) และกระบวนการกลั่นแบบ 2 คอลัมน นอกจากนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไดรับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 จาก
สถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดยบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด
 สายการผลิตที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรตอวัน ซึ่งใชกากน้ำตาลเปนวัตถุดิบได
เพียงชนิดเดียว ไดเริ่มดำเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชยตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2548
 สายการผลิ ตที่ 2 กำลั ง การผลิต ติ ด ตั ้ง 200,000 ลิ ต รต อ วั น สามารถเลื อกใชว ั ตถุด ิ บ ได
หลากหลายชนิด เชน กากน้ำตาล มันสำปะหลัง น้ำตาลทรายดิบ เปนตน ไดเริ่มดำเนินการผลิตเอทานอลเชิง
พาณิชยตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2555 อยางไรก็ตาม ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของ
สายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยูกับตนทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เปนหลัก
กำลังการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิตมีดังนี้
รายละเอียด

ป 2563

ป 2564

สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2

กำลังการผลิตติดตั้ง

54,750,000

66,000,000

54,750,000

66,000,000

ปริมาณการผลิตจริง

40,775,801

60,787,529

23,118,435

62,164,766

74.48

92.10

42.23

94.19

% ของกำลังการผลิตติดตั้ง
รวมกำลังการผลิตติดตั้ง
รวมปริมาณผลิตจริง
% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม

120,750,000
101,563,330
84.11

120,750,000
85,283,201
70.63
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กระบวนการผลิต สามารถแบงเปน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
การเตรียมวัตถุดิบ
(Mash Preparation)

การหมัก
(Fermentation)

ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

ใชเวลาประมาณ 36 ชั่วโมง

การกลั่น
(Distillation)

ใชเวลาประมาณ 30 นาที
การดูดน้ำออก
(Dehydration)

แอลกฮอลทมี่ ีความ
บริสุทธิ์ 99.8%
โดยปริมาตร

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process)
กากน้ำตาลที่ถูกสงโดยทอจากถังเก็บกากน้ำตาลจะถูกนำมาเตรียมกอนการนำไปหมักดวยการ
นำกากน้ำตาลมาเจือจางดวยน้ำเพื่อใหไดความเขมขนที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเปนสารเคมีประเภทลดแรงตึงผิว
เพื่อใหสิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล
ขั้นตอนที่ 2: การหมัก (Fermentation Process)
กากน้ำตาลที่ถูกเจือจางสวนหนึ่งจะถูกสงเขาสูกระบวนการเตรียมยีสตเพื่อเตรียมเชื้อยีสตสำหรับ
ใชในกระบวนการหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจำเปนตอการเจริญเติบโตของยีสต จากนั้นยีสต
ที่ผ านการเลี้ ย งจนไดส ภาวะที่ เ หมาะสมใน Prefermenters จะถูกสงเข า ถั งหมั ก (Fermenters) พร อ มกั บ
กากน้ำตาลที่ถูกเจือจางอีกสวนหนึ่ง กระบวนการหมักของบริษัทฯ จะเปนกระบวนการแบบตอเนื่อง (Cascade
16
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Continuous) โดยผานถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแตละถังจะมีป มสูบวนและระบบน้ำหลอเย็นเพื่อควบคุ ม
อุณหภูมิถังหมักใหคงที่ โดยจะใชเวลาในการหมักทั้งสิ้นประมาณ 36 ชั่วโมง เพื่อใหยีสตเปลี่ยนน้ำตาลใหเปน
แอลกอฮอล หลังจากนั้นน้ำหมักจะถูกสงไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพื่อรอทำการกลั่นตอไป ในกระบวนการนี้จะได
แอลกอฮอลที่มีระดับความบริสุทธิ์ประมาณ 9-10% โดยปริมาตร
ขั้นตอนที่ 3: การกลั่น (Distillation Process)
แอลกอฮอลที่ไดจากการหมักที่ถูกเก็บไวในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกลั่นที่ 1 ซึ่งทำหนาที่แยก
แอลกอฮอลออกจากน้ำหมัก โดยการกลั่นที่ความดันระดับต่ำกวาบรรยากาศ เมื่อไอของแอลกอฮอลเคลื่อนตัว
ออกจากยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผานชุดหลอเย็น ไอแอลกอฮอลสวนที่บริสุทธิ์จะควบแนนเปนแอลกอฮอลเหลว
ที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 50% โดยปริมาตร และถูกสูบสงไปตอยังหอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหนาที่ทำใหแอลกอฮอลมี
ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยการกลั่นที่ความดันสูงกวาบรรยากาศ เพื่อใหไดแอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ
92% โดยปริมาตร ไอแอลกอฮอลจากหอกลั่นที่ 2 จะถูกสงผานเขาไปสูกระบวนการแยกน้ำออก (Dehydration)
ในกระบวนการกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลออยล (Fusel Oil) ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยได สามารถนำไปใชใน
อุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสากรรมน้ำหอม อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอรและหมึกพิมพ
นอกจากนี้จะเกิดน้ำกากสา (Spent Wash) ซึ่งจะถูกสงไปบำบัดที่ระบบผลิตกาซชีวภาพของบริษัทฯ ตอไป
ขั้นตอนที่ 4: การดูดน้ำออก (Dehydration Process)
เปนการแยกน้ำที่เหลือออกเพื่อทำใหแอลกอฮอลมีความบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมาตร โดย
ไอระเหยของแอลกอฮอลจะผานหอสำหรับดูดซับน้ำ (Dehydration Unit) จำนวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes บรรจุ
ไวภายในเพื่อทำหนาที่ดูดซับน้ำออกจากไอแอลกอฮอล โดยแอลกอฮอลที่แหงแลวจะถูกควบกลั่นแลวทำใหเย็นลง
กอนจะถูกสงไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพื่อรอจำหนายตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทานอลจำนวน 4 ใบ
ความจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแตละใบจะมี การปลอยไนโตรเจนทดแทนอากาศภายใน หรือที่
เรียกวา “Nitrogen Blanketing” เพื่อรักษาคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจำหนายใหแกลูกคา
การจัดหาวัตถุดิบ
(1) กากน้ำตาล (Molasses)
เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 80 ของ
ตนทุนการผลิตเอทานอล บริษัทฯ สั่งซื้อกากน้ำตาลจากผูผลิตและ/หรือผูจัดจำหนายในประเทศทั้งหมดโดยบริษัทฯ
จะเริ่มเจรจาซื้อกากน้ำตาลลวงหนากับผูผลิตและ/หรือผูจัดจำหนายกากน้ำตาลตั้งแตชวงกอนฤดูกาลเปดหีบออย
เนื่องจากกากน้ำตาลเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ำตาล ดังนั้นปริมาณกากน้ำตาลจะมากหรือนอยจึงขึ้นอยู
กับปริมาณออยเขาหีบในแตละฤดูกาลเปนสำคัญ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจมีปริมาณ
กากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักไมเพียงพอตอการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว บริษัทฯ จึงมีการจัดทำสัญญาซื้อ
กากน้ำตาลลวงหนากับผูผลิตและ/หรือผูจำหนายกากน้ำตาล โดยจะกำหนดปริมาณการซื้อกากน้ำตาลและกำหนดสง
มอบที่แนนอนไว นอกจากนั้นการจัดซื้อกากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานของบริษัทฯจะ
เปนการชวยประหยัดตนทุนกากน้ำตาล (รวมคาขนสง) ลงไดสวนหนึ่ง ทั้งนี้ ในการซื้อกากน้ำตาลสวนใหญนั้น ผูขาย
มีหนาที่สงมอบกากน้ำตาลถึงโรงงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม มีผูขายบางรายที่บริษัทฯ จะตองจัดรถขนสงไปรับ
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มอบกากน้ำตาลจากโรงงานของผูขาย ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯจะวาจางบริษัทขนสงภายนอกในการขนสงกากน้ำตาล
จากโรงงานของผูขายมาสงมอบที่โรงงานของบริษัทฯ โดยในสัญญาจางขนสงระหวางบริษัทฯและบริษัทขนสงจะระบุ
ชัดเจนวาผูขนสงตองรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหาย
ของสินคาในระหวางการขนสงและความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมวาการปลอมปน การเสื่อมสภาพหรือการสูญ
หายนั้นจะเกิดเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขนสงตองชดใชความเสียหายใหแกบริษัทฯ
(2) สารเคมี
บริษัทฯตองใชสารเคมีในกระบวนการผลิตเอทานอล คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.96 ของตนทุน
การผลิตเอทานอล ทั้งนี้ สารเคมีที่สำคัญที่บริษัทฯ ใชในกระบวนการผลิต เชน ยีสต, ยูเรีย,ไดแอมโมเนี่ยมฟอสเฟต,
Anti Foam และกรดซัลฟูริก เปนตน โดยเปนการสั่งซื้อจากผูผลิต และ/หรือผูจัดจำหนายในประเทศทั้งหมด และ
จากการที่บริษัทฯ ใหความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯจึงเนนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผลิต
และ/หรือผูจัดจำหนายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดสงวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่กำหนดไดอยางครบถวน
และตรงตามกำหนดเวลาที่ตองการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผูผลิตและ/หรือผูจัดจำหนาย
(Approved Vendor List) เพื่อใชในการกลั่นกรองผูผลิต และ/หรือผูจัดจำหนายที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการ
ทบทวนผลการประเมินปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวัติการสงมอบวัตถุดิบเปนหลัก ทั้งนี้ ในการ
สั่งซื้อสารเคมีนั้นบริษัทฯจะพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (Minimum Stock) ที่กำหนดไว โดยหากปริมาณ
ลดลงจนถึงปริมาณขั้นต่ำที่ตองมีไว ระบบ ERP ก็จะแจงใหผูที่เกี่ยวของดำเนินการสั่งซื้อสารเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบ
ดังกลาวจะชวยใหบริษัทฯ สามารถบริหารวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่เหมาะสม
(3) มันเสน
ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู
กับตนทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เปนหลักซึ่งการที่บริษัทฯ มีทางเลือกในการเลือกใชวัตถุดิบจะทำให
บริษัทฯ บริหารตนทุนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชวยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกากน้ำตาลเปนวัตถุดิบ
หลักเพียงอยางเดียว โดยบริษัทฯ สามารถเลือกใชวัตถุดิบที่มีตนทุนที่ต่ำกวาในการผลิตเอทานอลได ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
มีการเตรียมความพรอมสำหรับการผลิตเอทานอลจากมันเสน โดยมีนโยบายในการจัดหามันเสนจากบริเวณจังหวัด
ใกลเคียง เชน จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรคและกำแพงเพชร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังเปน
จำนวนมาก โดยการซื้อมันเสนนั้น บริษัทฯ จะทำการสำรวจลานมันเพื่อใหมั่นใจวา ลานมันดังกลาวมีศักยภาพในการ
ผลิตมันเสนตรงตามคุณภาพที่บริษัทฯ ตองการ และบริษัทฯ จะทำการสุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของมันเสน
ทุกครั้ง กอนตัดสินใจทำการซื้อขาย นอกจากนี้ในขั้นตอนการรับมอบมันเสนในแตละครั้ง บริษัทฯ ก็จะทำตรวจสอบ
มันเสนในแตละคันรถวามีคุณภาพตามที่กำหนดหรือไม กอนที่จะรับมอบ โดยหากมีคุณภาพไมเปนไปตามที่บริษัทฯ
กำหนด ก็จะปฎิเสธการรับมอบในครั้งดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวามันเสนที่บริษัทฯ จัดหามานั้นเปนมันเสนที่มีคุณภาพ
ตรงตามที่กำหนดและเหมาะสมสำหรับใชในกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ
(4) น้ำตาลทรายดิบ
กระบวนการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 สามารถใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบได จึง
นับเปนการเพิ่มความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง สงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุน
18
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การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในแตละปที่ประชุมคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย(กอน.)
จะพิจารณานโยบายเพิ่มเติมปริมาณการจำหนายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรใหแกกิจการอุตสาหกรรม
ผลิตเอทานอล โดยจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิตในแตละฤดูการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ำตาลทรายที่จะสงออกสู
ตลาดโลก และเพื่อเปนการสงเสริมและขยายตลาดการใชน้ำตาลทรายเปนวัตถุดิบในประเทศใหเพิ่มสูงขึ้น
1.2.5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจดังตอไปนี้
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ลานบาท)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ที่ดินสำหรับสายการผลิตที่ 1
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 13-1-79.67 ไร
ที่ดินสำหรับสายการผลิตที่ 2
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 14-2-59.11 ไร
ที่ดินสำหรับโรงงานระเหยน้ำกากสา
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 3-0-36 ไร
ที่ดินสำหรับโครงการผลิตกาซชีวภาพ
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-0-10.67 ไร
ที่ดินสำหรับบอเก็บน้ำดิบ
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 47-2-41.96 ไร
ที่ดินสำหรับบอเก็บน้ำกากสา
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 477-2-14.40 ไร
ที่ดินสำหรับลานจอดรถบรรทุก
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 10-3-59.25 ไร
ที่ดินสำหรับถนนและรางระบายน้ำ
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 32-3-77.83 ไร
ที่ดินสำหรับแปลงเกษตร
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 984-2-28.25 ไร
ที่ดินสำหรับพื้นที่สีเขียว
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 221-1-52.26 ไร

เปนเจาของ

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย

1.38

เปนเจาของ

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย

1.52

เปนเจาของ

-

0.48

เปนเจาของ

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย

3.51

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย

21.88

จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
จดจำนองที่ดิน
ไวกับธนาคารพาณิชย
-

2.72

สวนปรับปรุงที่ดิน

เปนเจาของ

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

-

1.09
4.88

56.38
1.15

1.00
70.31
48.61
18.92
5.55
76.16
19
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เปนเจาของ

อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องใชสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง
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เปนเจาของ

รวม

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จดจำนองเครื่องจักร
ไวกับธนาคารพาณิชย
จดจำนองอาคาร
ไวกับธนาคารพาณิชย
-

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ลานบาท)

1,072.19
371.88
115.85
275.95
3.57
1.79
545.23
2,702.00

1.2.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริ ษ ั ท ฯได ต ระหนั ก ถึ งผลกระทบจากการดำเนิ น งานต อ สิ ่ งแวดลอ ม ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย รวมทั้งคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงโดยรอบ บริษัทฯจึงได
ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเครงครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึง่ จากผลการติดตามการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวา คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ำ และการจัดการกากของเสียจาก
กระบวนการผลิต อยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายขางตนแลว กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไดรับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 จากสถาบัน
UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ดวย
ดวยความมุงมั่นในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯยังไดมีการดำเนินโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ดังนี้
โครงการผลกระทบสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางอากาศ
บริษัทฯไดติดตั้งอุปกรณ BIO SCRUBBER สำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในกาซ
ชีวภาพที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพื่อทำใหกาซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพ
ที่ดี นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝาระวัง พรอมทำการตรวจสอบคามลสารจากลมระบายออกที่ปลายปลองหมอ
ไอน้ำใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน และมีแผนการซอมบำรุ งหรือเปลี่ยนผาใบคลุมบอกาซชีวภาพกอน
หมดอายุใชงาน เพื่อใหผาใบคลุมบอกาซชีวภาพอยูในสภาพที่ดีและมีความมั่นคงแข็งแรง อันเปนการปองกัน
มลภาวะในอากาศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได
โครงการผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
บริษัทฯไดดำเนินการตามเงื่อนไขขอกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องการ
จัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการกอสรางบอกักเก็บน้ำกากสาที่ผานกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
อยางเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซอมแซมคันบอใหมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และกักเก็บน้ำใน
ระดับที่ต่ำกวาคันบอ (FREE BOARD) อยางเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ำลนจากบอเมื่อฝนตกหนั ก
นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาเพื่อลดปริมาณน้ำกากสาที่ตองกักเก็บและลดความเสี่ยง
20
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จากการที่น้ำกากสาจะรั่วไหลหากเกิดอุทกภัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงาน

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
(1) นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่มีวัตถุประสงคในการประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำใหบริษัทฯ มีผล
ประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะอยู
ภายใตการควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะสงกรรมการของบริษัทฯ หรือ
คัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารงาน
เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว (ถามี)
เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนาคต
ในแงของการทำธุรกิจที่แขงขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหการดำเนินธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ มใน
อนาคตจะตองดำเนินการผานบริษัทฯเทานั้น
(2) โครงสรางการถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)
ผูถือหุนอื่น 38%

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน)
51%

กรรมการและผูบริหาร 7%
บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด(มหาชน) 4%
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด(มหาชน)

กรรมการและผูบริหาร

ผูถือหุนอื่น

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
- ไมม-ี
1.3.3 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิไดมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุนราย
ใหญอยางมีนัยสำคัญ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำำ�ปีี 2564

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.3.4 ผูถือหุน :
(1) รายชื่อผูถือหุน 10 รายใหญ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้1)
รายชื่อผูถือหุน

จำนวนหุน
510,000,000
47,234,796

รอยละ

51.000
(1) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน)2)
4.724
(2) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
(3) กลุมศิริรังษี 3)
(3.1) นายไกรสีห ศิริรังษี
41,200,000
4.120
(3.2) นางวาสนา ศิริรังษี
4,100,000
0.410
(3.3) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมศิริรังษี
45,300,000
4.530
(4) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร 4)
27,500,000
2.750
(5) กลุมชัยกิตติรัตนา
(5.1) นายสุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา
11,900,000
1.190
(5.2) นางทัศนีย ชัยกิตติรัตนา
4,892,800
0.489
(5.3) นางสาวนภาศรี ชัยกิตติรัตนา
2,354,000
0.235
(5.4) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมชัยกิตติรัตนา
19,146,800
1.914
(6) กลุมจตุรพฤกษ
(6.1) นางฮัง จตุรพฤกษ
16,113,213
1.611
(6.2) นายมนุญศม จตุรพฤกษ
18,733
0.002
(6.3) นายบุญสิน จตุรพฤกษ
5,000
0.001
(6.4) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมจตุรพฤกษ
16,136,946
1.614
(7) นายพิภพ คุณจักร
10,000,000
1.000
(8) นายทวีฉัตร จุฬางกูร
9,957,100
0.996
(9) กลุมตันติสุนทร
(9.1) นายวิสิฐ ตันติสุนทร
9,308,600
0.931
(9.2) นายทวี ตันติสุนทร
53,415
0.005
(9.3) นางสาววนิดา ตันติสุนทร
31,500
0.003
(9.4) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมตันติสุนทร
9,393,515
0.939
(10) นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์
8,100,000
0.810
(11) ผูถือหุนอื่น
297,230,843
29.723
รวมทั้งสิ้น
1,000,000,000
100.000
หมายเหตุ 1) ที่มาบัญชีรายชื่อผูถอื หุน ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่จัดทำโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
2) บริษัท ลานนา รีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) เปนผูถอื หุนรายใหญที่สุด และมีตัวแทนเปนกรรมการจำนวน 3 คน คือ
นายไกรสีห ศิริรังษี, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย และ นายอนันต เลาหเรณู ซึ่งดำรงตำแหนงกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯดวย สำหรับรายชือ่ ผูถือหุน 10 รายแรกของบริษัท ลานนารีซอรส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
2564 ปรากฏตามตารางในขอ (2)
3) กลุม “ศิริรังษี” มีตัวแทนเปนกรรมการ 1 คน คือ นายไกรสีห ศิริรังษี และมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯดวย
4) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
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บริบริษษัทัท ไทย
ไทยอะโกร
อะโกรเอ็เอ็นนเนอร
เนอรยยี่ จำกั
ี่ จำกัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำป
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(2)
รายชื่อ่อผูผูถถือือหุหุนนรายใหญ
ของ บริ
ษัท ลานนารีซซอร
สเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม
(2)
(2)รายชื
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
รายใหญ ของ
ของ บริ
บริษษัทัท ลานนารี
ลานนารีซอร
อรสสเซส
เซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม
ณณวัวันนทีที่ 1่ 1พฤศจิ
กกายน
2564
มีมีรรายละเอี
ยยดด ดัดังงนีนี้ ้
พฤศจิ
ายน
2564
ายละเอี
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื
จำนวนหุ
รอยละ
รายชื่อ่อผูผูถถือือหุหุนน
จำนวนหุนน
รายชื่อผูถือหุน
จำนวนหุ
น

รอยละ
*
(1)(1) กลุกลุมมบริบริษษัทัทปูปูนนซีซีเมนต
236,863,980
45.12
เมนตนนครหลวง
ครหลวงจำกั
จำกัดด(มหาชน)
(มหาชน)และผู
และผูบบริริหหาราร**
236,863,980
(1) กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหาร
236,863,980
45.12
(2)(2) นายทวี
45,023,100
8.58
นายทวีฉฉัตัตรรจุจุฬฬางกู
างกูรร
45,023,100
(2) นายทวีฉัตร จุฬางกูร
45,023,100
8.58
(3)(3) กลุกลุมมศิศิริรังิรษีังษี
31,697,781
6.04
31,697,781
(3) กลุมศิริรังษี
31,697,781
6.04
(4)(4) กลุกลุมมตัตันนติติสสุนุนทรทร
29,527,240
5.62
29,527,240
(4) กลุมตันติสุนทร
29,527,240
5.62
(5)(5) บริบริษษัทัทไทยเอ็
23,507,355
4.48
ไทยเอ็นนวีวีดดีอีอารารจำกั
จำกัดด
23,507,355
(5) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
23,507,355
4.48
(6)(6) นายสถาพร
19954200
3.80
นายสถาพรงามเรื
งามเรือองพงศ
งพงศ
19954200
(6) นายสถาพร งามเรืองพงศ
19954200
3.80
(7)(7) กลุกลุมมตัตันนชัชัชชวาล
9,141,500
1.74
วาล
9,141,500
(7) กลุมตันชัชวาล
9,141,500
1.74
่ จำกั
ด
3,250,000
(8)(8)(8)บริบริษบริษัทษัทยิัทยิปยิปซัปซัมซัมอิมอินอินดันดัสดัสทรีสทรีทรี
่ จำกั
ด
3,250,000
0.62
่ จำกัด
3,250,000
0.62
อนรรฆธรรม
3,050,000
(9)(9)(9)กลุกลุกลุ
มมอนรรฆธรรม
3,050,000
0.58
มอนรรฆธรรม
3,050,000
0.58
(10)
กลุ
ม

พั
น
ธุ
ว

งศ
ก
ล
อ
ม
3,016,700
(10)
กลุ
ม

พั
น
ธุ
ว

งศ
ก
ล
อ
ม
3,016,700
0.57
(10) กลุมพันธุว งศกลอม
3,016,700
0.57
(11)
ผู
ถ

อ
ื
หุ
น

อื
น
่
119,967,823
22.85
(11)
ผู
ถ

อ
ื
หุ
น

อื
น
่
119,967,823
(11) ผูถือหุนอื่น
119,967,823
22.85
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
524,999,679
100.00
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
524,999,679
รวมทั้งสิ้น
524,999,679
100.00
*กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดประกอบดวยบริ
*กลุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ม

บริ
ษ
ท
ั
ปู
น
ซี
เ
มนต
น
ครหลวง
จำกั
ด
(มหาชน)
และผู
บ

ริ
ห
ารเป
น
ผู
ถ

อ
ื
หุ
น

รายใหญ
ท
่
ี
ส
ด
ุ
ประกอบด
ว
ยบริ
ษ
ั
ท
ปู
น
ซี
เ
มนต
น
*
หมายเหตุ กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดประกอบดวยบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง
ครหลวง จำกั
จำกัดด
(มหาชน)
(“SCCC”),
นายวั
โตสมบุ
และนางสุ
มหาสั
และนายศิ
มหาสั
ทนะ
(ภรรยาและบุ
(มหาชน)
(“SCCC”),
นนชันชัยชัยยโตสมบุ
ญญญและนางสุ
นนันนันทันททมหาสั
(มหาชน)
(“SCCC”),นายวั
นายวั
โตสมบุ
และนางสุ
มหาสันนทนะ
นทนะ
ทนะและนายศิ
และนายศิววกร
วกร
กรมหาสั
มหาสันนนทนะ
ทนะ(ภรรยาและบุ
(ภรรยาและบุตตรร นายศิ
นายศิววะะ มหาสั
มหาสันนทนะ
ทนะ ซึซึ่ง่งเป
เปนน
สมาชิ
ก
คณะเจ
า
หน
า
ที
บ
่
ริ
ห
ารกลุ
ม

,
กรรมการและประธานเจ
า
หน
า
ที
บ
่
ริ
ห
ารของ
“SCCC”)
ถื
อ
หุ
น

รวมทั
ง
้
สิ
น
้
236,863,980
หุ
น

คิ
ด
เป
น
ร
อ
ยละ
45.12
สมาชิ
กคณะเจ
าหนาหน
าทีา่บทีริ่บหริารกลุ
ม, มกรรมการและประธานเจ
สมาชิ
กคณะเจ
หารกลุ
, กรรมการและประธานเจาหน
าหนาทีา่บทีริ่บหริหารของ
ารของ“SCCC”)
“SCCC”)ถืถืออหุหุนนรวมทั
รวมทั้ง้งสิสิ้น้น236,863,980
236,863,980 หุน คิดเปนรอยละ 45.12
ของทุ
น
ที
ช
่
ำระแล
ว
และเป
น
หุ
น

ที
ม
่
ส
ี
ิ
ท
ธิ
อ
อกเสี
ย
งทั
ง
้
หมดโดยมี
ต
ว
ั
แทนเป
น
กรรมการ
4
คน
คื
อ
(1)
นายพอล
ไฮนซ
ของทุ
น
ที
ช
่
ำระแล
ว
และเป
น
หุ
น

ที
ม
่
ส
ี
ิ
ท
ธิ
อ
อกเสี
ย
งทั
ง
้
หมดโดยมี
ต
ว
ั
แทนเป
น
กรรมการ
4
คน
คื
อ
(1)
นายพอล
ของทุนที่ชำระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเปนกรรมการ 4 คน คือ (1) นายพอลไฮนซ
ไฮนซฮูฮูเเกน
กน โทเบลอร
โทเบลอร,, (2)
(2) นายศิ
นายศิววะะ มหา
มหา
ทนะ,
(3)
นายมาร
ก
อนาโตล
ชมิ
ด
ต
เป
น
กรรมการที
่
ไ
ม
ไ
ด
เ
ป
น
ผู

บ
ริ
ห
าร
และ
(4)
นายวั
น
ชั
ย
โตสมบุ
ญ
ดำรงตำแหน
สัสันสันทนะ,
(3)
นายมาร
ก
อนาโตล
ชมิ
ด
ต
เป
น
กรรมการที
่
ไ
ม
ไ
ด
เ
ป
น
ผู

บ
ริ
ห
าร
และ
(4)
นายวั
น
ชั
ย
โตสมบุ
ญ
ดำรงตำแหน
ง
เป
น
ประธานกรรมการที
นทนะ, (3) นายมารก อนาโตล ชมิดต เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และ (4) นายวันชัย โตสมบุญ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการที่ม่มีี
อำนาจลงนามผู
อำนาจลงนามผู
กกพักพันพันบรินบริบริ
ษษัทษัทฯด
ววยวยย
อำนาจลงนามผู
ัทฯดฯด

(3)
การถื
องกรรมการและผู
าร
(3)
(3)การถื
การถืออครองหลั
อครองหลั
ครองหลักกทรั
กทรั
ทรัพพพยยขยขของกรรมการและผู
องกรรมการและผูบบบริริริหหหาร
าร
การถื
อ
ครองหลั
ก
ทรั
พ
ย
ข
องกรรมการและผู
บ

ริ
ห
ารของบริ
การถื
การถือครองหลั
อครองหลักทรั
กทรัพพยขยองกรรมการและผู
ของกรรมการและผูบบริริหหารของบริ
ารของบริษษษัทัทัทฯฯฯ ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2564
2564

หน
หนววยย :: หุหุนน
รายชื
ตำแหน
หลั
ทรั
องบริ
ฯที
โดย1)1)1)
รายชื
่อ่อกรรมการและผู
บบริบริหริหารหาราร
ตำแหน
หลั
รายชื
่อกรรมการและผู
กรรมการและผู
ตำแหนงงง
หลักกกทรั
ทรัพพพยยยขขของบริ
องบริษษษัทัทัทฯที
ฯที่ถ่ถ่ถือือโดย
าร
มรส
รวมทั้ง้งสิสิ้น้น
ผูผูผูบบบริริริหหหาร
คูคูคูสสสมรส
บุบุบุตตตรรร รวมทั
าร
มรส
นายวิ
เมธี
ธำรง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(1)(1)(1)นายวิ
รัชรัชรอภิ
เมธี
ธำรง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
----- ---นายวิ
ัชอภิอภิ
เมธี
ธำรง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายไกรสี
รองประธานกรรมการ
41,200,000
4,100,000
45,300,000
(2)(2)(2)นายไกรสี
หห ศิห ศิร ศิิรรังิรรษีังิรษีังษี
รองประธานกรรมการ
41,200,000
45,300,000
นายไกรสี
รองประธานกรรมการ
41,200,000 4,100,000
4,100,000 --นายสมจิ
วัฒ
กรรมการ
27,500,000
27,500,000
นายสมจิ
วันะกู
ฒนะกู
นะกู
กรรมการ
27,500,000
(3)(3)(3)นายสมจิ
ตตตตตลิตลิ้มลิ้มวั้มฒ
รรร
กรรมการ
27,500,000
--- --27,500,000
(4)
นายอนั
น
ต
เล
า
หเรณู
กรรมการ
4,771,895
2,622
4,774,517
นายอนั
าหเรณู
กรรมการ
4,771,895
2,622 -(4) (4)นายอนั
นตนเลต าเลหเรณู
กรรมการ
4,771,895
2,622
4,774,517
นายสี
ราชการั
กรรมการ
45,940
45,940
นายสี
ดิ์ อารี
์ อารี
ราชการั
กรรมการ
45,940
(5)(5)(5)นายสี
หหศัหศักศักดิกดิ์ อารี
ราชการั
ณณยณยย กรรมการ
45,940
--- --45,940
นายเผด็
ประธานกรรมการตรวจสอบ
-นายเผด็
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(6)(6)(6)นายเผด็
จจภัจภัยภัยมียมีคมีคุณคุณเอีุณเอี่ยเอี่ยม่ยมม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
----- --นายสาธิ
กรรมการตรวจสอบ
นายสาธิ
ตชาญเชาวน
ชาญเชาวน
กรรมการตรวจสอบ
(7)(7)(7)นายสาธิ
ตตชาญเชาวน
กกุลกุลุล
กรรมการตรวจสอบ
----- ---(8)
นายสมชาย
โล
ห
ว

ส
ิ
ท
ุ
ธิ
์
กรรมการและประธานเจ
า
หน
า
ที
บ
่
ริ
ห
ารอาวุ
โ
ส
2,036,400
2,036,400
นายสมชายโลหโลวหิสวุทิสธิุท์ ธิ์
กรรมการและประธานเจาหน
าหนาทีาบ่ทีบริ่ หริหารอาวุ
ารอาวุโสโส
2,036,400
(8) (8)นายสมชาย
กรรมการและประธานเจ
2,036,400
2,036,400
(9)
นางสมฤดี
สุ
ว
รรณรู
ป
ประธานเจ
า
หน
า
ที
บ
่
ริ
ห
าร
สายบริ
ห
ารและการผลิ
ต
100,000
100,000
(9)
นางสมฤดี
สุ
ว
รรณรู
ป
ประธานเจ
า
หน
า
ที
บ
่
ริ
ห
าร
สายบริ
ห
ารและการผลิ
ต
100,000
(9) นางสมฤดี สุวรรณรูป
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
100,000
100,000
(10)
นางสาวกั
ประธานเจ
สายพาณิ
30,000
30,000
(10)
นางสาวกั
ญญพั
ญพั
ทเดช
เดช ประธานเจ
ประธานเจ
าหน
หน
หารารสายพาณิ
สายพาณิชชยกิ
ชยกิ
ยกิจจจ
30,000
(10)
นางสาวกั
ญญญพั
ชชรชรจิรจินจินันนั ทันทเดช
าาหน
าาทีาที่บที่บริ่บริหริหาร
30,000
--30,000
2)2)
(11)
นายสมถวิ
ล
บุ
ญ
บานเย็
น
ผู
ช

ว

ยประธานเจ
า
หน
า
ที
บ
่
ริ
ห
าร
สายบริ
ห
ารและการผลิ
ต
นายสมถวิ
ญบานเย็
วยประธานเจ
าหนาทีา่บทีริ่บหริาร
หารสายบริ
สายบริหหารและการผลิ
ารและการผลิตต
(11)(11)
นายสมถวิ
ล บุลญบุบานเย็
น2)น
ผูชผูวชยประธานเจ
าหน
--(12)
นายอนั
(12)
นายอนั
ตรายะรุ
รายะรุ
อำนวยการด
ำนวยการด
านการผลิ
นการผลิตตและวิ
ตและวิ
และวิศศวกรรม
ศวกรรม
วกรรม
ผูผูอผูอำนวยการด
าานการผลิ
-----(12)
นายอนั
นนตนตรายะรุ
จจิ จิ ิ
(13)
นางสาวธี
(13)
นางสาวธี
ณะเกษม
ะเกษม ผูผูจผูจัดจัดการฝ
ัดการฝ
การฝ
ายบั
ยบั
การเงิ
ารเงินนน
าายบั
ญญญ
ชีชีกชีการเงิ
-----(13)
นางสาวธี
รนัรนัรนนันทนทคุทคุณคุณะเกษม
3)
3)
รองผู
(14)
นางสาววิ
ระพร
ทองเดช
3)
(14)
นางสาววิ
ระพรทองเดช
ทองเดช
รองผู
อำนวยการด
ำนวยการด
านการผลิ
นการผลิตตและวิ
ตและวิ
และวิศศวกรรม
ศวกรรม
วกรรม
รองผู
ออำนวยการด
าานการผลิ
-----(14)
นางสาววิ
ระพร
หมายเหตุ
:
1)
หลั
ก
ทรั
พ
ย
ข
องบริ
ษ
ท
ั
ฯมี
ป
ระเภทเดี
ย
วคื
อ
หุ
น

สามั
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ค
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ที
ต
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บาท
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ัทฯมี
ประเภทเดี
ยวคื
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: 1): 1)หลัหลั
กทรักทรั
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ษัทษฯมี
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พ
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อ
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า
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2) นายสมถวิล บุญบานเย็น พนจากตำแหนงเนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจางงงเมืเมืเมื่อ่อ่อวัวัวันนนทีทีที่ ่ 31
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นางสาววิ
ร
ะพร
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รั
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ง
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อ
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า
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ต
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เมื
อ
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่
20
มกราคม
2565 (เป
(เปดดเผยข
เผยขออมูมูลลตาม
ตาม
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นางสาววิ
ร
ะพร
ทองเดช
เข
า
รั
บ
ตำแหน
ง
รองผู
อ

ำนวยการด
า
นการผลิ
ต
และวิ
ศ
วกรรม
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
20
มกราคม
3) นางสาววิระพร ทองเดช เขารับตำแหนง รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
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ใ
ห
เ
ป
น
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น
ั
(รายละเอี
คูมือแบบ 56-1 One-Report ที่ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหลังสิ้นงวดบัญชีประจำปใหเปนปจจุบัน (รายละเอียดประวัติ ความรู ทักษะและ
ประสบการณ
ประสบการณ
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บบริบหริหริารปรากฏตามเอกสารแนบ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
1.4.1 หุนสามัญ
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท
เรียกชำระเต็มมูลคาแลว โดยแบงเปนหุนสามัญ 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.- บาท
การกระจายหุนตามสัญชาติ
(ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)
 ผูถือหุนสัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
 ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหุน

%

978,559,756
9,315,878
969,243,878
21,440,244
16,113,213
5,327,031
1,000,000,000

97.86
0.93
96.93
2.14
1.61
0.53
100.00

1.4.2 หุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ

-ไมมี
1.4.3 หุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงในการออกหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว

-ไมมี
1.5 การออกหลักทรัพยอื่น
-ไมมี

1.6 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯในแตละป
หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะ
จายเงินปนผลในอัตราที่นอยกวาที่กำหนดขางตนไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง
และความจำเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และ
การขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต
สำหรับป 2564 บริษัทฯไดจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานในชวงวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2564 เพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.01 บาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล
ดังกลาวใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และไมเสนอใหจัดสรรกำไรเพื่อจายเงินปนผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำป 2564 เพิ่มเติมอีก
24
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2562
ป 2563
ป 25641)
อัตรากำไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)
0.51
0.07
(0.06)
อัตราเงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน)
0.35
0.08
0.01
0.20
0.055
0.01
- เงินปนผลระหวางกาล
0.15
0.025
- เงินปนผลประจำป
อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ(รอยละ)
68.14
118
N/A
หมายเหตุ 1) การงดจายเงินปนผลของป 2564 ยังไมมีความแนนอนเนื่องจากตองรอการอนุมัตจิ ากที่ประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใชผสมกับน้ำมัน
เบนซินในอัตราสวนตางๆ เปนน้ำมันแกสโซฮอล E10, E20 และ E85 เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตโดยทั่วไป
โดยบริษัทฯ เปนผูประกอบอุตสาหกรรมกลางน้ำที่ไมไดประกอบอุตสาหกรรมตนน้ำและปลายน้ำจึงตองให
ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั้งทางดานการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ำอันไดแก กากน้ำตาล
เปนตน รวมถึงการใชกาซชีวภาพซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยในรอบป 2564 บริษัทฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
ความเสี่ยงใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทฯ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสถานการณแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลกและยังอาจสงผล
กระทบอยางตอเนื่องในปตอไป

2.2 ปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบหลัก
บริษัทฯ ใชกากน้ำตาล และมันสำปะหลัง ซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตเอทานอล ซึ่งมีปจจัยที่จะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตหลายดาน ไดแกสภาพภูมิอากาศ, โรคระบาด, และ
ปริมาณน้ำฝนในแตละป โดยเฉพาะพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตามผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับพืชไร
ชนิดอื่น ทั้งนี้ในป การผลิ ต 2564/65 มีการคาดการณว าปริ มาณอ อยเขา หีบและกากน้ำตาลจะเพิ่ ม ขึ้น จากป
2563/64 รอยละ 28.64 และรอยละ 28.88 ตามลำดับ แตอยางไรก็ตามเนื่องจากมีความตองการซื้อกากน้ำตาลจาก
โรงงานสุราในปริมาณมากประกอบกับแนวโนมคาเงินบาทที่ออนตัวสงผลใหราคากากน้ำตาลอยูในระดับสูง ในป
2565 บริษัทฯ จึงพิจารณาการใชมันสำปะหลัง ทั้งมันสำปะหลังเสน มันสำปะหลังบด และแปงมัน เพื่อใชผสมเปน
วัตถุดิบสำหรับสายการผลิตที่ 2 เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงวัตถุดิบกากน้ำตาลเพียงอยางเดียว
2.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใชสำหรับการผลิตเอทานอลเปนวัตถุดิบทางการเกษตร โดยราคาจะแปร
ผันไปตามอุปสงคอุปทานของตลาดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลักสงผลโดยตรงตอ
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ตนทุนการผลิตเอทานอล หากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอตนทุนขายและ
อัตรากำไรของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาขายเอทานอลจากตนทุนบวกกำไรขั้นตนใน
อัตราที่ เหมาะสม อีกทั้งมี การติ ดตามสถานการณตลาดและความเคลื่ อนไหวของราคาวั ตถุ ดิ บหลั ก ได แก
กากน้ำตาล น้ำตาลทรายดิบ รวมถึงมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถจัดซื้อวัตถุดิบไดในราคาที่สามารถ
แขงขันได รวมถึงพิจารณาความเปนไปไดในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรางมั่นคงดานวัตถุดิบใหกับบริษัทฯ
2.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
บริษัทฯ จำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใหกับผูคาน้ำมันมาตรา 7 เพื่อนำไปผสมเปน
น้ำมันแกสโซฮอล ซึ่งถือวาเปนตลาดที่มีลูกคานอยราย ดังนั้นดวยภาวะ oversupply ในปจจุบัน ลูกคารายใหญที่
มีความตองการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอำนาจตอรองทั้งราคาและเงื่ อนไขการซื้อขาย นอกจากนั้นในกรณีที่
ลูกคารายใหญมีความรวมมือทางธุรกิจกับผูผลิตเอทานอล ทั้งในรูปแบบการถือหุน และการรวมทุน จะยิ่งสงผลให
อำนาจตอรองสูงขึ้น บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญและผลกระทบตอผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไดพยายามลดการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนหลัก และขยายฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้น
เพื่อใหสามารถจำหนายเอทานอลไดตามแผนงานและเปาหมายในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ประกอบกับการ
ติดตามสถานการณตลาดสงออกเพื่อเพิ่มชองทางการจำหนายอีกทางหนึ่ง
2.2.4 ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
การปรับลดเปาหมายการสงเสริมการใชเอทานอลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (AEDP) และการเลื่อนแผนประกาศใหน้ำมันแกสโซฮอล E20 เปนน้ำมันกลุมเบนซินฐานของประเทศ
ออกไปเปนป 2566 จากที่คาดวาจะประกาศไดในป 2565 รวมถึงแผนยกเลิกการอุดหนุนราคาพลังงานทดแทนของ
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และนโยบายสงเสริมยานยนตไฟฟา (EV) สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
เอทานอลของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะตองบริหารการผลิตและการจำหนายเอทานอลใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยมุงเนนการบริหารตนทุน การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ และการสรางความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา รวมถึงการพิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑเพื่อขยายตลาดในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และเพื่อให
มั่นใจไดวาจะไดรับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐนอยที่สุด
2.2.5 ความเสี่ยงจากแนวโนมการใชรถยนตไฟฟาและรถยนตไฮบริดเพิ่มขึ้น
เนื ่ อ งจากภาครั ฐ มี น โยบายในการสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมรถยนต ไ ฟฟ า ( ELECTRICAL
VEHICLES หรือ “EVs”) โดยครอบคลุมรถยนตไฟฟาแบบไฮบริด (HEV) รถยนตไฟฟาแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)
รถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่ (BEV) รถจักรยานยนตไฟฟา รวมถึงชิ้นสวนรถยนตไฟฟา เชน แบตเตอรี่สำหรับยาน
ยนตไฟฟาตางๆ โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตไฟฟาของภูมิภาค และมี
สัดสวนการผลิตรถยนตไฟฟารอยละ 30 ของการผลิตรถยนตในไทยทั้งหมดภายในป 2030 แมจะมีขอจำกัดดาน
ราคาและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ ระยะเวลาการชารจแบตเตอรี่ และจำนวนสถานีใหบริการที่จะตองพัฒนา
ตอไปในอนาคตก็ตาม แตจะเห็นไดวาการใชพลังงานไฟฟาในรถยนตจะสงผลกระทบตอความตองการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิงและเอทานอลในอนาคต โดยบริษัทฯอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตผลิตภัณฑ อื่นหรือ
อนุพันธของเอทานอล เพื่อลดผลกระทบจากความตองการใชเอทานอลที่อาจจะลดลงในอนาคตใหมากที่สุด
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2.2.6 ความเสี่ยงจากการใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพื่อ
ใชในกระบวนการผลิตเอทานอล
เปนหนึ่งในนโยบายลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ใช
น้ำมันเตาและพลังงานชีวมวลเปนเชื้อเพลิงหลักเทานั้น ทำใหสามารถลดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดมาก ปจจุบันบริษัทฯ
สามารถผลิตกาซชีวภาพไดเพียงพอสำหรับการผลิตไอน้ำ และกระแสไฟฟาที่ใชในการผลิตเอทานอลทั้งสอง
สายการผลิต อยางไรก็ตามบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติซึ่งควบคุมไมได ทำใหบอผลิตกาซชีวภาพ
ไดรับความเสียหายและทำใหกระบวนการผลิตกาซชีวภาพตองหยุดชะงักลง โดยจะตองหันไปใชเชื้อเพลิงชนิดอื่น
ทดแทน เชน น้ำมันเตาและกะลาปาลม เปนตน ก็จะทำใหตนทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯก็ตระหนัก
ถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดปรับปรุงโครงสรางบอผลิตกาซชีวภาพใหมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดใหมีหนวยงาน
คอยเฝาระวังและดูแลระบบการผลิตกาซชีวภาพทุกระบบอยางใกลชิด โดยมีแผนดำเนินการเปลี่ยนผาใบคลุมบอ
กาซชีวภาพ (HDPE Cover) กอนหมดอายุใชงาน เพื่อลดความเสี่ยงเกิดการฉีกขาดเมื่อเจอลมพายุและมี การ
ซอมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ อยางสม่ำเสมออยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถผลิตกาซชีวภาพไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธผลสูงสุด นอกจากนี้ ยังไดจัดทำกรมธรรมประกันความเสี่ ยงภัยทุกชนิดที่เกิด
จากภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความเสี่ยงไวอีกทางหนึ่งดวย
2.2.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทฯใหความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบดานสุขภาพและอนามัยของชุมชนโดยรอบ
โรงงาน จึงมีความมุงมั่นและเอาใจใสตอสภาพแวดลอม และมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง 2 ดานดังนี้
(1) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางอากาศ
บริษัทฯไดติดตั้งอุปกรณ BIO SCRUBBER สำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในกาซ
ชีวภาพที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพื่อทำใหกาซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพ
ที่ดี นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝาระวัง พรอมทำการตรวจสอบคามลสารจากลมระบายออกที่ปลายปลองหมอ
ไอน้ำใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน และมีแผนการซอมบำรุงหรือเปลี่ยนผาใบคลุมบอกาซชีวภาพกอน
หมดอายุใชงาน เพื่อใหผาใบคลุมบอกาซชีวภาพอยูในสภาพที่ดีและมีความมั่นคงแข็งแรงลดผลกระทบมลพิษทาง
อากาศที่อาจจะเกิดขึ้นตอชุมชนใหมากที่สุด
(2) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
บริษัทฯไดดำเนินการตามเงื่อนไขขอกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมใน “เรื่องการ
จัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีการกอสรางบอกักเก็บน้ำกากสาที่ผานกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
อยางเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซอมแซมคันบอใหมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และกักเก็บน้ำใน
ระดับที่ต่ำกวาคันบอ (FREE BOARD) อยางเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ำลนจากบอเมื่อฝนตกหนั ก
นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาเพื่อลดปริมาณน้ำกากสาที่ตองกักเก็บและลดความเสี่ยง
จากการที่น้ำกากสาจะรั่วไหลหากเกิดอุทกภัยขึ้ น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงาน
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2.2.8 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ธนาคารผูใหกูไดกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงสัดสวนการถือหุนของ บริษัท ลานนารีซอรสเซส
จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ซึ่งเปนบริษัทแมไมใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืม
เงินจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญากูยืมเงินและทำใหธนาคารผูใหกูสามารถเรียกใหบริษัทฯ
ชำระคืนเงินตนของเงินกูยืมทั้งหมดทันทีซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ ในที่สุด หาก LANNA
จำหนายหุนที่ถืออยูในบริษัทฯ และทำใหสัดสวนการถือหุนลดลงต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมด ซึ่ง
บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวโดยไดรายงานใหคณะกรรมการ LANNA ทราบถึงเงื่อนไขที่ตองดำรงสัดสวน
การถือหุนในบริษัทฯ ดังกลาว หาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ในอนาคตก็จะแจงให
บริษัทฯทราบลวงหนากอน เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเจรจากับธนาคารผูใหกูกอนเพื่อใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญากูยืมเงินไดโดยไมผิดสัญญาแตอยางใด
2.2.9 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
ตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่จะตองถูกทางการตักเตือน ปรับหรือถูกดำเนินคดี และสงผลกระทบตอชื่อเสียง
ของบริษัทฯ โดยกำหนดใหผูบริหารติดตามและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และผูมีสวนไดเสียอยางใกลชิดเพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตางๆ
รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปอยางถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเครงครัดทุกประการ
2.2.10 ความเสี่ยงดานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบายวาดวย
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการเผยแพร สื่อสารในทุก
ระดับขององคกรรวมถึงบุคคลภายนอก โดยจัดตั้งคณะทำงานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใหมีการนำนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติจริง มีการกระตุนจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นของทุกหนวยงานเพื่อนำไปปรับปรุงแกไขระเบียบคำสั่งตางๆ ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันใหครอบคลุมความเสี่ยงดังกลาวอยางรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอโดยบริษัทฯ
ได ร ั บ การรั บ รองรั บ รองเป น สมาชิ ก แนวร ว มปฏิ บ ั ต ิ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นทุ จ ริ ต คอร ร ั ป ชั่ น
(THAILAND’S PRIVATE COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรื อ “CAC”) ตั ้ ง แต
วันที่ 9 มีนาคม 2560 และไดรับการตออายุอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
2.2.11 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแตปลายป 2562 เปนตนมา ซึ่งบริษัทฯ
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและออกมาตรการปองกันผลกระทบจากโรค
ติดเชื้อ COVID-19 โดยไดออกประกาศและระเบียบคำสั่งเพื่อสื่อสารใหพนักงานรับทราบปรับเปลี่ยนเวลาการมา
ทำงานของพนักงานตามความเหมาะสมโดยใหพนักงานปฏิบัติงานที่บาน (WORK FROM HOME) เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการเดินทางมาทำงานของพนักงานและการเวนระยะหางทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) โดยกำหนด
มาตรการอยางเครงครัดใหพนักงานทุกคนสวมใสหนากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและมีการจัดเจลแอลกอฮอลไว
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ตามจุดตาง เพื่อใหบริการพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดตอกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิและ
ฉีดพนยาฆาเชื้อโรคในวันหยุดสุดสัปดาห ตลอดจนใหขอมูลและขอเท็จจริงแกพนักงานและชุมชนในบริเวณ
ใกลเคียงใหใชชีวิตอยางระมัดระวัง รวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ การประชุมผานระบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส ทั้งนี้เพื่ อเตรีย มความพร อ มและสง เสริ มให พนั ก งานเปลี่ย นแปลงวิธ ีก ารทำงานโดยใช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานเพิ่ มมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังกลาวขางตน ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอยางมีนัยสำคัญ ยังอยูในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลได โดยบริษัทฯยังคงเฝาระวังและ
ติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อยางตอเนื่องเพื่อปองกันและหรือลดความเสี่ยงให
ต่ำที่สุดเทาที่จะทำได
2.2.12 ปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน
นอกจากรายการดังกลาวขางตนแลวบริษัทฯ ไมมีพันธะผูกพัน ใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกหุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพยแปลงสภาพ หุนกูหรือตราสารหนี้อยางอื่นที่คงคางทั้งในปจจุบันและอนาคต
ตลอดจนไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงหรือเหตุการณสำคัญที่อาจจะสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญแตอยางใด

3.การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
นโยบายการจัดการดานความยั่งยืน
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีจริยธรรม ยึดหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อขับเคลื่อนองค กรใหบรรลุวิสัยทัศน และ
เปาหมายตามกลยุทธที่กำหนดไว โดยไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) มาบูร ณาการและปรับ ใช เพื่อกำหนดเปน นโยบายการบริหาร
จัดการความยั่งยืนที่มีความเหมาะสมสำหรับองคกร
ดว ยเจตนารมณดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2564 จึงไดประกาศใช “นโยบายการบริหารจัดการดานความยั่งยืน” เพื่อเปนขอกำหนดพื้นฐานใน
การบริหารจัดการองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตามคานิยมองคกร “TAE” พรอมทั้งจัดตั้งคณะทำงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนจากทุกหนวยงานภายในบริษัทฯ โดยมอบหมายใหทุกหนวยงาน ดูแลรับผิดชอบแตละองคประกอบของ
ระบบตามกระบวนการ โดยไดกำหนดกรอบขั้นตอนการดำเนินงาน กลไก และกระบวนการเพื่อการกำกับดูแล
การนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกรโดยอธิบายความมุงมั่นในการบริหารจัดการดานความยั่งยืน ตามประเด็นสำคัญทั้ง
3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
มิติเศรษฐกิจ (Economic) ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ ตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น ทุกรูปแบบ ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรมใหม แสวงหาโอกาสที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน
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มิต ิสิ่งแวดลอม (Environmental) ดำเนิน ธุร กิจที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม บริห ารการใช
ทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควบคุ ม และลดผลกระทบจากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ต อ ระบบนิ เ วศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งบรรเทาผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ(Climate change) เพื่อการอยูรวมกันอยางยั่งยืน
มิติสังคม(Social) ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกปองสิทธิ
แรงงาน ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีควบคูกับการพัฒนา
ความรูความสามารถและทักษะที่จำเปนของบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งอาศัยความเชี่ยวชาญขององคกรเพื่อ
สรางคุณคา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาที่ สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย
ที่กำหนด รวมถึงการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียทั้งหมด และสรางการมีสวนรวมกับองคกรชั้นนำอื่นเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

เศรษฐกิจ
สังคม

ผู้มีส่วนได้
เสีย
สิ� งแวดล้อม

การกํากับดูแลกิจการที�ดี

ผลิตภัณฑ์
และบริ การ

ความ
ต้องการ

คุณค่ า

เปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
บริษัทฯมุงมั่นในการเปนบริษัทฯผูนำในการผลิตพลังงานทดแทน โดยตองการสงมอบ (VALUE
PROPOSITION) คุณภาพ ความปลอดภัยและการใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน จึงดำเนินธุรกิจตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร เพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน ปองกันและรับผิดชอบตอผลกระทบจาก
การดำเนินธุรกิจที่มีตอชุมชน สั งคมและสิ่งแวดลอมภายใตการดำเนินงานอยางมีบรรษัทภิบ าล เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดทิศทางกลยุทธสูความยั่งยืน ดังนี้
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เปาหมายระยะสั้น/ระยะยาว
(1) สรางคุณคาทางเศรษฐกิจ ดวยผลิตภัณฑคุณภาพสูง  การกำกับดูแลกิจการ มุงพัฒนาผลการประเมิน
ดานการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับ
ภายใตบรรษัทภิบาล
“ดีเลิศ”(หาดาว) ภายในป 2567
บริษัทฯไมไดมุงหวังการเติบโตดานผลกำไรเพียงอยาง
 การตอตานคอรรัปชั่น ดำรงสนับสนุนและให
เดียวแตยังกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจใหมีความเปน
คำแนะนำคูคาในการเขารวมแสดงเจตนารมณ
ธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดภายใตหลักการกำกับดูแล
และประเมินตนเองเพื่อรับการรับรองเปนสมาชิก
กิจการที่ดี การตอตานคอรรัปชัน่ และการบริหารจัดการ
แนวรวมตอตานคอรรัปชัน่ ของภาคเอกชนไทย
ความเสี่ยงคู ไปกับการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง
(CAC) อยางนอย 1 รายภายในป 2567
โดยเริ่มจากการเลือกใชวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่
 การบริหารจัดการหวงโซคุณคาและการจัดหา
คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการบริหาร
อยางยั่งยืน รอยละ 100 ของคูคาหลัก รับทราบ
จัดการสิ่งแวดลอม ภายใตนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ ี่
และลงนามตอบรับ “นโยบายการกำกับดูแล
ทันสมัย อันนำไปสูการสงมอบคุณภาพ ความปลอดภัย
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ” ครบถวนในป 2567
และการใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน
 การบริหารจัดการตนทุน เชื้อเพลิงและ
สาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสราง
ผลกำไรใหแกกิจการ
- ลดตนทุนดานพลังงานใหไดอยางนอยรอยละ
10 ภายในป 2569
- ลดการเกิด Break down เครื่องจักร และ
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต โดย
Break down = 0 ภายในป 2569

ทิศทางกลยุทธการพัฒนาดานความยั่งยืน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ ในป 2562 ถึง ป 2564
บริษัทฯมีผลการประเมินดานการกำกับดูแล
กิจการ CGR ในระดับ“ดีมาก”(สี่ดาว)
 การตอตานคอรรัปชั่น ดำรงสถานะสมาชิก
บริษัทฯไดรบั การรับรองรับรองเปนสมาชิกแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น ตั้งแตวนั ที่ 9 มีนาคม 2560
เปนตนมาและไดรับการตออายุการรับรองจนถึง
ปจจุบนั
 การบริหารจัดการหวงโซคุณคาและการจัดหา
อยางยั่งยืน ในป 2562 ถึง ป 2564 บริษัทฯได
ทำการสื่อสารนโยบาย“นโยบายการกำกับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ” ไปยังคูคาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว แตยังไมไดกำหนดใหคู
คาหลักลงนามตอบรับทัง้ รอยละ 100 โดยจะเริ่ม
ดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายเริ่มในป 2565
 การบริหารจัดการตนทุน เชื้อเพลิงและ
สาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสราง
ผลกำไรใหแกกิจการ จะเริ่มดำเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายโดยใชขอมูล ป 2565 เปนปฐาน
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ดานสังคม

 การสรางงานใหคนในชุมชน มากกวารอยละ
(3) การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯดำเนิน
ธุรกิจดวยความชอบธรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบ 85 ของพนักงานในโรงงานเปนคนในพื้นที่
ตอสังคม โดยไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี และคงอัตราไวอยางตอเนื่อง
ชีวิต ทั้งในดานสาธารณูปโภค การสรางงานและ
เปนระยะเวลา 3 ป ในป 2567 โดยใชป 2564
เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
เปนปฐาน
ประจำถิ่น การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของคนในชุมชน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ

การฝกอบรมพนักงาน เพิ่มชั่วโมงการฝกอบรม
ของพนักงานทุกระดับเฉลี่ยไมนอ ยกวา 18
ชั่วโมง/คน/ป ในป 2569
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไมเกิด
อุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตอเนื่อง
24,000 ชั่วโมง (1,000 วัน) ในป 2567 โดยใชป
2564 เปนปฐาน

(2) บุคลากรที่เปนเลิศ Human Excellence บุคลากร
คือหัวสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอยางยั่งยืน บริษัทฯ
จึงใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และสงเสริม
ใหมีการพัฒนาอยางเทาเทียมกันโดยไมจำกัดเพศภาวะ
หรือความบกพรองทางกาย ดวยการฝกอบรม พัฒนา
ศักยภาพการทำงาน เพิ่มขีดความรู ความสามารถใน
การแขงขัน ปรับตัวใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
รวมถึงสงเสริมการทำงานรวมกัน การใหความรวมมือ
สนับสนุน เพื่อนรวมงาน ตลอดจนสรางความสัมพันธ
อันดี เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อทำงานใหสำเร็จลุลว ง
ตามเปาหมายขององคกร


เปาหมายระยะสั้น/ระยะยาว

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ทิศทางกลยุทธการพัฒนาดานความยั่งยืน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

การฝกอบรมพนักงาน ในป 2562-2564 บริษัท
ไดจัดอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก
องคกร โดยชั่วโมงการฝกอบรมของพนักงานทุก
ระดับเฉลี่ย 14 ชั่วโมง/คน/ป
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯมี
นโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คือ ไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเลยหรือ
อุบัติเหตุในการทำงานเทากับศูนย โดยในป
2562-2564 ยังไมเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ถึงขั้นหยุดงานตอเนื่องแตอยางใด (อุบัติเหตุ=0)
ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ บริษัทฯจึงได
กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดทีช่ ดั เจนเปน
จำนวนชั่วโมงการทำงานทีป่ ลอดภัย โดยจะ
เริ่มตนนับระยะเวลาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดย
ใชป 2564 เปนปฐาน
 การสรางงานใหคนในชุมชน ในป 2562-2564
บริษัทฯไดสรรหาพนักงานมาปฏิบัติงานใน
โรงงานโดยเนนคัดเลือกจากคนในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยเฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน มีพนักงานที่เปนคนในพืน้ ที่จังหวัด
สุพรรณบุรีคิดเปนอัตรารอยละ 85
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ดานสิ่งแวดลอม

ทิศทางกลยุทธการพัฒนาดานความยั่งยืน
(4) การใสใจดูแลรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทฯดำเนินธุรกิจ
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม บริหารจัดการการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก
และอนุรักษพลังงาน บริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย
ลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจตอระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการอยู
รวมกันอยางยั่งยืน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก
(เริ่มตนในป 2564) ซึ่งจะตองทำการเก็บรวบรวม
ขอมูลของป 2564-2565 เพื่อยื่นขอรับการรับรอง
จากองคการกาชเรือนกระจก(อบก)
-บริษัทฯจึงตัง้ เปาหมายไดรับการรับรองจาก
องคการกาซเรือนกระจกภายในป 2566

-ปจจุบนั บริษทั ฯอยูร ะหวางดำเนินการประเมิน

 การควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก

เปาหมายระยะสั้น/ระยะยาว

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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 การควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก
ในป 2564 บริษัทฯไดสมัครเขารวมโครงการ
ขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นท
ขององคกรในภาคอุตสาหกรรมปงบประมาณ
2565 หรือ ระยะที่ 11 ของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และไดรับการคัดเลือกเปน
องคกรอุตสาหกรรมนำรองของโครงการฯ โดย
ไดรับการสนับสนุนจัดหาทีมงานที่ปรึกษาและ
คาใชจายจากโครงการฯ ในการจัดทำคารบอน
ฟุตพริ้นท ตามแผนการดำเนินโครงการดังกลาวมี
กำหนดการแลวเสร็จเดือนกันยายน 2565
หลังจากนัน้ บริษัทฯจะยืน่ ขอรับการรับรองจาก
องคการกาซเรือนกระจก(อบก) ภายในป 2566
และจะกำหนดกิจกรรมดำเนินงานใหสอดคลอง
กับเปาหมายและกลยุทธในระยะยาวตอไป

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
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อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
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3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสว นเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
3.2.1 หวงโซคุณคาธุรกิจ

บริษัทฯใหความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดหวงโซคุณคาของกิจการ(Value Chain) เพื่อ
สรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑและบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตั้งแตการจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบจากผูสงมอบทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่ตองคำนึงถึงผลกระทบตอชุมชนและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม การตลาดและการสงมอบสินคาที่มคี ุณภาพไดมาตรฐานและรวดเร็วถึงมือลูกคาหรือผูบริโภค
นอกจากนั ้ น บริ ษั ทฯยัง คงมี ความมุ งหวังใหคู คาทางธุ รกิจดำเนิ นงานอยา งมีธ รรมาภิบาล
มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบตอสังคมและมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และใหความสำคัญตอการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพรวมกันยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันในอนาคต จึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจในสวนที่เกี่ยวกับคูคา และสื่อสารใหคูคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศรับทราบและเปดเผยไวบนเว็ปไซดของบริษัท เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรับทราบ รวมทั้งจะได
เปดเผยขอมูลดำเนินการที่เกี่ยวของไวในหัวขอการบริหารจัดการหวงโซคุณคาในรายงานประจำป 2564 (แบบ
56-1 One Report) เปนตนไป
ผูมีสวนไดเสีย 7 กลุมหลัก ประกอบไปดวย
(1) พนักงาน ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ไมวาจะเปนพนักงานประจำ รายวัน พนักงาน
ชั่วคราวหรือบุคคลตางดาว
(2) ลูกคา ผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 ลูกคาภาคธุรกิจ (B2B) และผูบริโภค
(3) คูคา คูคา ผูจำหนายวัตถุดิบ ผูสงมอบวัตถุดิบ ผูขนสงสินคา ผูผลิตเครื่องมือ เครื่องจักร
คูความรวมมือและพันธมิตรทางธุรกิจ
(4) ผูถือหุน ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
(5) ชุมชนและสังคม ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงาน ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา
นักการเมืองทองถิ่น และองคกรที่ไมใชองคกรของรัฐ (NGO) สื่อมวลชนระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
(6) คูแขง ผูประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน คูแขงทางการคา
34
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(7) หนวยงานราชการและหนวยงานกำกับดูแล รัฐบาล องคการปกครองสวนทองถิ่น
ผูกำหนดนโยบายหรื(7)
อกำกัหนบวดูยงานราชการและหน
แล ศาล องคกรอิสระวยงานกำกับดูแล รัฐบาล องคการปกครองสวนทองถิ่น
ผูกำหนดนโยบายหรือกำกับดูแล ศาล องคกรอิสระ
3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
3.2.2บริการวิ
ผูมีสวกนได
วงโซ
ุณคายของธุ
ษัทฯเคราะห
วิเคราะห
ลุ มผูเสีมยีสในห
ว นได
ส วคนเสี
ที ่ส ำคัรกิญจทั้ งภายในและภายนอกองค กรซึ ่ ง มี
บริษัทฯ วิเคราะหกลุ มผูม ีส ว นไดส ว นเสีย ที ่ส ำคัญ ทั้ งภายในและภายนอกองค กรซึ ่ ง มี
ความสัมพันธกับหวงโซคุณคาของธุรกิจ และใหความสำคัญกับการมีสวนรวม โดยการสื่อสารแบบสองทาง เปด
ความสัมพันธกับหวงโซคุณคาของธุรกิจ และใหความสำคัญกับการมีสวนรวม โดยการสื่อสารแบบสองทาง เปด
โอกาสรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น เพื่อสะทอนความตองการและความคาดหวังของผูมีส วนไดสวนเสียตอ
โอกาสรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น เพื่อสะทอนความตองการและความคาดหวังของผูมีส วนไดสวนเสียตอ
การดำเนินธุรกิจของบริษัฯ ทำใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียจะ
การดำเนินธุรกิจของบริษัฯ ทำใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียจะ
ไดรับการคุมครองดูแลอยางเปนธรรม มีความเสมอภาค และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับ
ไดรับการคุมครองดูแลอยางเปนธรรม มีความเสมอภาค และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถจำแนกออกเปนกลุมหลักได 7 กลุม ดังตอไปนี้
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถจำแนกออกเปนกลุมหลักได 7 กลุม ดังตอไปนี้

ผูมีสวนไดเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
ผูมีสวนไดเสีย
ความตองการ/ความคาดหวัง
(1) (1)
พนักพนั
งานกงาน (1) (1)
คาตอบแทนและสวั
สดิการทีด่ ี
คาตอบแทนและสวัสดิการทีด่ ี
(2) (2)
ความก
าวหน
าและความมั
่นคง
ความก
าวหน
าและความมั
่นคง
(3) (3)
ความปลอดภั
ย
และอาชี
ว
อนามั
ยย
ความปลอดภัยและอาชีวอนามั
(4) (4)
การพั
ฒนาความรู
และทั
กษะ
การพั
ฒนาความรู
และทั
กษะ

(2) (2)
ลูกคลูากคา

(1) (1)
ผลิตผลิภัตณภัฑณทฑี่มทีคี่มณ
ุ ีคภาพ
ณ
ุ ภาพ
(2) (2)
การให
ขอมูขอลมูเกีล่ยเกีวกั่ยวกั
บผลิ
ตภัตณภัฑณฑ
การให
บผลิ
การส
งมอบสิ
่ครบถ
(3) (3)
การส
งมอบสิ
นคนาคทีา่คทีรบถ
วนวน
ง ตรงเวลา
ถูกตถูอกงตอตรงเวลา
การบริ
การที
่ประทั
(4) (4)
การบริ
การที
่ประทั
บใจบใจ
การดำเนิ
นงานด
วยความโปร
(1) (1)
การดำเนิ
นงานด
วยความโปร
งใสงใส
และเป
นธรรม
และเป
นธรรม

การดำเนินงานของบริษัทฯ
การดำเนินงานของบริษัทฯ
(1)(1)ผลตอบแทนที
่ดีและสวัสดิการที่เหมาะสม
ผลตอบแทนที่ดีและสวัสดิการที่เหมาะสม
(2)(2)ประเมิ
ประเมินนผลอย
ผลอยาางเป
งเปนนธรรมและเท
ธรรมและเทาาเที
เทียยมม
ใหใหโอกาสในการก
โอกาสในการกาาวหน
วหนาาและโยกย
และโยกยาายย
(3)(3)การประเมิ
การประเมินนคคาางาน
งาน
(4)(4)จัดจัดสภาพแวดล
อ
สภาพแวดลอมการทำงานที
มการทำงานที่ด่ดี ี
(5)(5)สรสรางวั
างวัฒฒนธรรมองค
นธรรมองคกกรพร
รพรออมปลู
มปลูกกจิจิตตสำนึ
สำนึกก
ใหใหตตระหนั
ระหนักกดดาานความปลอดภั
นความปลอดภัยย
(6)(6)ปฏิปฏิบบัตัติ ิตามนโยบายสิ
ามนโยบายสิททธิธิมมนุนุษษยชน
ยชน

(1)(1)กระบวนการผลิ
กระบวนการผลิตตมุมุงงเนเนนนคุคุณณภาพและความ
ภาพและความ
ปลอดภั
ปลอดภัยย
นาปรับบปรุปรุงงกระบวนการผลิ
กระบวนการผลิตโดยนำ
(2)(2)พัพัฒฒนาปรั
เทคโนโลยีนวันวัตตกรรมเข
กรรมเขาามาใช
มาใช สงเสริมการ
เทคโนโลยี
และพัฒฒนาผลิ
นาผลิตตภัภัณณฑฑ
วิจวิัยจัยและพั
ดำเนินนธุธุรรกิกิจจดดววยความเป
ยความเปนนธรรม
ธรรม โปรงใส
(3) (3)
คูคาคูคา
(1)(1)ดำเนิ
ตรวจสอบได
ตรวจสอบได
ยผลประโยชนใใดๆที
ดๆที่ไ่ไมมสสรรุุ ิติต
(2)(2)ไมไมเรีเยรียกกรัรับบจจาายผลประโยชน
้งทางตรงและทางอออมม
ทัทั้งทางตรงและทางอ
การลงพื้น้นทีที่ต่ตรวจสอบย
รวจสอบยออนกลั
นกลับบ Supplier
Supplier
(3)(3)การลงพื
ผลประกอบการที
ดำเนินนธุรธุรกิกิจจบนพื
บนพื้น้นฐานของจริ
ฐานของจริยยธรรม
ธรรม
(4) (4)
ผูถือผูหุถนือหุน (1) (1)
ผลประกอบการที
่ดี มั่ด่นี มัคง่นคง
(1)(1)ดำเนิ
การกำกั
จการที
ธรรมาภิบบาลและการกำกั
าลและการกำกับบดูดูแแลกิ
ลกิจจการที
การที่ด่ดี ี
(2) (2)
การกำกั
บดูบแดูลกิแลกิ
จการที
ด่ ี ด่ ี
หลัหลักกธรรมาภิ
(3) การจายเงินปนผลในระดับนาพอใจ (2) ปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและ
(3) การจายเงินปนผลในระดับนาพอใจ (2) ปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและ
เปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส เปนธรรม
เปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส เปนธรรม
(3) จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสม
(3) จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสม
ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
(5) ชุมชน(1) การรับฟง ใหความสำคัญกับเสียง (1) ดำเนินงานดวยความรับผิดชอบในผลกระทบ
(5) ชุมชน(1) การรับฟง ใหความสำคัญกับเสียง (1) ดำเนินงานดวยความรับผิดชอบในผลกระทบ
สังคม
สะทอนของชุมชน
จากกระบวนการผลิต
สังคม
สะทอนของชุมชน
จากกระบวนการผลิต

แนวทางการมีสวนรวม
แนวทางการมีสวนรวม
(1) สรางระบบสื่อสารภายใน
(1) สรางระบบสื่อสารภายใน
องคกกรร (Intranet,
(Intranet,E-mail)
E-mail)
องค
(2) กล
กลอองรังรับบฟฟงงความคิ
ความคิดดเห็เห็นน
(2)
(3) ชชอองทางการรั
งทางการรับบเรืเรื่อ่องรงรอองเรีงเรียนยน
(3)
(4) การประชุ
การประชุมมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
(4)
สวัสสดิดิกการในสถานประกอบการ
ารในสถานประกอบการ
สวั
(5) กิกิจจกรรมแรงงานสั
กรรมแรงงานสัมมพัพันนธ ธ
(5)
(1) การเข
การเขาาพบ
พบพูพูดดคุคุยยกักับบลูลูกกคคา า
(1)
(2) การสำรวความพึ
การสำรวความพึงพอใจ
งพอใจ
(2)
(3)
(3) ชชอองทางการรั
งทางการรับบเรืเรื่อ่องรงรอองเรีงเรียนยน
(1)
(1) การพบปะ
การพบปะพูพูดดคุคุยย
(2)
(2) ชชอองทางการรั
งทางการรับบเรืเรือองรงอรองเรีงเรียนยน
(3)
(3) การประชุ
การประชุมมประจำป
ประจำป
(1)
(1) การประชุ
การประชุมมใหญ
ใหญสสามัามัญญผูผูถือถือ
หุหุนนประจำป
ประจำป
(2) ชองทางการรับขอเสนอแนะ
(2) ชองทางการรับขอเสนอแนะ
สอบถามขอมูล
สอบถามขอมูล
(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
(1) การประชุมรวมกับผูนำชุมชน
(1) การประชุมรวมกับผูนำชุมชน
และหนวยงานราชการ โดยจัดตั้ง
และหนวยงานราชการ โดยจัดตั้ง
35
35
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความตองการ/ความคาดหวัง
การดำเนินงานของบริษัทฯ
(2) ขอรองเรียนไดรับการดูแล
(2) นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช เพื่อการ
ผูมีสวนไดเสีอย
ย างเปนธรรม
ความตองการ/ความคาดหวัง ดำเนินงานทีการดำเนิ
ฯ
่เปนมิตนรตงานของบริ
อชุมชน สัษงัทคมและ
(2) ขอรองเรียนไดรับการดูแล
(2) นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช เพื่อการ
(3) การดำเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย
สิ่งแวดลอม
อยางเปนธรรม
ดำเนินงานที่เปนมิตรตอชุมชน สังคมและ
และรับผิดชอบตอชุมชน
(3) ใหความสำคัญตอการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(3) การดำเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย
สิ่งแวดลอม
(4) การมีสนรและรั
วมในกิ
จ
กรรมของชุ
ม
ชน
(4)
สนั
บ
สนุ
การสราญงงานและรายได
ในชุมชน
บผิดชอบตอชุมชน
(3) ใหนความสำคั
ตอการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เสริสนั
มคุบณสนุภาพความเป
นอยู รวมพัฒในชุ
นามชน
(4) การมีสนรวมในกิจกรรมของชุมชน(5) สง(4)
นการสรางงานและรายได
ชุม(5)
ชนสสังเสริ
งคมและรั
กษาประเพณี
นธรรม
มคุณภาพความเป
นอยู วัรฒ
วมพั
ฒนา
ทองถิชุ่นมชน สังคมและรักษาประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น

(6) คูแขง

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แนวทางการมีสวนรวม
คณะทำงานความรวมมือระหวาง
สวมนรชนวม
บริษัทแนวทางการมี
ฯและตัวแทนชุ
คณะทำงานความรวมมือระหวาง
(2) คณะทำงานมวลชนเขาพบปะ
บริษัทฯและตัวแทนชุมชน
เยี่ยมเยียนรับฟงขอเสนอแนะ
(2) คณะทำงานมวลชนเขาพบปะ
ขเยีอร่ยอมเยี
งเรียยนรันบฟงขอเสนอแนะ
(3)ขอคณะทำงาน
รองเรียน Emergency
Response
Team
เฝาระวังและ
(3) คณะทำงาน
Emergency
แกResponse
ไขปญหาทีTeam
่เกิดขึเฝ
้น าหากมี
ระวังและ
แกไขปญหาทีอชุ่เกิมดชน
ขึ้น ตลอด
หากมี 24 ชม.
ผลกระทบต
อชุมชน่อตลอด
(4)ผลกระทบต
รวมกิจกรรมเพื
สงเสริ24
ม ชม.
รวมกิจกรรมเพื่อสงเสริอันม ดีของ
วั(4)
ฒนธรรมและประเพณี
ชุวัมฒชนนธรรมและประเพณีอันดีของ
ชุมชน
(5) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
(5) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
(1) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

(1) ประกอบกิจการดวยความสุจริต
(1) ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขัน
(1) ประกอบกิจการดวยความสุจริต
(1) ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขัน (1) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
เปนธรรมเปโปร
ง
ใส
ไม
เ
อาเปรี
ย
บ
(2)
ไม
ใสรไมายหรื
ทำลายชื
่อเสี่อยเสีของผู
มีสมวีสนวน
นธรรม โปรงใส ไมเอาเปรียบ
(2)
ใสราอยหรื
อทำลายชื
ยของผู
คูแขง คูแขง
เกี่ยวขเกีอ่ยงวของ
(7) หนวยงาน
การปฏิ(1)บัตการปฏิ
ิตามขบอัตกำหนด
กฎหมาย
(1) ปฏิ(1)บัตปฏิ
ิตามข
กำหนด
กฎหมายต
างๆและ
(7) หนว(1)
ยงาน
ิตามขอกำหนด
กฎหมาย
บัติตอามข
อกำหนด
กฎหมายต
างๆและ (1)(1)การพบปะ
การพบปะ พูพูดดคุคุยยชีชี้แ้แจงจง
ราชการ/ ราชการ/ และความโปร
งใสในการดำเนิ
นงาน นงาน นโยบายของบริ
ษัททีษ่เัทกีที่ย่เวข
างเคร
งครังครัด ด (2)(2)การเข
มโครงการของ
และความโปร
งใสในการดำเนิ
นโยบายของบริ
กี่ยอวขงอย
องอย
างเคร
การเขารวมโครงการของ
หนวบยงานกำกั
บ (2)
ชน สังคม (2) ดำเนิ
(2) นดำเนิ
จดวยความถู
ง โปร
หนววยงานราชการ
ยงานราชการ
หนวยงานกำกั
(2) ความรั
บผิความรั
ดชอบตบผิอดชุชอบต
มชน อสัชุงมคม
ธุรกินจธุดรวกิยความถู
กตอกงตอโปร
งใสงใส
หน
ดูแล
และสิ
บัตติ ามหลั
กการกำกั
ดูแลกิ
จการและ
และ
ดูแล
และสิ่งแวดล
อม่งแวดลอม
ปฏิบัตปฏิ
ติ ามหลั
กการกำกั
บดูแบลกิ
จการ
(3) วใหมมื
ความร
อในกิจากรรมต
อตานคอร
รูปแบบ
(3) ใหความร
อในกิวมมื
จกรรมต
งๆ างๆ การตอการต
ตานคอร
รัปชัร่นัปทุชัก่นรูทุปกแบบ
ใหความร
อและสนั
นโครงการของ
(3) ให(3)
ความร
วมมือวมมื
และสนั
บสนุบนสนุโครงการของ
หนวยราชการ
หนวยราชการ
3.2.3 การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.2.3 การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Sustainability Management Committee)
คณะทำงานด
บผิดชอบต
สังคม(Corporate Sustainability
(CSM) ซึ่งประกอบดานความรั
วยตัวแทนจากทุ
กหนอวยงานจะทำการประชุ
มหารือ ประเด็นManagement
การพัฒนาอยางยัCommittee)
่งยืนภายใต
(CSM) ซึสภาวะเศรษฐกิ
่งประกอบดวยตั
ว
แทนจากทุ
ก
หน
ว
ยงานจะทำการประชุ
ม
หารื
อ
ประเด็
น
การพั
ฒ
นาอย
า
งยั
่งยืนภายใต
จ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด รวมทั้งการตอบสนอง
สภาวะเศรษฐกิ
จ สังคมฒและสิ
อมทีการสหประชาชาติ
่เปลี่ยนแปลงจากภั
ยธรรมชาติDevelopment
และโรคระบาดGoals:
รวมทัSDGs)
้งการตอบสนอง
เปาหมายการพั
นาที่ยั่ง่งยืแวดล
นขององค
(Sustainable
ทั้ง 17 ขอ
เปาหมายการพั
นาที่ยั่งยืนขององค
การสหประชาชาติ
(Sustainable
SDGs)นความเสี
ทั้ง 17 ่ยขงอ
โดยมีขฒั้นตอนจากการวิ
เคราะห
ประเด็นการพัฒนาอย
างยั่งยืน เพื่อDevelopment
นำมาประเมินรวมกัGoals:
บการประเมิ
ของบริษัทฯ เพื่อเคราะห
ใชในการพั
ฒนากิ
จการอย
งยั่งยืนาดังยังต่งอยืไปนี
โดยมีขั้นตอนจากการวิ
ประเด็
นการพั
ฒานาอย
น เพื้ ่อนำมาประเมินรวมกับการประเมินความเสี่ยง
รวบรวมประเด็
นความยั
งโซ้ คุณคา ทั้งปจจัยภายนอกและภายใน ตั้งแตการสรรหา
ของบริษัทฯ เพื่อใชใ1.นการพั
ฒนากิจการอย
างยั่งยื่งนยืตลอดห
นดังตอวไปนี
วัต1.ถุดรวบรวมประเด็
ิบ การขนสง กระบวนการผลิ
งมอบไปยั
ขอกำหนดและแนวทางใน
นความยั่งยืตนการส
ตลอดห
วงโซคงลูุณกคคาา โดยพิ
ทั้งปจจจัารณาจากมาตรฐาน
ยภายนอกและภายใน
ตั้งแตการสรรหา
การปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวของ และจากการรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน การประเมินความพึง
วัตถุดิบ การขนสง กระบวนการผลิต การสงมอบไปยังลูกคา โดยพิจารณาจากมาตรฐาน ขอกำหนดและแนวทางใน
พอใจของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
(6) คูแขง

การปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวของ และจากการรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน การประเมินความพึง
พอใจของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
�่ จำำ�56-1
บริิษััท ไทยรายงานประจำป
อะโกร เอ็็นเนอร์์
กััด (มหาชน)
2564 ยี่(แบบ
One Report)

37

บริษนัทความสำคั
ไทย อะโกรญเอ็ของประเด็
นเนอรยี่ จำกันด จากผลกระทบที
(มหาชน)
2. ประเมิ
่มีตอรายงานประจำป
ผูมีสวนไดเสีย2564 (แบบ 56-1 One Report)
3. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีตอผูบริมษีสวัทนได
ฯ เสีย
2.
4. ประเมิ
จัด2.ลำดั
ความสำคั
ของประเด็
จากผลกระทบในภาพรวม
อการ
ประเมิ
นความสำคั
ญของประเด็
นจากผลกระทบที
่มีตตออผูบริ
มีสษวัทนได
ย
3.
นบความสำคั
ญญของประเด็
นนจากผลกระทบที
ฯพิจเสีารณาโอกาสและผลกระทบต
ประเมิ
นความสำคั
ญของประเด็
่มีตอบริมษัตัทใิ นการกำหนดกลยุ
ฯ พิจารณาโอกาสและผลกระทบต
สรางคุณคา4.ขององค
กรบจากนั
้นนำประเด็
นสำคัญนนเขจากผลกระทบที
าสูกระบวนการขอนุ
ทธ
จัด3.ลำดั
ความสำคั
ญของประเด็
จากผลกระทบในภาพรวม
อการ
4. จักดรลำดั
บความสำคั
ญของประเด็
พิจารณาโอกาสและผลกระทบต
อการ
นำเสนอคณะกรรมการบริ
ัทฯเพื
่อนพิาจากผลกระทบในภาพรวม
มัติ นำเสนอประเด็
นสำคัญตามที
เคราะห
สรางคุณคา5.
ขององค
จากนั
้นนำประเด็
นษสำคั
ญเข
สูจการณาอนุ
ระบวนการขอนุ
มัตใิ นการกำหนดกลยุ
ทธ ่ไดทำการวิ
างคุ5.ณคนำเสนอคณะกรรมการบริ
าขององคกษรัทจากนั
้นนำประเด็
กกลยุ
ระบวนการขอนุ
มัตใิ นการกำหนดกลยุ
ธีประสิ่ไทดทธิภำการวิ
แลวใหสร
คณะกรรมการบริ
ฯพิจารณาอนุ
ิเฯเพื
ปาญหมาย
ทธ มกัตอิ นนำไปบริ
หารจัดนการให
าพตอเคราะห
ไป
ษมัทนตสำคั
่อเขพิาจสูารณาอนุ
นำเสนอประเด็
สำคัญทมตามที
5. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ นำเสนอประเด็นสำคัญตามที่ไดทำการวิเคราะห
แลวใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเปาหมาย กลยุทธ กอนนำไปบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตอไป
แล3.2.4
วใหคณะกรรมการบริ
ษัททีฯพิ
ารณาอนุมัตอิเปการพั
าหมายฒนาอย
กลยุทธางยั
กอ่งนนำไปบริ
ประเด็นสำคัญ
่มีผจลกระทบต
ยืน(ESG)หารจัดการใหมีประสิทธิภาพตอไป
3.2.43.2.4
ญทีญ่มีผที่มอลกระทบต
อการพั
(ESG)
มิติ
ประเด็
นประเด็
สำคัญประเด็
ทีน่มสำคั
ีผลกระทบต
การพั
ฒนาอย
งยั่งฒ
ยืฒนนาอย
ขอบเขตของผลกระทบ
นสำคั
ีผลกระทบต
อาการพั
นาอยาางยั
งยั่ง่งยืยืนน(ESG)

พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา ขอบเขตของผลกระทบ
/ลูกคา/ชุมชน-สังคม
ขอบเขตของผลกระทบ
พนั
งาน/ผูถถือือหุหุน/คู
น/คู
คาม/ชุ
มแขชน-สั
พนักกงาน/ผู
คา ค/ลูา /ลู
กคกา/ชุ
คมมงคม
/คูชน-สั
ง/ชุ
ชน-สังคม/หนวยงานราชการ

สังคม

เศรษฐกิจ

พนักกงาน/ผู
งาน/คู
คคา ค/ลู
/ชุา /ลู
กมคชน-สั
งแ/ชุขมง/ชุ
ชน-สั
งคม/หน
วยงานราชการ
งาน/ผูถถคือือาหุ/ลู
หุน/คู
นก/คู
กา/คู
คาแ/คูขงคม
มชน-สั
งคม/หน
วยงานราชการ
พนักกงาน/คู
มชน-สั
งคมงคม
งาน/ลู
คา/ลู
ากคกาค/ชุา/ชุ
พนั
งาน/คูคกคา/ลู
มชน-สั
พนักกงาน/ลู
พนั
งาน/ลูกกคคา า/ชุมชน-สังคม
พนักกงาน/ลู
ชน-สั
พนั
งาน/ผู
หุา/ชุ
นม/คู
คา ง/ลูคมงกคม
คา
งาน/ลูกถกคือคา/ชุ
มชน-สั
พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา /ลูกคา
พนักงาน/คู
คาค/ชุา /ลู
มชน-สั
งาน/ผูถคือา/ลู
หุนก/คู
กคา งคม
พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ชุ
งาน/คูมคชน-สั
า/ลูกคงคม
า/ชุมชน-สังคม
พนักงาน/ชุมชน-สังคม
พนั
งาน/ผู
น/คู
คาม/ชุชน-สั
มชน-สั
งคม/หน
วยงานราชการ
งาน/ชุถมถือือชน-สั
พนักกงาน/ผู
หุหุน/คู
คงคม
า ค/ลูา /ลู
กคกา/ชุ
งคม/หน
วยงานราชการ
พนั
งาน/คู
งาน/ผูคถคา/ลู
ือา/ลู
หุกนคก/คู
พนักกงาน/คู
าคาคา /ลูกคา/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ
พนั
งาน/คูคคา/ลู
า/ลูกคกาค/ชุา/ชุ
มชน-สั
พนักกงาน/คู
มชน-สั
งคมงคม
พนักกงาน/ชุ
งาน/ชุ
ชน-สั
งาน/คูมมคชน-สั
า/ลูงกคม
คงคม
า/ชุมชน-สังคม
พนักกงาน/ชุ
งาน/ชุมมชน-สั
ชน-สังคม
งคม
พนักกงาน/ชุ
พนั
งาน/ชุมมชน-สั
ชน-สังคม
งคม
พนักกงาน/ชุ
พนั
งาน/ชุมมชน-สั
ชน-สังคม
งคม
พนักงาน/ชุมชน-สังคม

สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดล
สิ่งแวดล
อม อม

สังคมสังคม

เศรษฐกิ
เศรษฐกิ
จ จ

หารจันดสำคั
การความเสี
่ยงและวิกอฤติการพัฒนาอยางยั่งยืน
มิติ (1) มิติ การบริ
ประเด็
ที่มญีผทีลกระทบต
ประเด็นญสำคั
่มีผลกระทบตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
(1)
การบริ
ห
ารจั
ด
การความเสี
ย
่
งและวิ
กฤติ
หารจั
ดการความเสี
่ยงและวิ
(2) (1)
การกำกัการบริ
บดูแลกิ
จการและจริ
ยธรรมธุ
รกกิฤติ
จ
(3)
การบริ
หบารจั
อุปทานและการจั
บดูจแการและจริ
ลกิวงโซ
จการและจริ
ยธรรมธุ
(2) (2)
การกำกัการกำกั
ดูแดลกิการห
ยธรรมธุ
รกิจรกิดจ หาวัตถุดิบ
ารจัดมการห
อกุปคทานและการจั
ดหาวั
(4)
การบริการบริ
หารความสั
นธกวองโซ
ับุปลูทานและการจั
า
(3) (3)
ารจัดหการห
วพังโซ
ดหาวั
ตถุตดถุิบดิบ
การบริ
หารความสั
(5)
นวั
ตกรรม
(4) (4)
การบริ
หารความสั
มพันธมกพัับนลูธกกับคลูากคา
นวัตกรรม
(6)
ผลประกอบการและความสามารถในการเติ
บโตทางธุรกิจ
(5) (5)
นวัตกรรม
(6) ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ
(7)
ตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพสรางความมัน่ คงดานพลั
งงานใหรทกิุกจคน
(6) ผลิ
ผลประกอบการและความสามารถในการเติ
บโตทางธุ
(7) ผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพสรางความมัน่ คงดานพลังงานใหทุกคน
(8)
คลากร
(7) การดู
ผลิตภัแณลและพั
ฑที่มีคฒณ
ุ นาบุ
ภาพสร
างความมัน่ คงดานพลังงานใหทุกคน
(8) การดูแลและพัฒนาบุคลากร
(9)
การเคารพสิ
ทธิฒมนุนาบุ
(8) (9)
การดูแการเคารพสิ
ลและพั
ทษธิยช
มคนุลากร
ษยช
(10)
ความปลอดภั
ย
และอาชี
วอนามั
ย ย
(9) (10)
การเคารพสิ
ทธิมนุษยยช
ความปลอดภั
และอาชี
วอนามั
(11)
การร
วมสร
คมที
าวอยู
(10) (11)
ความปลอดภั
ยมและอาชี
อนามั
การราวงสั
มสร
างสัม่นคมที
่น าอยูย
(12)
การเปลี
ย่ นแปลงสภาพภู
มิอ ากาศและการปล
อยก
าซเรื
การเปลี
มิอากาศและการปล
อยก
าซเรืออนกระจก
นกระจก
(11) (12)
การรวมสร
างสัย่ มนแปลงสภาพภู
คมที่นาอยู
ดการพลั
(12) (13)
การเปลี
ย่ นแปลงสภาพภู
(13)
การจั
ดการจั
การพลั
งงาน งงาน มิอากาศและการปลอยกาซเรือนกระจก
(13) (14)
การจัดการบริ
งารจั
งานดการน้
(14)
การบริ
หการพลั
ารจัดหการน้
ำ ำ
สดุอเหลื
(14) (15)
การบริดการจั
หการของเสี
ารจัดดการของเสี
การน้
ำ ยและวั
(15)
การจั
ยและวั
สดุเหลื
ใชอใช
(15) การจัดการของเสี
เหลือวใชงโซคุณคา
การบริยหและวั
ารจัสดดุการห

การบริหารจัดการหวงโซคุณคา
เพื่อปองกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯไดดำเนินงานทุก
การบริ
ดการหดชะงั
วงโซกของธุ
คุณครากิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯไดดำเนินงานทุก
เพื
อ
่
ป
อหงกัารจั
นการหยุ
กระบวนการในหวงโซคุณคา โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบ
เพื่อปองกัวงโซ
นการหยุ
มธิีสภอวุปาพตั
นได
สีดัยงทุกนีารจั
ดำเนินงานทุ
กระบวนการในห
ุณคาดชะงั
โดยการใช
ยากรอย
างมีประสิอวผูทงโซ
ิบ การขนส
งวัตถุกดิบ
กระบวนการผลิ
ตคการขนส
งสินกคของธุ
าถึงมืทรอรักิลูพจกและผลกระทบต
คาปลายทางของห
ทาน้งเแต
้ กกลุดมซื้อบริวัตษถุัทดฯได
กระบวนการในหตวการขนส
งโซคุณคงาสิโดยการใช
างมีประสิวงโซ
ทธิภอาพตั
้งแตดักงนีารจั
กระบวนการผลิ
นคาถึงมือลูทกรัพคายากรอย
ปลายทางของห
ุปทาน
้ ดซื้อวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบ
ผูสงมอบ
การตลาดและ
การจัดซื้อ
ลูกค้า/
การส่งมอบ
การผลิต
กระบวนการผลิ
ต
การขนส
ง
สิ
น
ค
า
ถึ
ง
มื
อ
ลู
ก
ค
า
ปลายทางของห
ว
งโซ
อ
ป
ุ
ทาน
ดั
ง
นี
้
จั
ด
หา
วัตถุดิบ
สินค้า
การขาย
ผูสงมอบ
ผู้บริโลูภค
การตลาดและ
การจัดซื้อ
กค้า/
ดาิบ� ตาล/นํา� ตาลทรายดิบ
ผูวัสต•งถุกากนํ
มอบ
วัต•มัถุดนสํิบาปะหลัง
• กากนํา� ตาล/นํา� ตาลทรายดิบ
•อุปกรณ์การผลิต

นสํา� ตาล
าปะหลั
ง บ
••มั
กากนํ
/นํา� ตาลทรายดิ
•อุนปสํกรณ์
การผลิ
•มั
าปะหลั
ง ต
•อุปกรณ์การผลิต

จั•การขนส่
ดหา
การจั
ดซืง้อทางรถ
จัดหา

การผลิต
•โรงงาน ต
การผลิ

•การขนส่
•การขนส่
งทางรถงทางเรือ

•โรงงาน

•การขนส่งทางรถ
•การขนส่งทางเรือ

•โรงงาน

•การขนส่งทางเรือ

การขาย
การตลาดและ
• เอทานอล
การขาย
•• โพแทสเซี
เอทานอลยมฮิวเมท

การส่งมอบ
สิงนทางรถ
า
•การขนส่
การส่
งค้มอบ
สินค้า

•การขนส่
งทางเรืงทางรถ
อ
•การขนส่

• เอทานอล
• โพแทสเซียมฮิวเมท

•การขนส่งทางรถ
•การขนส่งทางเรือ

• โพแทสเซียมฮิวเมท

•การขนส่งทางเรือ

หน่วยงานกํากับดูแล

หน่วยงานกํากับดูแล
หน่วยงานกํากับดูแล

ผูลู้บกริค้โภค
า/
ผู้บายสิริค้ นา้ โนํค้ภค
•ผูจ้ าํ หน่•ผู
าา� มัน
•ผูค้ า้ นํา� มัน

ทางการเกษตร

•ผูจค้้ าาํ ้ หน่
นํา� มัายสิ
น นค้า
•ผู
ทางการเกษตร
•ผูจ้ าํ หน่ายสินค้า
ทางการเกษตร
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รายงานประจำำ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในหวงโซคุณคาของธุุรกิิจ ชวยผลัักดัันให
การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทฯ สำเร็็จตามเปาหมายที่วางไวถือเปนเรื่องสำคััญที่บริิษัทฯ คำนึึงถึึง และมุงเนนสราง
และรักษาความสัมพันธอันดีีในระยะยาว รวมทั้งแสวงหาความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียในหวงโซอุปทานอยางตอ
เนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯยังไดรักษาและเพิ่มระดับของการมีสวนรวมและการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อ
ใหสามารถเขาใจ เขาถึึง และสามารถตอบสนองความคาดหวัังของผูมีสวนไดเสีียทั้งในมิิติเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่ง
แวดลอมไดอยางเหมาะสม
(1) ดานวัตถุดิบ (Raw Materials)
วัตถุดิบเปนหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นการจัดซื้อวัตถุดิบแตละประเภท
โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักกำหนดใหตองผานการทดสอบคุณภาพและตองมี Supplier อยางนอย 2 ราย เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยบริษัทฯใหความสำคัญในการคัดเลือก Supplier แตละราย โดยกำหนด
หลักเกณฑการคัดเลือก Supplier รายใหม ดังนี้
วัตถุดิบหลัก : ประกอบไปดวย กากน้ำตาล มันสำปะหลัง ซึ่งเปนทรัพยากรจากธรรมชาติที่ตอง
ใชอยางมีประสิทธิภาพและไมสงผลกระทบดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะตองรักษาสมดุลตาม
ระบบมาตรฐานและควบคุม กระบวนการ ตลอดจนมี การตรวจประเมิน Supplier หรือสงเอกสารการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปรียบเทียบราคากับคูคาธุรกิจรายอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน การตรวจ
รับวัตถุดิบตองมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดกอนสงเขากระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานกำหนด
(2) กระบวนการจัดซื้อจัดหา : โดยเฉพาะการจัดซื้อวัตถุดิบกากาน้ำตาลและมันสำปะหลังทั้ง
ในประเทศและตาประเทศ ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักและสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ดังนั้นการจัดซื้อจัดหาตองมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ แหลงวัตถุดิบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บริษัทฯไดมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานคุณภาพและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ควบคูไปกับการคำานึงถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม
สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
(3) ดานกระบวนการผลิต (Production)
บริษัทฯมุงมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมเขามาใช
ในกระบวนการผลิ ตแตล ะขั้น ตอน ให ความสำคัญ กับ การพั ฒ นาบุ คลากรให มี แนวคิดสรางสรรคในการสรา ง
นวัตกรรม ผานกิจกรรมซึ่งไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคน “TAE INNOVATION TEAM” , กิจกรรมกลุม
สงเสริมคุณภาพ นอกเหนือจากไดรับการรับรองระบบ ISO9001และ ISO14001 ลดตนทุนการผลิต รวมถึงการ
การบริ ห ารจั ด การน้ ำ เพื่ อลดผลกระทบต อ สิ่ งแวดล อ มโดยใช แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น นำของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต เชน นำน้ำ condensed จากการระเหยน้ำกากสากลับมาใชในกระบวนการผลิตใหม หรือ การ
นำกากมั น สำปะหลั งที่ เหลื อจากกระบวนการผลิต กลับ มาใชเป นเชื้อเพลิง เพื่อลดการใช ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งการจัดการน้ำ การลดมลพิษในอากาศ ลดการใชพลังงานและลดกาซเรือนกระจก เปนตน

38
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บริษัท(4)
ไทยดอะโกร
เอ็นเนอรยี่ จำกั
านความปลอดภั
ย ด (มหาชน)

บริิษััท ไทย อะโกร
เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทฯใหความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเปนอันดับแรก จึงไดจัดอบรมดานความปลอดภัย
(4) ดบาั ตนความปลอดภั
และขั้ น ตอนการปฏิ
ิ งานให กับ พนัยกงาน หรือผู ที่ เขา มาติ ด ตอ ปฏิ บั ติ งานภายในโรงงาน และติ ด ตามการ
ญเรื่อองของความปลอดภั
นอันดัวบนเพื
แรก่อความปลอดภั
จึงไดจัดอบรมดยานอกจากนั
นความปลอดภั
ปฏิบัติงาน ณ จุดบริ
เสีษ่ยัทง ฯให
เพื่อคใหวามสำคั
พนักงานใช
ุปกรณปองกันอยยาเปงครบถ
้นยังยจัดใหมี
และขั
ตอนการปฏิ
บั ตงิ งเครื
านให
อผู ทปี่ เขกรณ
า มาติในการทำงานอยู
ด ตอ ปฏิ บั ติ งานภายในโรงงาน
และติ
การซอ้ นมบำรุ
ง ปรับปรุ
่องมืกับอพนั
เครืก่องาน
งจักรหรืและอุ
เสมอ เพื่อเพิ่มประสิ
ทธิดภตามการ
าพและความ
ปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยง เพื่อใหพนักงานใชอุปกรณปองกันอยางครบถวนเพื่อความปลอดภัย นอกจากนั้นยังจัดใหมี
ปลอดภั ย กำหนดมาตรฐานการใชอุป กรณ ความปลอดภัย และจั ดทำคูมื อการปฏิบั ติงานด ว ยความปลอดภั ย
การซอมบำรุง ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณในการทำงานอยูเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
รวมทั้ง การตรวจสุขภาพประจำปใหกับพนักงาน เพื่อดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานและปองกันโรคจากการทำงาน
ปลอดภั ย กำหนดมาตรฐานการใชอุป กรณ ความปลอดภัย และจั ดทำคูมื อการปฏิบั ติงานด ว ยความปลอดภั ย
รวมทั้งสรางขวัญและกำลังใขใหผูปฏิบัติงานใหไดรับการดูแลเอาใจใส และสรางสถานที่พักรับรอง หองน้ำสำหรับ
รวมทั้ง การตรวจสุขภาพประจำปใหกับพนักงาน เพื่อดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานและปองกันโรคจากการทำงาน
คนขับรถขนสงที่ตองรอนำรถขนสงสินคา
รวมทั้งสรางขวัญและกำลังใขใหผูปฏิบัติงานใหไดรับการดูแลเอาใจใส และสรางสถานที่พักรับรอง หองน้ำสำหรับ
การขายและการตลาด
คนขับรถขนสงที่ตอ(5)
งรอนำรถขนส
งสินคา

บริการขายและการตลาด
ษัทฯ มีกลยุ ทธโดยการวางเป าหมายลูกคาหลัก การหาตัวแทนจำหน ายผลิตภัณ ฑ ใหม ใน
(5)
ประเทศและตางประทศ
ฒนาพนักงานผู
ทำหนกาคทีา่ใหลั
หขกอมูการหาตั
ลผลิตภัวณแทนจำหน
ฑ หรือพนัากยผลิ
งานขาย
่อใหในความรู
บริษัทฯ ฝมีกกอบรมพั
ลยุ ทธโดยการวางเป
าหมายลู
ตภัณ ฑเพืใหม
ดานผลิตภัณฑางประทศ
ของบริษัฝทกฯอบรมพั
ไดแก ฒเอทานอล
โพแทสเซี
เฟอรซึ่งเพื
เป่อนให
ผลพลอยได
ประเทศและต
นาพนักงานผู
ทำหนาทีย่ใมฮิ
หขวอเมท
มูลผลิฟูตเซลออย
ภัณฑ หรืและซั
อพนักลงานขาย
ความรู ซึ่ง
วามสามารถในการแข
งขันอย
างต
อเนื่อฟูงเซลออย และซัลเฟอรซึ่งเปนผลพลอยไดซึ่ง
ดสามารถจำหน
านผลิตภัณฑขายได
องบริษใหัทมฯีคได
แก เอทานอล โพแทสเซี
ยมฮิ
วเมท
สามารถจำหนายได ใหมีความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง

านสิ่งแวดล
่งแวดล
ดาดนสิ
อมอม

(6) การสงมอบสินคา
(6)
นคาหารจัดการการกระจายสินคา เพื่อสงมอบสินคาใหถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว
บริษการส
ัทฯมีงมอบสิ
ระบบบริ
บริษัทฯมีระบบบริางประเทศ
หารจัดการการกระจายสินคา เพื่อสงมอบสินคาใหถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว
ตรงตอเวลา ทั้งในประเทศและต
ตรงตอเวลา ทั้งในประเทศและต
(7) ความรับผิาดงประเทศ
ชอบตอลูกคา/ผูบริโภค
(7)บริความรั
ดชอบต
ลูกคา/ผู
ษัทฯมีบคผิวามรั
บผิดอชอบต
อลูบกริคโภค
าซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียกลุมสุดทายในหวงโซคุณคา จึงไดจัดทำ
บริษงพอใจต
ัทฯมีความรั
อลูกคกาารซึ่งเป
นผูมีสวนไดเสียกลุมาสุลูดกทคายในห
วงโซคนุณคคาาทีจึ่มงีคไดุณจภาพ
ัดทำ ราคา
แบบสำรวจความพึ
อผลิบตผิภัดณชอบต
ฑและบริ
จากแบบสำรวจพบว
าตองการสิ
แบบสำรวจความพึ
ผลิตภัณฑ่รแวดเร็
ละบริว การ จากแบบสำรวจพบวา ลูกคาตองการสินคาที่มีคุณภาพ ราคา
เปนธรรม ไดรับบริงกพอใจต
ารหลังอการขายที
เปนธรรมความเสี
ไดรับบริย่ กงที
ารหลั
งการขายที
่รวดเร็วบความยั่งยืนของ TAE
่อาจส
งผลกระทบกั

ความเสีย่ งที่อาจสงผลกระทบกับความยั่งยืนของ TAE
ปจจัยเสี่ยง
ผลกระทบ
แนวทางการบริหารจัดการ
ปจจัยเสี่ยง
ผลกระทบ
แนวทางการบริหารจัดการ
(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ เชน ทำงานอยางใกลชิดกับคูคาในการวางแผนจัดหา
(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ เชน ทำงานอยางใกลชิดกับคูคาในการวางแผนจัดหา
ภูมิอากาศ (เชน ภัยแลง)
มันสำปะหลัง กากน้ำตาล (ซึ่งเปน
วัตถุดิบ ติดตามความสมดุลระหวางอุปสงคและ
ภูมิอากาศ (เชน ภัยแลง)
มันสำปะหลัง กากน้ำตาล (ซึ่งเปน
วัตถุดิบ ติดตามความสมดุลระหวางอุปสงคและ
วัตถุดิบจากออยที่เขาหีบในโรงงาน อุปทาน เก็บขอมูลทั้งจากการสำรวจในแหลง
วัตถุดิบจากออยที่เขาหีบในโรงงาน อุปทาน เก็บขอมูลทั้งจากการสำรวจในแหลง
น้ำตาล)สงผลใหการจัดหาวัตถุดิบ
เพาะปลูกจริง พรอมทั้งจัดซื้อวัตถุดิบจากคูคาที่มี
น้ำตาล)สงผลใหการจัดหาวัตถุดิบ
เพาะปลูกจริง พรอมทั้งจัดซื้อวัตถุดิบจากคูคาที่มี
ขาดความต
ความน
่อถือสามารถตรวจสอบกลั
บถึงงทีแหล
ขาดความต
อเนือ่อเนืง่อง
ความน
าเชื่อาถืเชือสามารถตรวจสอบกลั
บถึงแหล
่มา งที่มา
ดิบและวางแผนการผลิ
ตตามสถานการณ
ของวัของวั
ตถุดติบถุและวางแผนการผลิ
ตตามสถานการณ
ปริมาณผลิ
ณฑงคใหงคลั
เพียองพอตอ
พรอพร
มทัอ้งมทั
ปรับ้งปรั
ปริมบาณผลิ
ตภัณฑตคภังคลั
เพีงยให
งพอต
การดำเนิ
รกิาจงตอยอาเนืงต่ออง เนื่อง
การดำเนิ
นธุรกินจธุอย
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ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
(2) ความผันผวนของราคา
(2) ความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ

ผลกระทบ
แนวทางการบริหารจัดการ
ผลกระทบ
แนวทางการบริหารจัดการ
ความไมแนนอนของตนทุนสินคาและ ติดตามขาวสาร สถานการณราคาวัตถุดิบและ
ความไมแนนอนของตนทุนสินคาและ ติดตามขาวสาร สถานการณราคาวัตถุดิบและ
กำไรของบริษัทฯ
กำหนดเปาหมายของปริมาณและระยะเวลาในการ
วัตถุดิบ
กำไรของบริษัทฯ
กำหนดเปาหมายของปริมาณและระยะเวลาในการ
ดำเนินการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ดำเนินการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(3) การบริ
หารความ
ธุรธุกิรจกิหยุ
ดชะงัก
ดำเนินการตามมาตรการฉุกเฉิน และทดสอบแผน
(3) การบริหารความ
จหยุดชะงัก
ดำเนินการตามมาตรการฉุกเฉิน และทดสอบแผน
ตอเนืต่อองในการดำเนิ
นน
ตามมาตรการฉุ
นจากสถานการณ
ริง โดยมุ
เนื่องในการดำเนิ
ตามมาตรการฉุ
กเฉิกนเฉิจากสถานการณ
จริง จโดยมุ
งเนนงเนน
ธุรกิจธุรจากภั
ยธรรมชาติ
การบริหหารป
ารป
องกั
มีการฝ
ซอมอย
กิจ จากภั
ยธรรมชาติ
การบริ
องกั
นเชินงเชิรุกงรุมีกการฝ
กซอกมอย
าง าง
และโรคระบาด
ำเสมอติดติตามข
ดตามข
ขาวสารอย
และโรคระบาด
สม่สม่ำเสมอ
อมูอลมูขลาวสารอย
างตาองต
เนื่อองเนื่อง
(4) ภั(4)ยคุภักยคามจากโลกไซเบอร
กำหนดนโยบายมาตรการรั
มาตรการรั
กษาความมั
คุกคามจากโลกไซเบอร ระบบหยุ
ระบบหยุดดชะงั
ชะงัดด,ลดทอน
,ลดทอน
กำหนดนโยบาย
กษาความมั
่นคง่นคง
อาชญากรรมด
านไซเบอร ประสิ
ประสิททธิภธิภาพของระบบ
าพของระบบ
ปลอดภั
กำหนดระเบี
ยบการ
อาชญากรรมด
านไซเบอร
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ยของระบบสารสนเทศ
กำหนดระเบี
ยบการ
ชองทางในการรุ
กรานระบบ
ใชใชงานเครื
วเตอร
และเครื
อขาอยคอมพิ
วเตอรวเตอร
ชองทางในการรุ
กรานระบบ
งานเครื่องคอมพิ
่องคอมพิ
วเตอร
และเครื
ขายคอมพิ
และเครื
ขายของบริ
ของบริ
ออุปอกรณ
Firewall
และเครื
อขาอยของบริ
ษัทษัท
ของบริษษัทฯัทฯติดติตัด้งตัระบบหรื
้งระบบหรื
อุปกรณ
Firewall
backup
ดตัด้งตัโปรแกรมป
องกัอนงกั
ไวรันสไวรัส
backupและติ
และติ
้งโปรแกรมป
คอมพิ
ทุกทเครื
่องของบริ
ษัทฯเพื
่อปอ่องกัปนอขงกัอมูนลขอมูล
คอมพิวเตอร
วเตอร
ุกเครื
่องของบริ
ษัทฯเพื
สูญหายจากการติดไวรัส
สูญหายจากการติดไวรัส
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3.3.1
นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันและรับผิดชอบตอ
ฯตระหนักถึนงความสำคั
ญของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพื
งกันและรั
บผิดชอบต
ผลกระทบที่อบริ
าจเกิษัทดจากการดำเนิ
งานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ
จึง่อไดปกอำหนด
“นโยบายด
าน อ
ผลกระทบที
าจเกิเพืด่อจากการดำเนิ
งานทัฒ้งนากระบวนการผลิ
ภายในและภายนอกสถานประกอบการ
ไดกำหนด “นโยบายด
สิ่งแวดลอ่อม”
สงเสริมใหเกิดนการพั
ต สรางสรรคนวัตกรรมที่ชจึวงยลดผลกระทบที
่อาจจะ าน
สิ่งแวดล
่อส้งงเตรี
เสริยมมมาตรการต
ใหเกิดการพัางๆเพื
ฒนากระบวนการผลิ
างสรรค
ตกรรมที
่ชวยลดผลกระทบที
เกิดขึอ้นม”พรเพื
อมทั
่อกอใหเกิดการใชทตรัสร
พยากรทุ
กดนาวันอย
างมีประสิ
ทธิภาพ แกไขปญ่อหาาจจะ
เกิดขึจากการเปลี
้น พรอมทั่ย้งนแปลงสภาพภู
เตรียมมาตรการต
างๆเพื
่อกอใหเเกิพืด่อการใช
รัพยากรทุ
ดานอยา าสงมี
ประสิ
ทธิภหาพ
ไขปำญหา
มิอากาศ
รวมรณรงค
ลดปญทหาการตั
ดไมทกำลายป
งเสริ
มการบริ
ารจัแก
ดการน้
อยางมีป่ยระสิ
ทธิภาพ รวมถึมงปกป
องระบบนิ
เวศและความหลากหลายทางชี
จากการเปลี
นแปลงสภาพภู
ิอากาศ
รวมรณรงค
เพื่อลดปญหาการตัดไมวทภาพ
ำลายปา สงเสริมการบริหารจัดการน้ำ
ษัทฯไดกเำหนด
“นโยบายดานการอนุรักวษภาพ
ทรัพยากร” เพื่อเปนแนวทางการ
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี
รวมถึงปกป้ บริ
องระบบนิ
วศและความหลากหลายทางชี
ดำเนิ น งาน สงนอกจากนี
เสริ มการใช้ บริ
ทรัษพัทยากรอย
า งมีป ระสิ
ท ธิ ภาพ และประโยชน
โดยกำหนดให
รักษ
ฯไดกำหนด
“นโยบายด
านการอนุรักษสทูงสุรัดพยากร”
เพื่อเปกนารอนุ
แนวทางการ
ยากรเป
นสวมนหนึ
่งของการดำเนิ
นงานของบริ
ษัททฯธิปรั
บปรุและประโยชน
งประสิทธิภาพการใช
รัพยากรขององคกการอนุ
รอยางร ักษ
ดำเนิทรันพงาน
สง เสริ
การใช
ทรั พยากรอย
า งมีป ระสิ
ภาพ
ส ูงสุดทโดยกำหนดให
อเนื่องและเหมาะสม
โดยถือเปนหน
าที่ความรับษผิัทดชอบของผู
หารและพนั
กงานทุกทคนรัพโดยบริ
ษัทฯเผยแพร
ทรัพตยากรเป
นสวนหนึ่งของการดำเนิ
นงานของบริ
ฯ ปรับปรุบงริประสิ
ทธิภาพการใช
ยากรขององค
กรอยาง
นโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท www.thaiagroenergy.com
ตอเนื่องและเหมาะสม โดยถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯเผยแพร
ในป 2564 บริษ ั ทฯได แตงตั ้ ง “คณะทำงานเพื ่ อการบริ หารความยั่ งยื นองค กร (Corporate
นโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท www.thaiagroenergy.com
Sustainability Management Committee) หรือ (“CSM”) ขึ้นจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อบริิหารจััด
ในป 2564 บริษ ั ทฯได แตงตั ้ ง “คณะทำงานเพื ่ อการบริ หารความยั่ งยื นองค กร (Corporate
การและดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ นำเขาสูกระบวนการทำงาน ในทุุกดาน ทั้งการใชพลังงานการ
Sustainability
Management
Committee)
หรือ ง(“CSM”)
จากหน
กี่ยาหมาย
วของเพื
่อบริิหารจััด
จัดการน้ำและของเสี
ียจากกระบวนการผลิ
ตไปจนถึ
การลดคารขึบ้นอนฟุ
ตพริว้นยงานต
ทนำไปสูากงๆารตัที้ง่เเป
การลดการ
การและดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ นำเขาสูกระบวนการทำงาน ในทุุกดาน ทั้งการใชพลังงานการ
จัดการน้ำและของเสีียจากกระบวนการผลิตไปจนถึงการลดคารบอนฟุตพริ้นทนำไปสูการตั้งเปาหมาย การลดการ
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ใชทรัพยากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ชวยลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถแกไขปญหาและขอ
รองเรียนจากผลกระทบตางๆ ไดอยางทันทวงที และรายงานผลการดำเนิินงานตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทราบ
3.3.2 ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
รายการ
(1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
(มีคาไมเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด)
(2) ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
(มีคาไมเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด)
(3) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ระบายออกนอกโรงงาน เปนไปตามที่
กฎหมายกำหนด (มีคาไมเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด)
(4) อุบัติเหตุที่กอใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอมตองเปนศูนย
(การหกรั่วไหลของน้ำกากสา น้ำมันหรือสารเคมีสูบริเวณภายนอกอาคาร)
(5) การควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย การทำงานเปนระบบ
ปกติ 100%

ป 2564

ป 2563

✓

✓

✓

✓

0 ครั้ง

0 ครั้ง

✓

✓

✓

✓

การใชทรัพยากรและอนุรักษพลังงาน
การบริหารจัดการน้ำ
บริษัทฯ มุงเนนไปที่การจัดการน้ำทิ้งทั้งระบบ ผลลัพทที่ไดทางหนึ่งคือชวยลดปริมาณการใชน้ำใน
กระบวนการผลิต ซึ่งเกิดจากการรวบรวมขอมูลการใชน้ำในขั้นตอนการผลิต น้ำดิบ กระบวนการผลิต การสนับสนุน
การผลิตและระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปสูการหาแนวทางในการใชนำน้ำกลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
น้ ำ เสี ย จากกระบวนการผลิ ต ของโรงงานทั ้ ง หมดจะถู ก นำเข า ระบบบำบั ด แบบไร อ ากาศ
ANAEROBIC DIGESTER น้ำที่ผานการบำบัดถูกเก็บไวที่บอพัก หลังจากนั้นนำน้ำไปใชเปนปุยน้ำใหกับพืชเศรษฐกิจ
ในไร และระเหยตามธรรมชาติ ไมมีการระบายน้ำออกสูภายนอก และมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำในบอบำบัด
เปนประจำทุกวัน นอกจากนั้นยังมีการสงตัวอยางน้ำไปทำการตรวจสอบคุณภาพกับบริษัทผูใหบริการเอกชน
ภายนอกทุกเดือน
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การใชพลังงานเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ บริษัทฯเล็งเห็นวาการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
ดวยวิธีผลิตกาซชีวภาพเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการเกิดกลิ่นที่ไมพึงประสงค อีกทั้งยังสามารถนำกาซ
ชีวภาพที่ไดเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟาดวยเครื่องยนต (Gas Engine) ซึ่งเปนพลังงานทดแทนที่สำคัญไดบริษัทฯ
เริ่มใชพลังงานกาซชีวภาพเปนครั้งแรกจากบอผลิตที่ 1 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
เมื่อเดือนมกราคม 2549 และพัฒนาเพิ่มจำนวนบอผลิตมาจนถึงปจจุบัน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 บอบำบัด มีกำลัง
การผลิตสูงสุด 8,100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

ในป 2564 ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอล (Spent Wash) มีปริมาณน้ำเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลทั้งหมดประมาณ 72 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง หรือประมาณ 1,728 ลูกบาศก
เมตรตอวัน รวมทั้งสิ้น 734,615 ลูกบาศกเมตร
ปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตไดจากระบบบำบัดแบบไรอากาศ ซึ่งสามารถจายน้ำเสียเขาระบบบำบัด
และมีปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตไดในป 2564 ดังนี้
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 สามารถจายน้ำเสียเขาระบบบำบัดเพื่อผลิตกาซชีวภาพได
ประมาณ 83% จากกำลังการผลิตทั้งหมด (เปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล)
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 สามารถจายน้ำเสียเขาระบบเพื่อผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ
47% จากกำลังการผลิตทั้งหมด เนื่องจากสายการผลิตที่ 1 หยุดผลิตในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
การใชพลังงานไฟฟา ในป 2564 โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ มีความตองการใชพลังงาน
ไฟฟารวมทั้งสิ้นประมาณ 28,000,000 กิโลวัตต โดยบริษัทฯสามารถผลิตไฟฟาใชเองได 19,000,000 กิโลวัตต คิด
เปนรอยละ 69 สวนที่เหลือซื้อจากการไฟฟาสวนภูมิภาค(PAE) จำนวน 9,000,000 กิโลวัตต หรือคิดเปนรอยละ 31
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การใช้พลังงานด้านไฟฟ้าปี 2564
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การลดคารบอนฟุตพริน้ ทและลดการปลอยกาซเรือนกระจก
บริษัทฯใหความสำคัญกับลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดวยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษและประหยัดพลังงาน
เพื่อชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยในป 2564 บริษัทฯมีการดำเนินการในหลายดาน ดังนี้
การควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก ปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางดำเนินการประเมินปริมาณ
การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก (เริ่มตนในป 2564) ซึ่งจะตองทำการเก็บรวบรวมขอมูลของป 2564-2565
เพื่อยื่นขอรับการรับรองจากองคการกาชเรือนกระจก(อบก)
ในป 2564 บริษัทฯไดสมัครเขารวมโครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นท
ขององคกรในภาคอุตสาหกรรมปงบประมาณ 2565 หรือ ระยะที่ 11 ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
ไดรับการคัดเลือกเปนองคกรอุตสาหกรรมนำรองของโครงการฯ โดยไดรับการสนับสนุนจัดหาทีมงานที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ และไดรับการสนับสนุนคาใชจาย(คาที่ปรึกษา) จากโครงการฯ ในการ
จัดทำคารบอนฟุตพริ้นท
ตามแผนการดำเนินโครงการดังกลาวมีกำหนดการแลวเสร็จเดือนกันยายน 2565 หลังจากนั้น
บริษั ทฯจะยื่ นขอรั บการรับ รองจากองค การก าซเรื อนกระจก(อบก) ภายในป 2566 และจะกำหนดกิ จ กรรม
ดำเนินงานใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธในระยะยาวตอไป
โครงการปลู กป าเศรษฐกิ จ บริ ษัทฯได ดำเนิ นโครงการปลู กป าเศรษฐกิจบนพื้ นที่ ของโรงงาน
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 672 ไร โดยทำการปลูกไปแลว ในป 2563 จำนวน 308 ไร
ปลูกในป 2564 จำนวน 212 ไร และมีแผนงานปลูกในป 2565 จำนวน 129 ไร ซึ่งโครงการดังกลาวชวยลดเรื่องการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ โดยสามารถลดปริมาณนำเสียจากกระบวนการผลิต
อีกดวย
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

แผนการดำเนิ
นงานแยกตามกิจกรรมไดดังนี้
แผนการดำเนินงานแยกตามกิจกรรมไดดังนี้
(1)(1)การจั
แบงงเปเปนน 22แบบ
แบบคืคืออการป
การปกชำด
กชำดวยกิ
วยกิ
่งยอดและการเพาะชำด
และการเพาะชำด
วยเมล็
การจัดดเตรี
เตรียยมกล
มกลาาไม
ไม แบ
่งยอด
วยเมล็
ด ซึ่งด ซึ่ง
ในปในป
จจุจบจุันบอยู
ันอยูระหว
ระหวาางการดำเนิ
งการดำเนินนงานจั
งานจัดดเตรี
เตรียยมม
(2)(2)การเตรี
ดำเนินนการปรั
การปรับดิบนดิไปบ
นไปบ
างแล
วในบางส
น และกำจั
การเตรียยมพื
มพื้น้นทีที่ป่ปลูลูกก ปปจจจุจุบบันันไดไดเริเริ่ม่มดำเนิ
างแล
วในบางส
วน วและกำจั
ดวัชดพืวัชชพืช
ในพื
้นที้น่กทีอ่กนแล
ในพื
อนแลวจึวจึงจะดำเนิ
งจะดำเนินนการไถดิ
การไถดินน
(3)(3)การให
ดำเนินนการตั
การตั้ งแต
้ งแต
นวาคม
2563
ต นมา
การใหนน้ำ้ำและการวางระบบน้
และการวางระบบน้ ำำ เริเริ่ม่มดำเนิ
วั นวทีั น่ ที15่ 15ธั นธัวาคม
2563
เป นเป
ต นนมา
ปจปจุจบจุันบสามารถให
นำกลับบไปใช
ไปใชในแปลงปลู
ในแปลงปลู
ุกแปลงแล
ันสามารถใหนน้ำ้ำกากส
กากสาาจากกระบวนการผลิ
จากกระบวนการผลิตต นำกลั
กไดกได
ทุกทแปลงแล
ว ว
งานปลูกก กิกิจกรรมการดำเนิ
กรรมการดำเนินนการปลู
กในป
จำนวน
129129
ไร ซึไร่ง ซึ่ง
(4)(4)งานปลู
การปลูกกตตนนไมไมมีแมีผนงานปลู
แผนงานปลู
กในป2565
2565
จำนวน
ันอยูระหว
ระหวางการดำเนิ
างการดำเนินนงานเพาะชำกล
งานเพาะชำกลาไม
กตกนตไมนไม
ไดใไนเดื
อนพฤษภาคมเป
นตนนไปตนไป
ปจปจุจบจุันบอยู
ไม และคาดว
และคาดวาาจะเริ
จะเริ่ม่มงานปลู
งานปลู
ดในเดื
อนพฤษภาคมเป
การบำรุงงรัรักกษา
ษา กิกิจจกรรมการบำรุ
น น3 ส3วสนวคืนอคื(1)
งานตั
ดแตดงแต
กิ่ง ง(2)
(5)(5)การบำรุ
กรรมการบำรุงงรัรักกษาแบ
ษาแบงงานออกเป
งงานออกเป
อ (1)
งานตั
กิ่ง (2)
งานกำจัดวัดชวัพืชพืชช(3)(3)งานวั
งานวัดดความเจริ
ความเจริญ
ญเติ
นงานตั
ดแตดงแต
กิ่งงและตั
ดหญดาหญ
ใน าใน
งานกำจั
เติบบโต
โต ซึซึ่ง่งในป
ในปจจจุจุบบันันอยูอยูระหว
ระหวางการดำเนิ
างการดำเนิ
นงานตั
กิ่งและตั
่แปลงที่ม่ีมหีหญญาขึาขึ้น้นสูสูงงในส
ในสววนงานวั
นงานวัดดความเจริ
ดความเจริ
ญเติญบเติโตไปแล
วในสวในส
วนของ
พื้นพืที้น่แทีปลงที
ความเจริญญเติเติบบโตนั
โตนั้น้นไดไดดดำเนิ
ำเนินการวั
นการวั
ดความเจริ
บโตไปแล
วนของ
อายุ
ีอายุไดได1.5
1.5ปปขขึ้นึ้นไป
ไป ซึซึ่ง่งมีมีจจำนวนทั
ำนวนทั้ง้งหมด
ละแปลงที
่ปริม่ปาณ
10%10%
ของของ
อายุ
ไมไทมี่มทีอี่มายุ
หมด 53
53แปลง
แปลงโดยการสุ
โดยการสุมวัมดวัในแต
ดในแต
ละแปลงที
ริมาณ
จำนวนตนไมในแปลง ซึ่งไดดำเนินการแลวเสร็จแลวทั้งหมด 53 แปลง
จำนวนตนไมในแปลง ซึ่งไดดำเนินการแลวเสร็จแลวทั้งหมด 53 แปลง
การบริหารจัดการผลกระทบ

การบริหารจัดการผลกระทบ
บริ ษั ท ฯให ความสำคัญ กั บ การจั ด การผลกระทบที่ เกิด จากกระบวนการผลิ ต ตลอดจนข อ
บริ ษั ท ฯให ความสำคัญ กั บ การจั ด การผลกระทบที่ เกิด จากกระบวนการผลิ ต ตลอดจนข อ
รองเรียนตางๆ ที่ไดรับการแจงเขามายังบริษัทฯ โดย “ทีมงานมวลชนสัมพันธ” แผนกมวลชนและธุรการ ทำ
รอหน
งเรีายทีนต
างๆ ที่ไดรับการแจงเขามายังบริษัทฯ โดย “ทีมงานมวลชนสัมพันธ” แผนกมวลชนและธุรการ ทำ
่ประสานความรวมมือกับชุมชนรอบขางอยางใกลชิด เขาพบปะเยีย่ มเยือนชุมชนในแตละครัวเรือนเพื่อรับฟง
หนและดำเนิ
าที่ประสานความร
มมืออกัรบอชุงเรี
มชนรอบข
าพบปะเยีย่ มเยืออนชุ
มชนในแตลCSM
ะครัวนำไปสู
เรือนเพื ก่อารรับฟง
น การเยี ยววยาข
ย นต างๆางอย
ในเบืางใกล
้ องตชนิดกอเขนนำมารายงานต
คณะทำงาน
และดำเนิ
น การเยี
อ รลอะด
งเรีานเพื
ย นต่อาลดผลกระทบจากกระบวนการผลิ
งๆ ในเบื้ องต น กอ นนำมารายงานต
คณะทำงาน
นำไปสู
ดำเนินการแก
ไขปยญวยาข
หาในแต
ตใหไดมอากที
่สุด รวมทั้งCSM
สื่อสารกลั
บไป ก าร
ดำเนิ
ญหาในแต
ละดานเพื
่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิ
ตใหไดมากที่สุด รวมทั้งสื่อสารกลับไป
ยังชุนมการแก
ชนเพื่อไรัขป
บทราบถึ
งผลการดำเนิ
นการปรั
บปรุงแกไขตางๆของบริษัทฯตอไป
ยังชุมชนเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินการปรับปรุงแกไขตางๆของบริษัทฯตอไป
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อะโกร เอ็็นเนอร์์
จำำ�กัั56-1
ด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) บริิษััท ไทยรายงานประจำป
2564ยี่�่ (แบบ
One Report)
การดำเนินการแบงออกเปน 2 สวน คือ
(1) แผนงานระยะสั้น โดยเริ่มตนจากการหาสาเหตุของผลกระทบ ดำเนินการแกไขอยางเรงดวน
ประเมินผลและติดตาม ตลอดจนสุมตรวจผลการปรับปรุงแกไขเปนระยะและสื่อสารตอชุมชนเพื่อรับทราบเปนระยะ
(2) แผนงานระยะยาว ประกอบดวยการจัดทำแผนภูมิชุมชนรอบโรงงาน เพื่อดำเนินการปองกัน
และลดผลกระทบในอนาคตใหสอดคลองกับฤดูกาลและทิศทางลม รวมถึงการวางแผนการซอมบำรุงและจัดอบรม
เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบจากกระบวนการผลิตขึน้ มาอีก
ในอนาคต
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การบริหารจัดการเรื่องกลิ่นและปองกันมลภาวะ
บริษัทฯลงทุ นติดตั้งอุปกรณ สำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในกาซชีวภาพที่ ใชเป น
เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟาซึ่งในการนี้จะทำใหปริมาณ SOx ใน Flue Gas จากปลอง Boiler ลดลง (BioScrubber) อั นเป นการป องกัน มลภาวะในอากาศที่ จะเกิ ดขึ้น กับ ชุม ชนรอบบริ เวณโรงงาน ครั้งแรกในเดื อน
มิถุนายน 2558 และทำการเพิ่มจำนวนถัง Bio-Scrubber จนถึงปจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ถัง ซึ่งกาซชีวภาพที่ผลิต
ได จ ากบ อ ไบโอแก ส จะถู ก ส ง เข าถัง บำบั ด อากาศ (Bio Scrubber) กอ นจะนำไปใช ง านเพื่ อ ลดปริ ม าณก า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟล

ป 2564 ประสิ ท ธิภ าพของระบบบำบั ด ก าซชี ว ภาพ (Bio scrubber) โดยเฉลี่ ย แล ว ทั้ ง หมด
สามารถลดปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟดไดตามคาควบคุม คือ
(1) การจายกาซชีวภาพไปให Boiler ≤ 500 ppm
(2) กาซชีวภาพที่นำไปใชผลิตไฟฟา Engine ≤ 200 ppm
การบริหารจัดการกลิ่น
นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดทำการแกไขปญหากลิ่นที่บอระเหย โดยใช EM (มีจุลินทรีย 4 สายพันธ
ที่พัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น) ชวยในการดับกลิ่นอยางตอเนื่องอีกดวย
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
การดำเนินงานในมิติสังคม ปที่ผานมา บริษัทฯมุงเนนการดำาเนินงานที่สรางการมีสวนรวมและ
รับฟงความตองการที่แทจริงของผูมีสวนไดเสีย โดยแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ การดำเนินงานภายในที่เกี่ยวของ
กับการดูแลพนักงานและภายนอกเกี่ยวของกับการดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งนับเปนผูมีสวนไดเสียที่มีความสำคัญตอ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เปนหลักปฏิบัติรวมกันในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม ไดแก พนักงาน ชุมชน สังคม ลูกคาและคูคาทางธุรกิจในหวงโซอุปทาน โดยไดประกาศ “นโยบาย
ดานสิทธิมนุษยชน” ใหผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินธุรกิจจะเปนไปดวย
ความรอบคอบ ไมกระทำการใดๆ ที่จะกอใหเกิดการละเมิดตอสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งการ
ควบคุมการใชแรงงานเด็กและการเยียวยากรณีพบการจางแรงงานเด็ก โดยไมจางแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกวา 18 ป
รวมทั้ งกำหนดให ผู รับเหมาและบุคคลภายนอกที่ เขามาทำงานกับบริษัทฯ ไมใชแรงงานเด็ก พรอมมี มาตรการ
ควบคุมและเยียวยาอย างเครงครัด นอกจากนั้ นยังดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ไมเลือกปฏิบัติตอผูพิ การ
ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม สำหรับพนักงานและผูมาติดตอที่เปนผูพิการใหมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น ยังสนับสนุนใหคูคาธุรกิจตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ใหปฏิบัติตอพนักงาน
ของตนเอง ผูมีสวนไดเสียและมีปฏิสัมพันธกับชุมชนรอบขางสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การดูแลพนักงาน รองรับการปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”)
บริษัทฯ ไมมีนโยบายปรับลดพนั กงาน ลดเงินเดือนหรือหยุดดำเนินการในภาวะวิกฤติ เพราะ
บุคลากรนับเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ทามกลางการแพรระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID19”) บริษัทฯตองดูแลพนักงานใหมีความปลอดภัย พรอมปรับตัวใหทันกับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
มาตรการดูแลพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและมีความปลอดภัย โดย แบงการดำเนินการออกเปน
2 สวนหลัก ดังนี้
สวนสำนักงาน ประกอบดวย กำหนดการทำงานแบบ Work From Home (WFH) โดยสลับการ
ทำงานแบบกลุม สลับกันเขามาปฏิบัติและยกระดับจนสามารถสามารถปฏิบัติงานจากที่บานทั้งหมด จัดเตรียม
อุปกรณและการเขาถึงขอมูลที่จำเปนสำหรับการทำงาน ในกรณีที่พนักงานจำเปนตองเขามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ
ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่ มีการดูแลความสะอาดพื้นที่สวนกลาง พื้นที่เสี่ยงตอการสัมผัส
อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดโตะทำงานเวนระยะหางไมนอยกวา 1.5 เมตร ใหสอดคลองกับหลักการเวน
ระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
ส วนโรงงาน ประกอบด วย การแต งตั้ ง “คณะทำงานรองรับสถานการณ การแพรระบาดของ
COVID-19” ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ผูจัดการฝายหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ทำหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการ ลดผลกระทบตอบุคลากร ผูมีสวนไดเสียและ ผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นตอองคกร
จัดทำแผนจัดการความตอเนื่องของธุรกิจที่มีตอบุคลากรเพื่อรับมือตอการระบาดใหญ เชน การประเมินการหยุด
งานของพนักงาน โดยแบงเปนระดับการหยุดงานตามการระบาด การเขาถึงบริการสาธารณสุขสำหรับพนักงาน
การจัดหาวัคซีนทางเลือกและอุปกรณปองกันการติดเชื้อใหเพียงพอ รวมถึงสื่อสารใหความรูแกบุคลากรเพื่อบรรเทา
ความตระหนักและจัดการกับขาวลือที่ไมถูกตอง นำเสนอแนวปฏิบัติดวยภาษาที่เขาใจงายและมีความตอเนื่อง
ทั้ งนี้ รายละเอี ย ดการดู แลพนั กงานในช ว งการแพร ระบาดของโรคโควิ ด-19 ที่ เกี่ย วข องกั บ
พนั กงานตลอดจนผูมีส วนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดห วยโซ ธุรกิจเป ดเผยไวในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1
One Report) สวนที่ 1 หัวขอ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 2.2.11 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
การสงเสริมศักยภาพบุคลากร
บริษัทฯ มีการดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ดวยการจัดสงพนักงานเขารับการอบรมและ
พัฒนากับสถาบันภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนดำเนินการจัดการอบรมภายในบริษัท เพื่อมุงเนนใหพนักงานมี
ความรู ความสามารถ ตลอดจนทั ก ษะที่ ใช ในการปฏิ บั ติ ง านให ส อดคล อ งกั บ สมรรถนะประจำตำแหน ง
(Functional Competency) ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม และดวยการ
สำรวจความจำเปนในการฝกอบรม และจัดทำเปนแผนการฝกอบรมประจำป 2564 ดังนี้
1) อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรูเฉพาะตำแหนง
2) อบรมหลักสูตรตามขอบังคับ กฏหมายหรือความปลอดภัย
3) อบรมหลักสูตรพัฒนาความรูและทักษะ
4) หลักสูตรดานระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม
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2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท ไทยรายงานประจำป
อะโกร เอ็็นเนอร์์
ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กราฟสรุปการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝกอบรม ประจำป 2564
กราฟสรุปการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝกอบรม ประจำป 2564

การฝกอบรมตามแผนฝกอบรมประจำป 2564

การฝกอบรมตามแผนฝกอบรมประจำป 2564

วันที่ 22 มกราคม 2564 อบรมหลักสูตรการใชงานระบบถังดับเพลิงบริเวณถังเก็บเอทานอล โดย บริษัท ซีเอเค อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 22 มกราคม 2564 อบรมหลักสูตรการใชงานระบบถังดับเพลิงบริเวณถังเก็บเอทานอล โดย บริษัท ซีเอเค อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

อบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน โดย สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

อบรมหลักสูตร Basic Engineering Skill การเดินเครื่องจักร Boiler & Turbine โดย ที่ปรึกษา Boiler & TG

อบรมดับเพลิงขั้นตนประจำป 2564 โดย ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองมะคาโมง

อบรมและทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานสาขาชางเครื่องกล สาขาพนักงานขันแนนเครื่องจักรกล ระดับ 1

อบรมหลักสูตร วิเคราะหคุณภาพอยางไร ใหถูกตองนาเชื่อถือ” โดย ผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพและนักวิทยาศาสตร

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯใหความสำาคัญในเรือ่ งความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย
โดยมี “นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน” โดยประกาศนโยบาย
ดังกลาวในบริเวณโรงงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ภายในอาคารสำนักงานและบนเว็บไซตของบริษัท เพื่ออใชเปนแนวทาง
ในการยึดถือปฏิบัติ ปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจสงผลตอชีวิตและทรัพยสิน โดยกำหนดใหความปลอดภัยใน
การทำางานเปนหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
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บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

Bund wall)
•
•

(E903,E904)
1,719.36
(E913,E914)
2,011.43

822.71
1,592.99

/
/

42

มาตรการความปลอดภัย การจัดเก็บสารเคมี
 มีปายบงชี้ และคูมือความปลอดภัย MSDS พรอมจุดลางตาและรางกาย
 จัดเตรียมชุดกันสารเคมีสำหรับพนักงานที่ตองทำงานกับสารเคมีโดยเฉพาะ
 การจัดเก็บไวใน Storage Tank
 สราง Bund wall
 การซอมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกลนรั่วไหล
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บริษัท�ปีไทย
อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำำ
ี 2564

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในป 2564 แมวาระยะเวลาการดำาเนินกิจกรรมตางๆคอนขางจำกัด จากสถานการณการระบาด
ของโรค COVID-19 ที่ ต  องเว นระยะห างทางสั ง คม บริ ษ ั ท ฯยั งคงมุ  ง มั่ นดู แลชุ ม ชนรอบขา งควบคู ไปกั บการ
ดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนโครงการที่กอใหเกิดการ
สรางคุณคารวมระหวางองคกรกับชุมชน
โดยในป 2564 บริษัทฯไดดำเนินโครงการและรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคมอยางยั่งยืนมี
รายละเอียดดังนี้
รายการ

(1) รวมกับบริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม ในโครงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทย
(1.1) มอบเครื่อง High Flow Oxygen จำนวน 2 เครื่อง ใหแก โรงพยาบาลดานชาง โรงพยาบาลสามชุก และ
(1.2) มอบชุด PPE (3M) จำนวน 400 ชุด ใหแก โรงพยาบาลดานชาง โรงพยาบาลสามชุก และ
โรงพยาบาลหนองหญาไซ
(1.3) มอบแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาด จำนวน 460 ลิตร ใหแก โรงพยาบาลดานชาง โรงพยาบาลสามชุก
และโรงพยาบาลหนองหญาไซ
(2) โครงการปรับปรุงและซอมแซมเสาธงชาติสถานีตำรวจภูธรหนองหญาไซ
(3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนบานสระเตย
(4) บริษัทฯรวมกับพนักงานจัดซื้อชุดเครื่องนอน ใหกับศูนยพักคอยตำบลแจงงาม 20 ชุด
(5) ติดตั้งกลองวงจรปดใหกับหมูบานวังน้ำโจน
(6) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการแพทย และจัดตัง้ กองทุนพระภิกษุสงฆอาพาธโรงพยาบาลดานชาง
(7) สนับสนุน วัสดุและครุภัณฑการแพทยและครุภัณฑสำนักงาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองมะคาโมง
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บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เมื่อวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 บริษัท ลานนารีซอรสเซศ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
บริจาคแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาด จำนวน 460 ลิตร ใหแกโรงพยาบาลดานชาง โรงพยาบาลสามชุก และโรงพยาบาล
หนองหญาไซ

23 สิงหาคม 2564 บริษัท ลานนารีซอรสเซศ กัด (มหาชน) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องมือแพทย
High Flow Oxygen จำนวน 2 เครื่องใหแกโรงพยาบาลดานชาง โรงพยาบาลสามชุก และมอบชุด PPE 3M จำนวน 400 ชุด ใหแก
โรงพยาบาลดานชาง โรงพยาบาลสามชุก และโรงพยาบาลหนองหญาไซ

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กรกฏาคม 2564 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล อาหารแหง น้ำดื่ม
ใหแกชาวบานหนองครก ตำบลแจงงาม ในชวงวิกฤตโควิค-19 โดยมี นายเชน กาฬษร กำนันตำบลแจงงาม เปนผูรับมอบ
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

วันที่ 10 กันยายน 2564 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ขาวสาร อาหารแหง แกผูกัก
covid19
านชางเอ็โดยมี
นายสิ
ทธิศดัก(มหาชน)
ดิ์ แยมพรายภิ
รมย่อนายอำเภอด
นชาขงาเป
นตัวอาหารแห
แทนรับมอบ
วัตันวเนื
ที่ ่อ10งจาก
กันยายน
2564ในพืบริ้นษทีัท่อำเภอด
ไทย อะโกร
นเนอร
ยี่ จำกั
มอบเครื
งอุปโภค บริโาภค
วสาร
ง แกผูกัก
ตัวเนื่องจาก covid19 ในพื้นที่อำเภอดานชาง โดยมีนายสิทธิศักดิ์ แยมพรายภิรมย นายอำเภอดานชาง เปนตัวแทนรับมอบ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)และพนักงาน มอบเงินบริจาคใหโรงพยาบาล
ดา่อนชวันาทีง ่ เพื27่อจัพฤษภาคม
ดซื้อวัสดุ ครุ2564
ภัณฑบริอุษปักรณ
ดตัย้งกองทุ
พระภิกษุสงฆอาพาธ
อทกับนมอบแอลกอฮอล
ลางมือ
เมื
ท ไทยการแพทย
อะโกร เอ็และจั
นเนอร
ี่ จำกัดน(มหาชน)และพนั
กงานพรมอบเงิ
บริจาคใหโรงพยาบาล
จำนวน
ุพรรณ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลด
นชางกเป
ผูรอับาพาธ
มอบ พรอทกับมอบแอลกอฮอลลางมือ
ดานชาง20เพืลิ่อตจัรดซืโดยมี
้อวัสนดุายเดชา
ครุภัณฑพงษ
อุปสกรณ
การแพทย
และจัดตั้งกองทุนาพระภิ
ษุสนงฆ
จำนวน 20 ลิตร โดยมีนายเดชา พงษสุพรรณ ผูอำนวยการโรงพยาบาลดานชาง เปนผูรับมอบ

4. การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
4. การวิผลการดำเนิ
เคราะหและคำอธิ
บายของฝายจัดการ
นงานในภาพรวม

ผลการดำเนิ
นงานในภาพรวม
เนื
่องจากสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหความตองการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิงเนื
ลดลงส
งผลใหปริมาณการจำหน
ายเอทานอลลดลงจากป
อยละ
18.23 นอกจากนี
้ ปญองการใช
หาภัยแล
่องจากสถานการณ
แพรระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรัสโคโรนกาอนร
2019
(COVID-19)
ทำใหความต
น้ำงมัยันง
เชื
เพลิงลดลงสองราคากากน้
ผลใหปริมาณการจำหน
อนรอยละ 18.23
นอกจากนี
้ ปญหาภั
ยแล
งยัง
สง้อผลกระทบต
ำตาลซึ่งเปนาวัยเอทานอลลดลงจากป
ตถุดิบหลัก ในการผลิตกเอทานอลปรั
บราคาเพิ
่มสูงขึ้นจากป
กอนร
อยละ
โดยในปอราคากากน้
2564 บริษัทำตาลซึ
ฯ มีรายได
ลานบาท
ลดลงจากปกบอราคาเพิ
น 200.71
เปนอยละ
รอย
ส28.05
งผลกระทบต
่งเปนทวัั้งตสิถุ้นด2,207.89
ิบหลัก ในการผลิ
ตเอทานอลปรั
่มสูงขึลา้นนบาท
จากปกคิอดนร
28.05
2564
รายไดลทาั้งนบาทหรื
สิ้น 2,207.89
ลานบาท
ลดลงจากป
กอน ก200.71
ลานบาท
คิดเปคินดรเปอนย
ละ
8.33โดยในป
และขาดทุ
นสุทบริธิทษั้งัทสิฯ้น มี58.42
อหุนละ
0.06 บาท
ลดลงจากป
อน 128.59
ลานบาท
รละอยละ
หรือนลดลงหุ
8.33183.25
และขาดทุ
สุทธิทนั้งละ
สิ้น 0.13
58.42บาท
ลานบาทหรือหุนละ 0.06 บาท ลดลงจากปกอน 128.59 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 183.25 หรือลดลงหุนละ 0.13 บาท
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะหผลการดำเนินงาน
รายได
ป 2564
รายละเอียด

ลานบาท

ป 2563

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

รายไดจากการขาย
รายไดอื่น

2,207.30
0.59

99.97
0.03

2,405.99
2.61

99.89 (198.69)
0.11
(2.02)

(8.26)
(77.39)

รวมรายไดทั้งสิ้น

2,207.89

100.00

2,408.60

100.00 (200.71)

(8.33)

บริษัทฯ มีรายไดในป 2564 ทั้งสิ้น 2,207.89 ลานบาท ลดลงจากปกอน 200.71 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 8.33 เนื่องจาก
(1) รายไดจ ากการจำหนายเอทานอลลดลงจากป กอน 198.69 ลานบาท คิดเปน รอยละ 8.26
เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหความตองการใชน้ำมันเชื้อเพลิง
ลดลงสงผลใหปริมาณการจำหนายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 18.23 และ
(2) รายไดอื่นลดลงจากปกอน 2.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.39 เนื่องจากรายไดจากการขาย
Fusel Oil ลดลง และในป 2563 มีการจำหนายทรัพยสินและไดรับเงินชดเชยจากการประกันความเสียหายแตไมมี
รายไดดังกลาวในป 2564
คาใชจาย
รายละเอียด

ป 2564

ป 2563

ลานบาท % ยอดขาย

ลานบาท

ตนทุนขาย
คาใชจายขายและบริหาร
คาใชจายทางการเงิน
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได

2,142.49
102.05
36.74
(14.97)

97.06
4.62
1.66
(0.67)

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

2,266.31

102.67

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

% ยอดขาย

ลานบาท

%

2,206.71
85.64
40.01
6.07

91.72
3.56
1.66
0.25

(64.22)
16.41
(3.27)
(21.04)

(2.91)
19.16
(8.17)
(346.62)

2,338.43

97.19

(72.12)

(3.08)

บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2564 ทั้งสิ้น 2,266.31 ลานบาท ลดลงจากปกอน 72.12 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 3.08 เนื่องจาก
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(1) ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากปกอน 64.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.91 เนื่องจากปริมาณการ
จำหนายเอทานอลลดลงตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว
(2) คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปกอน 16.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.16 เนื่องจาก
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหความตองการใชน้ำมันเชื้อเพลิง
ลดลงสงผลใหปริมาณการจำหนายเอทานอลลดลงตามไปดวย บริษัทฯ จึงหยุดผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1
ชั่วคราวทำใหคาใชจายในการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ที่เ กิดขึ้นโอนมาเปนคาใชจายขายและบริหารที่
เพิ่มขึ้นดังกลาว
(3) คาใชจายทางการเงินลดลงจากปกอน 3.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.17 เนื่องจากมีการจายคืน
เงินกูยืมระยะยาว และ
(4) คาใชจายภาษีเงินไดล ดลงจากปกอน 21.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 346.62 เนื่องจากมี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กำไรขั้นตน
ป 2564

รายละเอียด

ลานบาท

รายไดจากการขาย
หัก ตนทุนขาย
กำไรขั้นตน

ป 2563
%

ลานบาท

%

2,207.30
2,142.49

100.00
97.06

2,405.99
2,206.71

100.00
91.72

64.81

2.94

199.28

8.28

บริษัทฯ มีกำไรขั้นตนในป 2564 ทั้งสิ้น 64.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.94 ของรายไดจากการขาย
ลดลงจากปกอนที่มีกำไรขั้นตน 199.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.28 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากราคา
วัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 28.05
กำไรสุทธิ
รายละเอียด

หนวยวัด

ป 2564

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ลานบาท
(58.42)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน
บาทตอหุน
(0.06)
หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท

ป 2563
70.17
0.07

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(128.59)
(0.13)

คิดเปน
รอยละ
(%)
(183.25)
(185.71)

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในป 2564 ทั้งสิ้น 58.42 ลานบาท ลดลงจากปกอน 128.59 ลานบาท และมีขาดทุน
สุทธิหุนละ 0.06 บาท ลดลงจากจากปกอนหุนละ 0.13 บาท ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว
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งบแสดงฐานะการเงิน
รายละเอียด

หนวยวัด

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

(ลดลง)

คิดเปนรอยละ
(%)

เพิ่มขึ้น

ลานบาท
ลานบาท

3,398.24

3,357.97

40.27

1.20

1,559.28

133.68

8.57

สวนของผูถือหุนรวม

ลานบาท

1,692.96
1,705.28

1,798.69

(93.41)

(5.19)

มูลคาหุนตามบัญชี

บาทตอหุน

1.71

1.80

(0.09)

(5.00)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 40.27 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.20 เนื่องจาก

(1) สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 69.37 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.45 เนื่องจาก
(ก) สินทรัพยชีวภาพเพิ่มขึ้น 5.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.26 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 82.45 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 2.96 (ค) สินทรัพยสิทธิการใชลดลง 8.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.11 และ (ง) สินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 15.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 236.89
หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 133.68 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 8.57 เนื่องจาก (ก) เงินกูยืมระยะสั้นซึ่งสวนใหญนำมาใชซื้อวัตถุดิบและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนลดลง
151.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.58 (ข) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 57.07
ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.71 (ค) เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 355.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.25 และ (ง)
หนี้สินอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาลดลง 13.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.29
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สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น
93.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.19 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.80 บาท เปนหุนละ 1.71 บาท
เนื่องจากมีกำไรสุทธิลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว
กระแสเงินสด
รายละเอียด
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดยกมาตนงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

(หนวย : ลานบาท)
ป 2564
ป 2563
(63.04)
(88.12)
161.40
10.24
26.50
36.74

991.33
(159.27)
(831.00)
1.06
25.44
26.50

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงานในป 2564 ทั้งสิ้น 63.04 ลานบาท เนื่องจาก (ก) มี
ขาดทุนกอนภาษีเงินได 73.38 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา จำนวน 209.46 ลาน
บาท (ค) สินทรัพยดำเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 105.25 ลานบาท (ง) หนี้สินดำเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 62.91 ลานบาท (จ) ดอกเบี้ยรับ 0.04 ลานบาท (ฉ) ดอกเบี้ยจาย 36.15 ลานบาท
และ (ช) รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5.15 ลานบาท
(2) บริษั ท ฯ มีเงิ น สดสุ ท ธิใช ไปในกิจ กรรมลงทุ นในป 2564 ทั้ งสิ้น 88.12 ล านบาท เนื่ องจาก (ก)
ตนทุนการปลูกตนไมตามโครงการปลูกปาเศรษฐกิจ 5.12 ลานบาท และ (ข) ซื้อทรัพยสิน 83 ลานบาท
(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2564 ทั้งสิ้น 161.40 ลานบาท เนื่องจาก (ก) ชำระคืน
เงินกูยืมระยะสั้น 151.72 ลานบาท (ข) กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 499.37 ลานบาท (ค) ชำระคืนเงินกูยืม
ระยะยาว 144 ลานบาท (ง) ชำระหนี้สินตามสัญญาเชา 7.67 ลานบาท และ (จ) จายเงินปนผล 34.58 ลานบาท
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
(1) บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (QUICK
RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 0.58 เทา และ 0.22 เทาตามลำดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ำแตบริษัทฯ
ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ำมันขนาดใหญ
ที่มีความมั่ น คงทางการเงินสูง อีกทั้ งยั งมีกระแสเงินสดจากการดำเนิ นงาน (CASH GENERATION) และวงเงิน
สินเชื่อที่จะใชในการดำเนินงานไดอยางเพียงพอโดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา
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(2) บริษั ทฯ มีอัตราส วนหนี้สิ นรวมตอสว นของผูถือหุ นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 0.99:1 เทา
(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2564 เทากับ 18.54 วัน เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563
จำนวน 4.71 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 29.26 วัน เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 จำนวน 2.24 วัน มี
ระยะเวลาขายสินคาสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 2.60 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จำนวน 2.95 วัน และมีระยะเวลาชำระ
หนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 13.32 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จำนวน 5.42 วัน
ภาระผูกพันดานหนี้สิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูย ืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้
(1) บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไมเกินกวา
2.50 เทา และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ำกวา 1.10 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงินจะสิ้นสุด
ลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯไมสามารถดำรงอัตราสวน DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินที่ทำไว
อย างไรก็ต าม ธนาคารผูให กูไดมี หนั งสื อผอนผั น เงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราสว นทางการเงิน แลวเมื่ อวันที่ 27
ตุลาคม 2564 ที่ผานมา
(2) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเปนบริษัทแมจะตองดำรงสัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ ไมใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบาย
ลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดแตอยางใด
(3) บริษั ทฯ จะไม สามารถจายเงินป นผลให แกผู ถือหุนหากบริษั ทฯ ไมส ามารถปฏิบัติต ามเงื่อนไขที่
กำหนดในสัญ ญากูยืมเงิน เชน การดำรงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดำรงสัดสวนการถือหุนของลานนาใน
บริษัทฯ เปนตน เวนแตจะไดรับการผอนผันจากเจาหนี้ผูใหกูยืมดังกลาว
แนวโนมในอนาคต
มีการคาดการณวาปริมาณออยเขาหีบฤดูกาลผลิต 2564/65 จะสูงกวาฤดูกาลผลิต 2563/64 คิด
เปนรอยละ 28.64 ซึ่งจะสงผลใหกากน้ำตาลซึ่งเปนผลพลอยไดมีปริมาณมากขึ้นตามไปดวย ในขณะที่แนวโนมผลผลิต
มันสำปะหลังจากการสำรวจของสมาคมการคามันสำปะหลังไทย คาดการณวาจะเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2563/64
คิดเปนรอยละ 4.20 ซึ่งราคามันสำปะหลังโดยเฉพาะมันสำปะหลังเสนยังคงมีความผันผวนจากความตองการซื้อจาก
ตางประเทศ รวมถึงความตองการใชในอุตสาหกรรมแปงมันสำปะหลัง สำหรับแนวโนมความตองการใชเอทานอลในป
2565 คาดการณวาความตองการใชเอทานอลจะเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟนตัว
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5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
5.1 ขอมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

:
:
:
:

ที่ตั้งโรงงาน

:

เว็บไซต
นายทะเบียนหลักทรัพย

:
:

ผูสอบบัญชี

:

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)
0107550000157
ผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง
เลขที่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-627-3890-4 โทรสาร 02-627-3889
เลขที่ 9 หมูที่ 10 ถนนดานชาง-สามชุก ตำบลหนองมะคาโมง
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
WWW.THAIAGROENERGY.COM
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2292000
คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังตอไปนี้
(1) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650,
(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753,
(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
แหง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งอยูเลขที่ 193/136-137
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร.02-264-0777 โทรสาร. 02-264-0789
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5.2 ขอพิพาททางกฎหมาย
สรุปคดีความ : ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทแหงหนึ่งกลาวหาวาบริษัทฯไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อ
ขายมั น เส น โดยขอเรีย กค าเสี ย หายจำนวน 186.9 ล า นบาท บริษั ท ฯได ยื่ น คำให การและฟ องแย งโดยเรีย ก
คาเสียหายจำนวน 82.4 ลานบาท คูความทั้งสองฝายไดตอสูคดีใน 3 ชั้นศาล คดีไดสิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน
2562 โดยศาลฎีกาไดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหบริษัทดังกลาวชำระเงินคาซื้อมันเสนที่
บริษัทฯจายลวงหนาจำนวน 6.9 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน
2554 (วันที่ฟองแยง) จนกวาจะชำระเสร็จสิ้น
ทั้ งนี้ เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษั ท ฯยื่ น ฟ อ งบริ ษั ท ดั งกล า วต อ ศาลล ม ละลาย ซึ่ งศาล
ลมละลายไดพิพากษายกฟ องเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เนื่ องจากบริษัท ดังกลาวยังมีสิทธิเรียกรองอยูกับ
ลูกหนี้รายหนึ่ง ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ จึงยังไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ซึ่งบริษัทฯไดทำการอายัดสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวไวแลว
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯไดรับชำระเงินบางสวนจำนวน 0.2 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 21
มกราคม 2565 ศาลไดมีคำสั่งใหลูกหนี้ดังกลาวนำสงเงินตามที่ไดอายัดไวใหกับบริษัทฯ ปจจุบันอยูระหวางรอการ
นำสงเงินตามขั้นตอนบังคับคดี อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเคยบันทึกคาเผื่อการดอยคาสำหรับเงินคาซื้อมันเสนจาย
ลวงหนาที่จายใหกับบริษัทดังกลาวไวเต็มจำนวนแลว
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สวนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ

6.นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการกำกับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ไทย อะโกร เอ็ น เนอร ยี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนิ นธุ รกิจ โดยยึ ด หลั กการกำกับ ดู แล
กิจการที่ดแี ละยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ เนื่องจากเปนกลไกสำคัญในการนำไปสูการมีระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวน
ไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลคากิจการ สราง
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อใหมีการดำเนินงาน
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดมีมติอนุมัติ “นโยบายการ
กำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ”ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอ อางอิงจากหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG CODE) ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกำหนด เพื่อเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการ ผูบริหารตลอดจนพนักงานทุกระดับยึดถือ
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
“นโยบายการกำกับดู แลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ” ครอบคลุมโครงสรางและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ การสรรหาและกำหนดคาตอบแทน การกำหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
ความเปนอิสระของคณะกรรมการจากฝายจัดการ การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
บริษัทฯ การกำกับดูแลบริษัทยอย(ถามี) รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องการดูแลผูถือหุน สิทธิความเทา
เทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง การ
ปองกันการใชขอมูลภายใน การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
การดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย โปรงใส การปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
จริยธรรมทางธุรกิจ การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ การตอตานคอรรัปชั่น ตลอดจนมาตรการดำเนินการ
กับผูที่ไมปฏิบัติตามนยายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว อันเปนสวนสำคัญที่จะทำใหกิจการดำเนินธุรกิจไดอยาง
ยั่งยืนและเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวน “นโยบายการ
กำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ”เปนประจำทุกป เพื่อใหเหมาะสมกับสถาณการณปจจุบัน ตลอดจนมีการ
ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไวอยางเครงครัดและครอบคลุมตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ
ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนดไว
ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทฯไดกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี ส ำหรับ บริษั ท จดทะเบี ย นป 2560 (CG CODE) ที่ ออกโดยคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรัพ ย และตลาด
หลักทรัพย เพื่อเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนผูนำหรือผูรับผิดชอบสูงสุดขององคกร นำไป
ปรับใชตามความเหมาะสมและเป นแนวทางในการปฏิ บัติ ควบคูไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5
หมวดหลัก ดังนี้
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หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ใหความสำคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไมกระทำ
การใดๆอันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดใชสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามที่กฎหมายกำหนดและสิทธิที่ตนเองสมควรไดรับ ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกำไรของ
กิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เปนกรรมการบริษัทฯ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี เรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจายเงินปน
ผล การแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลตอทิศทางใน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว ดังตอไปนี้
(1) สิทธิในการมีสวนแบงกำไร
บริษั ท ฯมี น โยบายจ ายเงิน ป น ผลให ผู ถือหุ น ไม น อ ยกวารอ ยละ 60 ของกำไรสุท ธิ จ ากงบ
การเงินของบริษัทฯในแตละปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
แลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลในอัตราที่นอยกวาที่กำหนดขางตนไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผลการ
ดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจำเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การ
ชำระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต
ในป 2564 บริษัทฯจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับผลการดำเนินประจำป 2564 จาก
กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนจำนวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.01 บาท เปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 10,000,000 บาท
หรือคิดเปนรอยละ 17.12 ของขาดทุนสุทธิตามงบการเงินประจำป 2564 โดยจายเปนเงินปนผลระหวางกาล
สำหรับ ผลการดำเนิ นงาน 6 เดือนแรกของป 2564 ตามมติ คณะกรรมการบริษัท ฯ ในการประชุ ม ครั้ งที่
8/2564 เมื่ อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และบริษั ท ฯ ไดจายเงินป นผลดั งกล าวให ผูถือหุ น แล ว เมื่ อวั นที่ 17
กันยายน 2564 โดยไมจัดสรรกำไรเพื่อจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2564 เพิ่มเติมอีก
(2) สิทธิในการรับขอมูลขาวสาร
บริษัทเปดเผยขอมูลที่สำคัญของบริษัทฯอยางครบถวน ถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือได และทัน
กาล รวมทั้งละเวนการกระทำใดๆที่เปนการจำกัดโอกาสของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ
 ป 2564 บริ ษัทฯได ดำเนิ นการเผยแพรขอมูล ที่ ส ำคัญ ของบริ ษัทฯใหแกผู ถือหุ นและนัก
ลงทุนทั่วไปทราบ ผานชองทางที่กฎหมายกำหนดและชองทาง SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สวนขอมูลอื่นๆนั้นไดเปดเผยผานทางเว็ปไซตของบริษัท www.thaiagroenergy.com ซึ่งเปนชองทางที่
สามารถเขาถึงไดโดยงายและสะดวก
 บริษั ท ฯมี การนำเสนอผลการดำเนิ นงาน ขอ มู ลทางการเงิน และขอมู ล ที่ มิ ใช ขอมู ล ทาง
การเงินแกผูถือหุน นักลงทุนทั่วไป ทุกไตรมาสอยางสม่ำเสมอ และในป 2564 ไดเปดโอกาสใหนักวิเคราะหพบ
ผู บ ริห ารเพื่ อซั กถามประเด็ น ต างๆ ผา นทางระบบออนไลน เพื่ อสรา งความเขาใจในธุ รกิจ และเสริม สรา ง
ความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับนักวิเคราะห นักลงทุนและผูถือหุน
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(3) สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯมีนโยบายใหผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิในการเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอยางเต็มที่ โดยละเวนการกระทำใดๆที่อาจเปนการจำกัดโอกาสในการเขารวม
ประชุมของผูถือหุน และไดกำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมใหญสามัญผูถือหุนดังนี้
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหนาที่ดูแลผลประโยชนและปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเป นธรรม
ไมกำหนดวิธีการหรือกระทำการใดๆอันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ตลอดจนสนับสนุนและ
สงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไดใชสิทธิของตนอยางเสมอภาค ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือ
ผูถือหุนประเภทสถาบัน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา
และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มี
นัยสำคัญตอบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษั ท ฯดูแลใหเลขานุ การบริษั ท ฯให ขอมู ล วั น เวลา สถานที่ วาระการ
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนที่ชัดเจน มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบแยกเปนรายวาระ ระบุไวอยางครบถวนใน
หนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งกำหนดสถานที่จัดประชุมใหมีความสะดวกตอการเดินทางของผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทไมเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ
 คณะกรรมการบริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา
รับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุนผานทางเว็ปไซตของบริษัทฯและเผยแพรขาวสาร
ผานระบบเผยแพรขอมูล (SET PORTAL) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ผูถือหุนแตละรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได 1 หุนตอ 1 เสียง โดยมติของที่ประชุมใน
เรื่องทั่วไปจะถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เชน การรับรองงบ
การเงินประจำป การแตงตั้งกรรมการ การจายคาตอบแทนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี เปนตน สำหรับ
มติพิเศษในเรื่องสำคัญที่อาจกระทบตอสิทธิของผูถือหุน จะตองไดรับเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เชน การแกไขขอบังคับของบริษัทฯ การทำ
รายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง การเพิ่ม/ลดทุน การซื้อขายทรัพยสินที่มีรายการขนาดใหญ
เปนตน
 คณะกรรมการบริษัทฯสงเสริมใหนำเทคโนโลยีมาใชในการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือ
หุน การนับคะแนนเสียงลงมติในแตละวาระ เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส โดยนับคะแนนแยกตาม
วาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการนั้น ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
 คณะกรรมการบริษัทฯใหสิทธิผูถือุนเปนผูอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯเปน
ประจำทุ กป โดยนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑการให คาตอบแทนกรรมการที่ชั ดเจนในแต ละคณะ โดย
พิ จ ารณาจากหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ รายได แ ละกำไรของบริ ษั ท รวมถึ ง จำนวนกรรมการ ตลอดจน
เปรียบเทียบกับคาตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
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กอนการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใน
เรื่องเกี่ยวกับบริษัทฯหรือวาระที่พิจารณา โดยประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบขอ
ซักถามและการแสดงความคิดเห็น
 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯเป ด เผยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจำป 2564 ให
สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูล
(SET PORTAL) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผูถือหุน
ในป 2564 บริษัทฯไดดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนไดมาใชสิทธิ
ของตนดังตอไปนี้
การจัดประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดใหมีการจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนเปนประจำทุกปภายใน 4
เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯและหากมีความจำเปนที่จะตองพิจารณาวาระพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนคณะกรรมการบริษัทฯก็จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนตาม
ความจำเปนและเหมาะสม โดยในป 2564 บริษัทฯไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งบริษัทฯไดปฏิบัติตามขอปฏิบัติและกฎหมายอยาง
เครงครัดควบคูไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยคำนึงถึงสิทธิของ
ผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กอนวันประชุมผูถือหุน
 บริษัท ฯเปดโอกาสใหผู ถือหุน เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อรับพิ จารณา
คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯเปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการเสนอผานเว็ปไซตของบริษัทฯ และแจงขาวสารผานระบบเผยแพรขอมูล (SET
PORTAL) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด
 บริ ษั ท เผยแพรห นั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ผู ถือ หุ น ประจำป พร อ มทั้ งหนั งสื อ มอบ
อำนาจแบบ ก. ข. และ ค. ไวบนเว็ปไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2564 เปนการลวงหนา 30 วัน
กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลและสงขอสอบถามมายังบริษัทลวงหนา รวมทั้งมีโอกาสมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เขารวมการประชุมแทนในกรณี ที่ไมสามารถมาดวยตนเองได ทั้งนี้
บริ ษั ท มี ก ารประกาศเรื่ อ งการเผยแพร ดั ง กล า วผ า นทางระบบเผยแพร ข อ มู ล (SET Portal) ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหผูถือหุนทราบดวย
 บริษัท เป ดโอกาสใหผู ถือหุ น สามารถส งคำถามลวงหน ามายังบริษัท กอนวั นประชุม เพื่อ
สอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือขอมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ในระหวางวันที่ 1 เมษายน
2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ผานทางชองทางตางๆที่บริษัทฯกำหนดและแจงไวอยางชัดเจนและเผยแพร
ไวบนเว็ปไซตของบริษัทฯ แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสงคำถามลวงหนามายังบริษัทแตอยางใด
 บริษัทจัดทำหนังสือเชิญ ประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมฉบั บภาษาไทย
สำหรับผูถือหุนชาวไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับผูถือหุนตางประเทศ โดยมอบหมายใหบริษัท ศูนย
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รับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก
ผูถือหุนของบริษัทฯทางไปรษณียลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2564 ลวงหนากอนวันประชุม 15 วัน หนังสือ
เชิญ ประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุ มในแตละวาระ พรอมทั้ งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว มาตรการและแนวทางในการเขารวมประชุมในชวงสถานการณืการแพรระบาดของไวรัส Covid-19
ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน หนังสือมอบอำนาจ ตลอดจนวิธีการ
มอบฉันทะ โดยบริษัทฯไดประกาศหนังสือเชิญ ประชุมดังกลาวในหนังสือพิมพ รายวันทันหุ น ระหวางวันที่
9-11 เมษายน 2564 ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม
 บริษัท อำนวยความสะดวกให ผู ถือหุ นสถาบั นและคัสโตเดี ยนสามารถสงเอกสารเพื่ อขอ
ตรวจสอบรายละเอี ยดการถือครองหลั กทรัพ ย และส งเอกสารมอบฉัน ทะล วงหน าได โดยผูถือหุ น สถาบั น
หรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการสงสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของ
กรรมการอิสระผูรับมอบ กลับไปใหผูถือหนภายหลังจากการประชุม
วันประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ จัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
ตั้งแตเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ
ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานที่ประชุมตั้งอยู
ในทำเลที่ สะดวกตอการเดินทางเขารวมประชุมดวยระบบขนสงสาธารณะ และเวลาในการประชุมมีความ
เหมาะสม มีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งหมด 111 ราย คิดเปนหุนทั้งหมด
643,779,712 หุน หรือรอยละ 64.3780 ของหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และไมมีการเพิ่มวาระใน
ที่ประชุมสำหรับระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ไมมีผูถือหุนใดเสนอระเบียบวาระ
การประชุมลวงหนา
 บริษัทฯเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนา 2 ชั่วโมงกอนเวลา
ประชุม ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาในหนังสือเชิญประชุม โดยใชระบบบารโคดในการลงทะเบียนและ
นับคะแนนเพื่อความถูกตอง รวดเร็วและแมนยำ พรอมทั้งไดจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถายเอกสารและอากร
แสตมปเพื่ ออำนวยความสะดวกแกผูถือหุน ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัท ฯไดจั ดให มีจุดคัดกรองพรอมทั้ ง
อุปกรณตางๆบริเวณดานหนาหองที่จัดประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของผูที่เขารวมประชุมทุกทาน
กอนเขางานและให หมั่นทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอลที่บริษัทฯไดจัดเตรียมไวใหตามจุดตางๆใน
บริเวณที่จัดประชุม ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยไมพบผูที่มีความเสี่ยงหรือผูที่มีอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจแตอยางใด
 บริ ษั ท ฯจั ด สรรที่ นั่ ง ในห อ งประชุ ม โดยมี ร ะยะห า งทางสั ง คม (Social Distancing) ที่
เหมาะสม โดยเวน ระยะห างระหว างเกาอี้ อยางน อย 1 เมตร ทำให รองรับ ผู เขาร ว มประชุม ได อย างจำกัด
ผูเขารวมประชุมทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เขารวมการประชุม
 บริษัทฯอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถ
เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได
โดยสามารถเลือกที่ จะมอบฉันทะให บุคคลใดบุ คคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสีย ง
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ลงคะแนนแทนตน กรณี มอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ ให จัด สงหนั งสือมอบฉันทะนั้นมาใหบ ริษัทฯกอน
ลวงหนา ในการนี้ บริษัทฯไดเสนอชื่อกรรมการอิสระ ไดแก นายสาธิต ชาญเชาวนกุล เปนผูรับมอบฉันทะใน
การเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯไดแนบขอมูลของกรรมการอิสระในหนังสือเชิญ
ประชุมใหแกผูถือหุนแลว
 ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ ย ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน ประธานกรรมการกำกั บ ดู แ ลกิจ การ ประธาน
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารสูงสุดดานการเงิน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถาม
ตางๆในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 โดยมีกรรมการบริษัทฯเขารวมการประชุมใหญสามัญผู
ถือหุนประจำป 2564 จำนวน 8 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯทั้งหมด 8 คน (คิดเปนรอยละ 100)
 ประธานกรรมการบริษัท ฯทำหน าที่ เป นประธานที่ ป ระชุ ม ดำเนิ น การประชุ มให เปน ไป
ตามขอบั งคับ บริษั ทฯ โดยการประชุม ใหญ สามัญ ผู ถือหุน ประจำป 2564 ที่ ประชุ ม ไดพิ จารณาเรื่องต างๆ
ตามลำดับในระเบียบวาระที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ไมมีการเพิ่มเติมหรือแกไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุ
ไวในหนังสือเชิญประชุม
 เลขานุการบริษัทแจงองคประชุม จำนวนและสัดสวนของผูถือหุน ที่มาดวยตนเองและรับ
มอบฉันทะ พรอมทั้ งชี้ แจงใหผูเขารวมประชุ มทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีนั บคะแนน และการ
ประมวลผลดวยระบบบารโคด โดยกำหนดใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ
 บริษัทฯใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุด
วาระนั้น สำหรับวาระการแตงตั้งกรรมการจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล
 บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท พีที ที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มาใหบริการและควบคุมดูแลการ
ประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยมี นางสาวธีรนันท คุณะเกษม เจาหนาที่บริษัทฯเปนผูกำกับ
และควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนใน
แตละวาระแลวขึ้นบนจอภาพใหญในหองประชุมเพื่อแจงผลการนับคะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุนที่เขา
ประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวยและงดออก
เสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และเจาหนาที่จะรวบรวมบัตรลงคะแนนและบันทึก
คะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง และเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้น
การประชุม
 ประธานที่ประชุ มเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็ น ขอเสนอแนะ หรือซักถามใน
วาระตางๆ พรอมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับผูถือหุนอยางเหมาะสมและเทาเทียมกันในแตละวาระกอนการลงมติ
โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นไวในรายงานการประชุม
 ผลการนั บ คะแนนของแต ล ะวาระจะแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบได ภ ายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ กรณีที่ตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปกติในวาระใด ประธานในที่ประชุม
อาจขอใหที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปกอน เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางตอเนื่อง และเมื่อการ
ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอย ประธานที่ประชุมจะแจงใหที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน โดยมติของที่
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ประชุมในแตละวาระแบงเปนคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไมมีผูถือหุนคัดคาน
หรือไมเห็นดวยกับมติดังกลาว
 บริษั ท ฯให สิ ท ธิ แก ผู ถือหุ น ที่ เข าร ว มประชุ ม ภายหลั งจากประธานในที่ ป ระชุ ม เป ด การ
ประชุมแลว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติได และนับ
รวมเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ไดเขารวมประชุมเปนตนไป จึงอาจทำใหมีผูออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
ไมเทากันได
ภายหลังการประชุม
 เลขานุการบริษัทบันทึกมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน และเผยแพรมติที่ประชุมและผล
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางระบบเผยแพรขอมูล (Set Portal)
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทในวันทำ
การถัดไป ทั้งนี้ บริษัทฯมีระบบจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอยางดีที่ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
 เลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ทำรายงานการประชุ ม ผู ถื อ หุ น อย า งถู ก ต อ ง โดยมี ก ารบั น ทึ ก
รายละเอียดและสาระสำคัญไวอยางครบถวน ไดแก รายชื่อกรรมการบริษัทฯที่เขา/ไมเขารวมประชุม รวมทั้ง
สาเหตุการลา คำชี้แจงที่เปนสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามและคำตอบหรือขอคิดเห็น
โดยสรุป รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรถปคะแนนเสียงในแตละวาระ
โดยแยกเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย รายงานการประชุมดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนประธานที่ประชุมและ
จัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวัน ที่ 6 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 14 วันนับแต วัน
ประชุม ) พรอมทั้ งเผยแพรขอมู ล การประชุม ใหญ สามัญ ผูถือหุน บนเว็บไซต ของบริษั ทฯ ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษ เพื่ อเป น ชองทางให ผูถือหุ นรับ ทราบและสามารถตรวจสอบขอมู ล ไดโดยไมตองรอให ถึงการ
ประชุมในคราวถัดไป พรอมทั้งดำเนินการนำสงตอกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายกำกับดูแลใหผูถือหุนทุกกลุมไดรับการปฏิบัติและปกปอง
สิทธิขั้นพื้นฐานและผลประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม จึงไดดำเนินการดังตอไปนี้
 ปจจุบันบริษัทฯมีหุนสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการออกเสียงจึงเปนไปตามสิทธิ
ของหุนสามัญ โดยผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง
 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป
2564 และเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณ สมบั ติเหมาะสม เพื่ อรับการคัด เลือกเป นกรรมการบริษัท ฯ โดยประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท รวมทั้งแจงผานทางระบบเผยแพรขอมูล
(SET Portal) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลวงหนา 3 เดือน รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามที่
เกี่ยวของกับวาระการประชุมลวงหนาผานทางชองทางตางๆ ไดแก อีเมล โทรสาร เปนตน
 บริษัทฯกำหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัทกอนวันประชุมเปนการลวงหนา รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาใหสิทธิผูถือหุน
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รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ และตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนเพื่อกำหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนในปนั้น
สำหรับการประชุม ใหญ สามัญ ผู ถือหุน ประจำป 2564 บริษัท ฯได นำหลักเกณฑ ดั งกล าว
เผยแพร บ นเว็บ ไซต ของบริ ษั ท ฯ www.thaiagroenergy.com ภายใต หั ว ข อ “การประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
2564” ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบเผยแพร
ขอมู ล (SET Porlal) ของตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ทั้ งนี้ ในชวงเวลา
ดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและไมมีการเสนอชื่อบุคคลแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ และไมมี
ผูถือหุนสงคำถามลวงหน าภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 แตอยางใด ซึ่งเลขานุ การบริษัทไดรายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว
 เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจำป 2564 และขอมูลประกอบวาระการประชุมไวในเว็บไซตของบริษัทฯ
www.thaiagroenergy.com ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2564 กอนการประชุมลวงหนา 30 วัน และสงหนังสือ
เชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหผูถือหุนลวงหนาทางไปรษณียลงทะเบียน กอนวันประชุม 15
วัน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 11 วัน
 บริษัท ฯปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกแกผูถือหุ นทุ กรายอย างเท าเทียมกัน บริษัทเป ด
โอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ไดดวยตนเอง สามารถใชสิทธิ
ออกเสีย งโดยมอบฉัน ทะให บุ คคลใดบุคคลหนึ่ งมาเขารวมประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนได ซึ่งบริษั ทส ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และเสนอชื่อกรรมการอิสระ ที่ไมมีสวนไดเสียในการ
ประชุม เปนทางเลือกสำหรับผูถือหุนในการมอบฉันทะ พรอมทั้งระบุหลักฐานที่ใชในการมอบฉันทะไวอยาง
ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุมดวยตนเอง
ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผู
ถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) โดยเผยแพร
ลงในเว็บไซตของบริษัท www.thaiagroenergy.com เพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดได ทั้งนี้ บริษัทฯได
จัดเตรียมอากรแสตมปไวบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูถือหุนสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไมคิด
คาใชจาย
 เลขานุการบริษัทแจงหที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑและวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช
ในการประชุม โดยประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไวในหนังสือ
เชิญประชุม ไมมีการเพิ่มเติมหรือแกไขวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเปนธรรม
ตอผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุม พรอมทั้งจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได
 ในป 2564 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯเข า รว มการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท
จำนวน 8 คน จากจำนวนคณะกรรมการทั้ งหมด 8 คน (คิด เป น รอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) โดย
กรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหารทุกสายงาน
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คณะกรรมการชุดยอย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงผูบริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบใน
สวนงานตางๆ เพื่อแถลงขอมูลการดำเนินงาน และตอบขอซักถามของผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มีขอ
สงสัยในประเด็นตางๆ สอบถามขอมูล รวมทั้งการเสนอแนะอยางเสรีโดยไมมีการจำกัดเวลา ประธานที่ประชุม
จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทไดอยางเสรี
 คณะกรรมการบริษัท ฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติ เกี่ย วกับการไดม าหรือการจำหนายไปซึ่ ง
หลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหรายงานการถือครองหลักทรัพยและการ
เปลี่ย นแปลงการถือครองหลักทรัพย ของบริษัทฯ ตอสำนั กงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพ ยและตลาด
หลักทรัพยภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ไดรับตำแหนง หรือภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และที่มี
การแกไขเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหนาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหารตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับทราบเปนวาระประจำใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกเดือน นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดบรรจุอยูในนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ในป 2564 ไมปรากฏวามีการกระทำผิดของกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงแตอยางใด ทั้งนี้ บริษัทฯเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในป 2564
ไวในเอกสารแนบ 1
 บริ ษั ท กำหนดมาตรการป อ งกัน และบทลงโทษสำหรั บ การใช ข อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบ
(Insider Trading) ของบุ คคลที่ เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู บ ริห าร และพนั กงานที่ เกี่ยวของกับขอมู ล
(รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) รวมทั้งหามบุคคลดังกลาวเปดเผยขอมูลอื่นที่
อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท และกำหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงเลขานุการ
บริษัทลวงหนา 1 วันกอนทำการซื้อขาย เพื่อเลขานุการบริษัทรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบ
โดยประกาศไวใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทและ
ผูบริหารไมมีการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูภายในแตอยางใด
 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯกำหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การทำรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ระหว า ง
บริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันตามมาตรา 89 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 และที่มีการแกไขเพิ่มเตม โดยใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและผูที่
เกี่ยวของภายใน 30 วันหลังจากวันที่ไดรับตำแหนง หรือภายใน 14 วันทำการนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
และมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำรายงานสรุป การทำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให
คณะกรรมการบริษัทฯและกรรมการตรวจสอบทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมี
สวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 เพื่ อป องกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัท ฯได กำหนดนโยบายใน
การดูแลรายการที่อาจกอให เกิด ความขัด แย งทางผลประโยชน ไวอยางชัด เจน โดยกำหนดแบบฟอรม และ
ขั้นตอนรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ โดย
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ฝายตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนและความสมเหตุสมผลในการเขาทำรายการดังกลาว
และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการดังกลาววาไดกระทำอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด
และเปนไปตามปกติธุรกิจการคา เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน(แลวแตกรณี)
พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการโดยผูบริหารหรือกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนในการอนุมัติรายการ
ดังกลาว
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะต องดู แลให บ ริ ษั ทฯ ปฏิ บั ติ ให เป นไปตามกฎหมายว าด วย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกำหนดเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯจะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูเชี่ยวชาญอิสระแลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ราคา และความสมเหตุ ส มผลของการทำรายการ และจะทำการเป ดเผยรายการระหว างกัน ดั งกล าวตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย กำหนด รวมทั้งเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report)
หัวขอ “การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน” ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัทฯไมมีการฝาฝนหลักเกณฑการทำ
รายการระหวางกัน และไมมีรายการใหความชวยเหลือทางการเงินใหแกบริษัทอื่นใด

หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษั ทฯ ได กำหนดกรอบปฏิ บั ติ โดยแจ งให ทุ กคนในองคกรถือปฏิ บั ติ และเผยแพรไว ใน
รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนแนวปฏิบัติตอสิทธิของผูมี
สวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน และผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนได
เสียภายนอก เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยไมกระทำการใดๆที่เปนการ
ละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น
โดยไดกำหนดมาตรการหรือชองทางในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของให ผูมีส วนได เสียไดรับทราบ และเปดโอกาสให ผูมีสวนได เสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนผาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม ผ านผู บ ริห ารของบริษั ท ฯ ซึ่ งสามารถส ง ทางไปรษณี ย หรื อทาง E-Mail
Address : suphachai@thaiagroenergy.com ได โ ดยตรงโดยไม ต อ งเป ด เผยชื่ อ ผู แ จ ง เบาะแสหรื อ ผู
รองเรียนแตอยางใด เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจง
เบาะแสดังกลาว แลวนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณา
ชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปน กรณีๆ ไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
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และตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พรอมนโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และสงเสริมให
พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพื่อใหผูเกี่ยวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คำนึงถึงปจจัยดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทฯไดเปดเผย“นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริธรรมธุรกิจ” และ “นโยบาย
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น” ไวภายใตหัวขอ “การกำกัับดููแลกิิจการที่ดี” บนเว็็บไซตของบริิษัทฯ ในป 2564
บริษัทฯไดปฏิิบัติัติามนโยบายที่มีตอผูมีสวนไดเสียอยางเครงครัด ไมฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน กฎหมาย
การจางงาน กฎหมายคุมครองผูบริิโภค กฎหมายการแขงขัันทางการคา หรืือ กฎหมายดานสิ่งแวดลอมและได
ดำเนินกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย สรุปไดดังนี้
(1) ผูถือหุน
บริิษัทใหความเคารพสิทธิขนั้ พื้นฐานของผูถือหุน และปฏิิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทีียม
กัน เชน สิิทธิิในการเขารวมประชุมใหญ สามััญผูถือหุนประจำป สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนน การเสนอ
ระเบี ย บวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คลเข า รั บ เลื อ กเป น กรรมการ การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะของผูถือหุนรวมทั้ งจัดใหมีชองทางติิดตอกัับผูถือหุ นทางเว็็บไซตและอีีเมลตามที่ไดเปดเผยใน
หมวดที่ 1 : สิทธิิของผูถือหุน และ หมวดที่ 2 : การปฏิิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทีียมกััน
บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริงทุกไตรมาส
(2) พนักงาน
พนักงานของบริษัทฯถือเปนทรัพยากรที่สำคัญ และเปนปจจัยของความสำเร็จขององคกร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯจึ ง ได ก ำหนดนโยบายต า งๆขึ้ น มาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป น อยู
สภาพแวดลอมในการทำงาน รวมถึงสวัสดิการใหกับพนักงาน โดยยึดตามขอกำหนดของกฎหมาย เคารพสิทธิ
มนุษยชนและสอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกร
นโยบายวาดวยการใชแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ฯ ให ความสำคัญ กั บ การใช แ รงงานด ว ยความสมั ครใจและให ค วามเป น ธรรมกั บ
พนั กงานทุ กคนทุ กระดั บรวมทั้ งปฏิบั ติตามหลั กสิท ธิ มนุ ษ ยชนโดยเครงครัด โดยคณะกรรมการได กำหนด
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้
(1) บริษั ท ฯ ต องปฏิ บั ติ ต ามหลั กสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนอย างเคร งครัด โดยให ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดำเนินงานและไมสนับสนุนกิจการ
ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทำความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับหนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมแนใจให
ขอคำปรึกษาจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง หามปฏิบัติไปตาม
ความเขาใจของตนเองโดยลำพัง
(3) เมื่อพนั กงานตองไปปฏิ บั ติ งานในต างประเทศ พนั กงานควรศึกษาบทบั ญ ญั ติ กฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางไปเพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติงาน
ในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
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(4) บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง
และผลประโยชนตางๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจางงานตางๆ โดยไมบังคับการใชแรงงานโดยไมสมัครใจและ
หรือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เทาเทียมกัน
สำหรับ พนั ก งานงานทุ กคน โดยจั ด ให มี ส ภาพแวดล อ มในการทำงานที่ ดี แ ละเหมาะสม และปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่ อการสรรหา คัด เลือก พัฒ นา สงเสริม และรักษาไวซึ่ ง
พนั กงานที่ มีความรูความสามารถและมี คุณ ภาพ โดยถือวาเป น ทรัพยากรที่ ส ำคัญ ที่ สุด ขององคกร รวมถึง
การส งเสริม ให เกิ ด ภาพลั ก ษณ อัน ดี ภ ายในหน ว ยงาน ทั้ งนี้ เพื่ อให ก ารดำเนิ น งานบรรลุ เป าหมายอย างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงไดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไวดังนี้
(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคกร
(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดำรงตำแหนงตางๆ จะกระทำดว ยความเป นธรรมโดย
คำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกายและขอกำหนดอื่นที่จำเปนแกพนักงานใน
ตำแหนงนั้นๆ
(3) บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน
(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนรายบุคคลเปนประจำ
ทุกป โดยใหผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว
(5) บริ ษั ท ฯ จะดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพของพนั ก งาน และรั ก ษาสภาพการทำงานให เป น ไปโดย
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี
(6) บริษัทฯ เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยใหพนักงาน
มีสวนรวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของตนเองและของบริษัทฯใหดียิ่งขึ้น
(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเปนสวนสำคัญในการพัฒนา
พนักงานใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
บริษั ทฯ กำหนดนโยบายนี้ ขึ้นเพื่ อให พ นักงานยึ ด ถือและปฏิ บัติ ต ามเพื่ อให เกิด ความเป น
ระเบียบเรียบรอย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และความเจริญกาวหนาของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในแตละสายงานเปนสวนที่สำคัญยิ่ง
ซึ่งจะตองรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงาน
กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาวดวย
นโยบายดานความปลอดภัยและชีวอนามัย
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเปนความรับผิดชอบพื้นฐาน
ของบริษัทฯ และเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จและเจริญเติบโตขององคกร บริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบาย
และหลักการปฏิบัติไว ดังนี้
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ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
จัดทำมาตรการปองกันและอุปกรณปองกันอันตรายในระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน
อบรมพนักงานถึงการปองกันอุบัติภัยและการแกไขอุบัติภัยอยางสม่ำเสมอ
จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมทำหนาที่พิจารณา
กำหนดแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย
บริ ษั ท มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะป อ งกั น อุ บั ติ เหตุ แ ละมลภาวะด า นสิ่ ง แวดล อมโดยปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี พรอมทั้งปรับปรุง
ดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
นโยบาย 5 ส
กิจกรรม 5 ส เปนหนาที่สวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวม
ในการดำเนิ น กิจ กรรมและผูบั งคับ บั ญ ชามีห น าที่ กำกับ ดู แล ส งเสริม แนะนำ ใหมี การดำเนิ นการอย างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนสรางจิตสำนึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมไว ดังนี้
(1) ผู บริหารและพนั กงานทุ กคนต องดำเนิ นงานโดยมีระบบบริหารคุ ณภาพ ความปลอดภั ย
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงานของ
บริษัทฯ
(2) ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน ต อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ งานให เป น ไปตามกฎหมาย นโยบาย
ขอกำหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(3) บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพยสิน
การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ
รักษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยตอพนักงาน ทั้งนี้ ใหถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและ
พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไวโดยเครงครัด
(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ
เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององคกรเพื่อเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมี
การเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำใหการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ
ขององคกร
(5) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเผยแพร
ขอมูลแกพนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบและเขาใจนโยบาย กฎระเบี ยบ ขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนนำไป
ยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม
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(6) บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝงจิตสำนึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน
(7) บริษัท ฯ จะอบรมพนั กงานและเพิ่ม บทบาทหน าที่ ความรับ ผิ ดชอบของหั วหนางานใน
การควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอตลอดเวลา
(8) บริ ษั ท ฯ จะปรั บ ปรุ ง ค า มาตรฐานด า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อ มให ไ ด ต าม
มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
(9) บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดย
ตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียที่ เกี่ย วของตลอดจนส งเสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
นโยบายการจายคาตอบแทนพนักงาน
บริษัทกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance)
ซึ่งจะเปนการจายโดยผันแปรตามผลการปฏิบัติงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพของงานที่ทำได ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสรางความเปนธรรมในระยะยาว อีกทั้งยังเปนการสรางระบบการจายคาตอบแทน
ให เป น รูป ธรรม สรา งแรงจู งใจให ผู ป ฏิ บั ติ งานใช ศั กยภาพของตนเองให ม ากขึ้น เพื่ อการทำงานให บ รรลุ
เปาหมายขององคกร
การจายคาตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำป จะเกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปน ระบบ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สงเสริม
เปาหมายขององคกร เปนที่ยอมรับรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานกับหัวหนางาน เพื่อเปนการสรางหลักฐานเชิง
ประจักษ วัดได ประเมินได ประกอบกับการตั้งความคาดหวังเชิงพฤติกรรมหลัก (Core Competency) ของ
องคกร เพื่อใหไดผูปฏิบัติงานที่เปนคนเกง และ คนดีในเวลาเดียวกัน
บริษัทพิจารณาคาตอบแทนอยางเปนธรรม โดยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเทากันจะไดรับ
คาตอบแทนที่เทาเทียมกันและพนักงานที่ทำผลงานไดดีกวา มากกวาหรือยากกวาจะไดรับคาตอบแทนที่สูงกวา
ทั้งนี้บริษัทมีการวิเคราะหและประเมินคางานอยางโปรงใส เปรียบเทียบกันไดระหวางงานของทุกงานในองคกร
เพราะงานทุกอยางและทุกดานมีความสำคัญกับองคกรทั้งสิ้น เพียงแตแตกตางกันไปดวยลักษณะหนาที่เทานั้น
นโยบายการดานสวัสดิการ
บริษัทมีนโยบายใหจายสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยแบงเบาภาระของพนักงาน
เชน คารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำป การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ แจกเครื่องแบบพนักงาน
เงิน ช ว ยเหลื อประเภทต างๆ นอกจากนั้ น ยั งมี ก องทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ ที่ บ ริ ษั ท จ ายสมทบให พ นั ก งานเพื่ อ
สนับสนุนใหพนักงานเก็บออมในระยะยาว และมีเงินทุนจำนวนหนึ่งหากจำเปนตองออกจากงาน โดยพนักงาน
ที่เปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกตางกันตามอายุ
สมาชิกของพนักงานแตละคน โดยอัตราเงินสมทบอยูที่รอยละ 5-10 และสมาชิกสามารถเลือกสะสมเงินเขา
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กองทุน ไดในอัต รารอยละ 2-15 เมื่อพนั กงานพ นสมาชิ กภาพ พนั กงานจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งส วนของ
พนักงาน นายจางและผลประโยชนจากเงินสมทบตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในขอบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการที่บริษัทจัดใหพนักงานมีดังนี้
 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 ตรวจสุขภาพประจำป โดยโรงพยาบาลชั้นนำ เลือกจัดโปรแกรมการตรวจใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและอายุของพนักงานแตละคน ใหสิทธิใหพนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพ และสิทธิให
บุคคลในครอบครัวพนักงานสามารถตรวจสุขภาพไดในราคาพิเศษ
 ประกันอุบัติเหตุ
 คารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
 เครื่องแบบพนักงาน
 ทองเที่ยวประจำป
 กระเชาเยี่ยมไขกรณีพนักงานเจ็บปวย
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีวาระการ
ดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป เพื่ อเป นตัวแทนพนักงาน และเปน สื่อกลางในการประสานงานกับ บริษัท เพื่อ
ชวยเหลือและบรรเทาความเดื อดรอนของพนั กงานในเรื่องตางๆ เพิ่ มเติม จากที่บ ริษัทฯได จัดให ในรูป แบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่พนักงานไดรับอยูแลว รวมทั้งใหคำปรึกษาและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน
นโยบายการสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องแผนสืบทอดตำแหนงที่ สำคัญ (Succession Plan)
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการขององคกร สามารถประเมิน
ความพรอมของกำลังคนและวางแผนการสรรหาลวงหนา ปจจุบันบริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงที่
สำคัญ และจากแผนดังกลาว บริษัทฯ มีการพัฒนาองคความรูที่จำเปนใหกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและไดรับ
การคั ดเลือ กในระดั บ ตำแหน งที่ สูง ขึ้น โดยดำเนิ น การจั ด หลั กสู ต รการพั ฒ นาผู สื บ ทอดตำแหน งที่ ส ำคั ญ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒ นารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) และหลักสูตรภาคบังคับ
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหมีความเหมาะสมและใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิพลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีความพรอมเขารับตำแหนง ตลอดจนติดตาม ประเมินผล
ความตอเนื่องของแผนการสืบทอดตำแหนง และปรับปรุงแผนดังกลาวตอไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. ตนสังกัดพิจารณาเสนอชื่อผูสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)
2. คณะกรรมการรวมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายชื่อผูสืบทอดตำแหนงตามหลักเกณฑ
ฯ โดยการประเมินและวิเคราะหศักยภาพ ระดับสมรรถนะ ผลงานและการปฏิบัติงานที่ผานมา ความพรอมใน
การเขาทดแทนตำแหนง การทดลองมอบหมายหนาที่ในการปบัติงานตามสายงานของพนักงาน
3. ฝายทรัพยากรบุคคลรวมกับตนสังกัดรวมกันจัดทำแผนพัฒนาผูสืบทอดตำแหนง
(Succession Plan) เปนรายบุคคล (Individual Development Plan) กอนไดรับการแตงตั้ง
4. สรุปผลการพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงรายไตรมาสและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณา
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบั ติงานของพนักงานในทุ กระดั บ ทั้ งนี้ บริษัทฯ จะ
สงเสริมให บุคลากรสามารถพัฒนาความรูความชำนาญจากการปฏิบั ติงานจริง (On the Job Training) โดย
พนักงานที่เขาใหมจะมีหัวหนางาน (Supervisor) ในแตละสายงานทำหนาที่ฝกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้ง
จะมีการจัดอบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถายทอดประสบการณ และใหความรู
เพิ่มเติมแกพนักงานอยูเปนประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสงพนักงานและผูบริหารในสายงานตางๆ
เขารวมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนการเพิ่มเติมอีกดวย
อีกทั้งปจจุบันบริษัทฯ ใหการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยไดนำเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร อาทิเชน ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems) เพื่อใหมี
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นโยบายและแนวทางในการฝกอบรม
บริษัทฯ มีการดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ดวยการจัดสงพนักงานเขารับการอบรม
และพัฒ นากับสถาบัน ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนดำเนิน การจัด การอบรมภายในบริษัท เพื่อมุงเนนให
พนักงานมี ความรู ความสามารถ ตลอดจนทั กษะที่ใชในการปฏิบัติงานให สอดคลองกับสมรรถนะประจำ
ตำแหนง (Functional Competency) ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม
และดวยการสำรวจความจำเปนในการฝกอบรม และจัดทำเปนแผนการฝกอบรมประจำป
(3) ลูกคา
บริษัทฯดำเนินกิจการโดยมุงเนนการสงมอบ คุณภาพ ความปลอดภัยและการใหบริการดาน
พลั งงานที่ ยั่ งยื น แกทุ กคน ดั งนั้ น บริษั ท จึงมุ งเน น ในเรื่องคุณ ภาพสิ น คา ตั้ งแต วั ต ถุดิ บ กระบวนการผลิ ต
ตลอดจนการตรวจวิเคราะห การคนควาวิจัยและพัฒ นาผลิตภัณ ฑเพื่ อรักษาคุณ ภาพของสินคาตลอดเวลา
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุงมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาผานกิจกรรมตางๆ เชน การจัดประชุมกับลูกคา
เพื่อใหขอมูล หารือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา การ
ประชาสัมพันธสื่อสารนโยบายตางๆ เชน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงจัดใหมีระบบการแจงเบาะแสและรับรองเรียนผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ
บริษัทฯมี นโยบายปฏิบัติต อลูกคาอยางเปนธรรม ไมเอาเปรียบ เนนการดำเนิ นธุรกิจด วย
ความซื่อสัตย เอาใจใสดูแลรักษาผลประโยชนของลูกคาอยางเปนธรรม เพื่อใหไดรับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัทฯ
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของดังนี้
นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกตองตาม
มาตรฐาน และมุ งสรางความมั่ น ใจและความพึ งพอใจในผลิ ตภั ณ ฑ และบริการแกลู กคาด วยหลักปฏิบั ติ 3
ประการดังนี้
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(1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
(2) ตรวจสอบคุณ ภาพของวัต ถุดิ บ สารเคมี และน้ำที่ ใช ตลอดจนคุณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ
ระหวางผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2015
(3) สรางจิตสำนึกและการใสใจในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความรับผิดชอบ
รวดเร็ว และจริงใจ
ในป 2564 บริษัทไมมีกรณีฝาฝนเกี่ยวกับการปฏิบัติตอลูกคาและไมปรากฏขอรองเรียนจาก
ลูกคาที่เปนนัยสำคัญ สวนขอรองเรียนอื่นๆ บริษัทฯไดนำมาวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแกไข ปองกัน
ติดตามทั้งระบบและปรับใชกับทั้งองคกร เพื่อมิใหขอบกพรองนั้นเกิดขึ้นอีก
นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยทำการสำรวจความพึง
พอใจของลูกคาเปนประจำทุกป เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาและนำเอาควารม
ต องการของลู ก คา มาพั ฒ นาต อ ยอดให กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง นี้ ในการสำรวจความพึ ง พอใจของลู กค า ที่ มี ต อ
ผลิตภัณฑ งานบริการขนสง และการบริการของฝายการตลาด ในป 2564 บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจ
รวมเฉลี่ยอยูในเกณฑดี ที่คะแนนรอยละ 91.92
(4) คูคา เจาหนี้ และคูแขงทางการคา
บริษัทฯดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย ตามกรอบการแขงขันดวยความเปนธรรม มีความ
โปรงใสในการดำเนินงาน ภายใตขอบเขตของกฎหมาย ยึดมั่นจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา
และสัญญาที่กำหนดอยางเครงครัด นอกจากนั้น ยังคำนึงถึงใหความสำคัญตอทรัพยสินทางปญญา โดยกำหนด
แนวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนในการป อ งกั น และไม ล ะเมิ ด ทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญาของผู อื่น โดยถื อเป น หน า ที่ ความ
รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกร ที่ตองปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
ในป 2564 บริษัทฯไมไดฝาฝนกฎหมาย หรือเงื่อนไขทางการคาที่เกี่ยวของกับคูคา เจาหนี้
และคูแขงทางการคา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
แนวทางการปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้
(1) ไม เรียก ไม รับ หรือ จ ายผลประโยชน ใดๆ ที่ ไม สุจริต ให คูค า และ/หรือเจา หนี้ ถา มี
ขอมูลวามีการเรียก หรือการรับหรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น พึงเปดเผยรายละเอียดตอคูคา
และ/หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
(2) ปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงและเงื่ อ นไขต า งๆ ที่ มี ต อ คูค า และ/หรือ เจ า หนี้ อ ย า งเครง ครัด
ในกรณี ที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอใดตองรีบแจงใหคูคาและ/หรือเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อ
รวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดความเสียหายลุกลามออกไป
(3) รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตองและตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ำเสมอ
(4) สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอ กันในวิถีทางที่ถูกตองและโปรงใส
แนวทางการปฎิบัติตอคูแขงทางการคา
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและสงเสริมใหมีการแขงขันที่เปนธรรม
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(2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตผิดกฎหมาย

หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขง เปนตน
(3) ไมกระทำการใดๆ ที่ไมเปนธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวย
การกลาวหาหรือใหราย โดยปราศจากมูลความจริง
(5) หนวยงานราชการหรือหนวยงานกำกับดูแล
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดย
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และเปนไปตามครรลองประเพณี
ธุรกิจทั่วไปโดยเครงครัด นอกจากนี้ยังใหความรวมมืออยางเต็มที่กับภาครัฐและหนวยงานกำกับดูแล ในการ
สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อใหเปนพลังงานที่ยั่งยืนของ
ประเทศในทุ ก ๆ รู ป แบบ ทั้ ง ด า นการแลกเปลี่ ย นข า วสาร การเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี กั บ
ผูประกอบการจากตางประเทศ การใหขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การรวมบรรยายเพื่อสรางความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง เปนตน
นโยบายการปฏิบัติตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานกำกับดูแล
(1) ปฏิบั ติและควมคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่ ออกโดยหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของหรือหนวยงานกำกับดูแลอยางเครงครัด
(2) งดเวนการกระทำใดๆ อันจะเปนการชวยเหลือ สนับสนุน หรือยอมใหเกิดการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของหรือหนวยงานกำกับดูแล
(3) ใหความรวมมือกับที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของหรือหนวยงานกำกับดูแล
ในป 2564 บริษัทฯไดปฏิบัติตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลอยางเครงครัด
(6) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัท ฯ ประกอบธุ รกิจด ว ยความโปรงใสและเป น ธรรม ยึ ดมั่ นในความรับ ผิด ชอบตอ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอมไวดังตอไปนี้
นโยบายวาดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
(1) ไม ด ำเนิ น ธุ รกิ จ และหรือ กระทำการใดๆ ที่ จ ะมี ผ ลเสี ย หายต อ ชื่ อ เสี ย งของประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมและหรือตอสังคมโดยสวนรวม
(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสำคัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
(3) ปลูกฝ งจิตสำนึ กและความรับผิ ดชอบตอชุม ชนสั งคมและสิ่งแวดลอมโดยสว นรวมให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย
ตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดำเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐ
หนา 79

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(5) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปนภัยตอสังคม
และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน่ ทุกรูปแบบ
นอกจากนั้น บริษัทฯยังใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของสังคมและชุมชนควบคูไปกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล อม โดยตั้ งแตป 2560 บริษัท ฯ รวมกับผู นำชุ มชน ได แก ผูใหญ บ าน ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และตัวแทนชาวบานจากหมูบานที่อยูโดยรอบโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ
จังหวัดสุพรรณบุรีรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการ “ความรวมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน” เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนไปพรอมกับการดำเนินงานของบริษัทฯใหเติบโตยั่งยืนไปดวยกัน
นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุงมั่นในการตอตานการ
ทุจ ริตคอรรัปชั่ น ทุกรูปแบบ คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายวาดวยการตอต านการทุจ ริตคอรรัปชั่นทุก
รูปแบบเพื่อปลูกจิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการ
ทุจริตคอรรัปชั่น สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่มความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อพัฒนาองคกรใหมี
ความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้นโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นนี้ กรรมการ ผูบริหาร
พนักงานทุกคนทุกระดับตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
บริษัทฯมีนโยบายหามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับดำเนินการ
หรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศและทุ กหน วยงานที่ เกี่ย วของ โดยบริษัท ฯจัด ให มี การตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิ บัติ ตาม
นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการ
ดำเนินการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของ โดยใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการ
ตอต านทุ จริตคอรรัปชั่ นและจริยธรรมทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจ ริต คอรรัปชั่น ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม อาทิเชน ความขัดแยงทางผลประโยชน, การใหสินบน, การจายคาธรรมเนียมเพื่อสิทธิ
พิเศษ, การใชอำนาจในทางขมขู, การละเมิดในทรัพยสินของบริษัท, การตกแตงรายงานทางการเงิน เปนตน
(2) พนักงานของบริษัทฯทุกระดับไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เขา
ขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหบริษัทฯรับทราบผานทางชองทางที่ไดกำหนดไว
และให ค วามร ว มมื อในการตรวจสอบข อเท็ จ จริ ง ต า งๆ หากมี ข อ สงสั ย ให ป รึก ษาหารื อ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ
กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว
(3) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นที่
เกี่ยวของกับบริษัท ฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ให ความรวมมือในการรายงานการทุจริต
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คอรรัปชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไวในขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมี
สวนไดเสีย
(4) ผูที่กระทำทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทำผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการ
กระทำนั้นผิดกฎหมาย
(5) บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเผยแพรใหค วามรู และทำความเขาใจกับ
บุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติห นาที่ เกี่ยวของกับบริษัท ฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปน ไปตามนโยบายวา ดวยการ
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย
บริษัทฯ กำหนดมาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารบริษัทฯ ตองรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมี
การปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ อันไดแก
(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ
ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริษั ทฯ จะได รีบแกไขข อบกพรองหรือผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นโดยทั นที
รวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก
นโยบายวาดวยการรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสินและหรือผลประโยชนอยางอื่น
คณะกรรมการตองการปลูกจิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
ทุกระดั บ ตระหนั กถึ งการต อ ต านการทุ จริ ตคอรรัป ชั่ น และสร างค านิ ยมที่ ถูก ต องด วยการไมรับ ไม ให และ
ไมสนั บสนุ น การกระทำใดๆ ที่ ส อไปในทางมิช อบหรือแสวงหาประโยชนโดยมิช อบ ซึ่ งจะส งผลกระทบตอ
การดำเนินงานและหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
(1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกรองหรือรับของขวัญ
ทรัพยสินและหรือประโยชนใดๆ จากลูกคา คูคา และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
ไมวากรณีใด ทั้งเปนการสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางไมเปน
ธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลประโยชนที่ขัดกันได
(2) การรับหรือการใหของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมอันดีงาม
ซึ่งจะตองเปนของที่มีมูลคาเล็กนอยไมมีราคาเกินสมควรหรือเกินกวาเหตุ เชน ของชำรวย หรือของที่ระลึกที่
จัดทำขึ้นเพื่อสงเสริมการขายหรือแจกจายทั่วไป เปนตน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใชดุลยพินิจในการวินิจฉัย
ไดวาของนั้นเหมาะสมหรือไม หากไมมั่นใจก็ใหปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
กอน โดยใหคำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณของผูใหและผูรับเปนสำคัญวาเรื่องดังกลาวเหมาะสมหรือไม
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(3) การรับหรือการใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีคา
ตางๆ ใหถือวาเปนการรับหรือการใหที่ไมเหมาะสมและไมบังควรอยางยิ่ง โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการ
กระทำที่ ส อ ไปในทางมิ ช อบหรื อมี ก ารแสวงหาผลประโยชน โ ดยมิ ช อบอั น เนื่ อ งมาจากหน า ที่ ก ารงานที่
รับผิดชอบอยู
มาตรการดำเนินการหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการ
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
(1) หากกรรมการบริษัทฯและผูบริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำดังกลาวโดยไมชักชา ทั้ งนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนใหประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณี ที่การพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงใน
คราวใด มีกรรมการที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้เปนกรรมการอิสระ หามกรรมการอิสระทานนั้นเขา
เปนคณะกรรมการสอบสวนในคราวดังกลาว
ในกรณีที่พิสูจนไดวากรรมการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย ใหคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลักฐานขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมตามความเหมาะสมในแตละกรณี
และใหรายงานผลการสอบสวนรวมถึงการพิจารณาโทษใหคณะกรรมการบริษัทฯ (โดยยกเวนกรรมการที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น)พิจารณาตอไป ทั้งนี้ หากการฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ใหรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดดวย
(2) หากผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้จะมีโทษทาง
วินัยซึ่งวิธีการลงโทษจะขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและสถานการณ แวดลอม ทั้งนี้ หากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ใหรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดดวย
บริษัทฯไมมีนโยบายลดตำแหนงลงโทษหรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น
แมวาการกระทำนั้นจะทำใหบริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหมีกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้
ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผาน
ผู บริห ารของบริษั ท ฯ เพื่ อแสดงความคิดเห็ น ต างๆ เกี่ย วกับ การดำเนิ น ธุรกิจ รวมทั้ งการแจ งเบาะแสหรือ
ขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน โดยใหแจงเบาะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ดังตอไปนี้
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 สงทางไปรษณียมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 ผานหนาเว็ปไซตของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption
 ผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE
 ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมายเลข 092-299-5663
 สงทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือSuphachai@thaiagroenergy.com
การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุมครองผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแสผูกระทำ
ผิด โดยจะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและใหขอมูลไวเปนความลับ โดยผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่
ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสารหลักฐานไวเปนความลับ หาม
เปดเผย เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกำหนด
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามวรรคหนึ่งขางตนไมตองเปดเผยชื่อแต
อยางใด และบริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการปองกันผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไวในระเบียบปฏิบัติงาน โดยมิ
ใหถือวาการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน มีความผิดทางวินัย แมวาการกระทำดังกลาวอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัทฯ ได
ขั้นตอนดำเนินการเมื่อมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
(1) ลงทะเบียนรับเรื่อง ฝายตรวจสอบภายในลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแส
ที่ไดรับจากประธานกรรมการตรวจสอบหรือจากชองทางอื่นๆ
(2) การแตงตั้งคณะทำงานสอบสวน ประธานกรรมการตรวจสอบแจงเรื่องตอบริหารเพื่อ
แตงตั้งคณะทำงานสอบสวน
(3) คณะทำงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและ
เอกสาร หลักฐานรวมทั้ งสอบสวนผูที่เกี่ยวของเพื่ อสรุปผล จากนั้น จัดทำรายงานสรุปผลเสนอบริหารเพื่อ
พิจารณาและสั่งการและเสนอตอประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
(4) รายงานสรุปผลการดำเนินการ ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลกลับยังผูรองเรียน เมื่อ
คณะทำงานสอบสวนดำเนินการตามคำสั่งการแลวเสร็จ ใหฝายตรวจสอบภายในดำเนินการแจงตอบกลับผลให
ผูรองเรียนทราบ(กรณีที่ผูรองเรียนมีความประสงคหรือทราบชื่อ)
(5) การควบคุม และติ ด ตามผล ฝายตรวจสอบภายในรับผิ ด ชอบในการติด ตามผลการ
ปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของวาสอดคลองและเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมที่กำหนดหรือสั่งการ
หรือไม ทั้งนี้ ตองรายงานผลตอบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบตอไป
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(6) ให คณะกรรมการตรวจสอบดำเนิ น การรายงานผลการตรวจสอบเบาะแสหรือ ขอ
รองเรียนใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาตอไป
มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับ
ฟงขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตาม
เหตุและผลของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป
การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต
ในกรณีที่บริษัทฯพบวา มีการรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต หากผูแจงเบาะแสหรือ
ผูรองเรียนเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยและกรณีเปนบุคคลภายนอกหากกระทำการ
ดังกลาวทำใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว

หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลอื่นๆที่ไมใชขอมูลทางการเงิน โดยเปดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางโปรงใส
ถู ก ต อ ง ครบถ ว น ทั น เวลา และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเป ด เผยข อ มู ล ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
อยางเครงครัด เพื่อใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางเปนธรรม เทาเทียมกัน มีขอมูลที่ เชื่อถือไดและเพียงพอตอการตั ดสินใจอยางสม่ำเสมอ ผานระบบ
เผยแพรขอมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษั ทฯ ภายใตหัว ขอ
“นักลงทุนสัมพันธ” www.thaiagroenergy.com โดยในป 2564 บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลที่สำคัญดังตอไปนี้
 บริษัทฯเผยแพรงบการเงินประจำปและรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report)
ผานระบบเผยแพรขอมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไดมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
ฝายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน
ที่ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงินและการปองกันสินทรัพยของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ฝายจัดการของบริษัทฯทำ
ขึ้น ซึ่งเปนระบบที่มีประสิทธิผล ฝายจัดการมั่นใจวาสภาพแวดลอมการควบคุมภายในและระบบงานที่เปนอยู
ทำใหรายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพยของบริษัทฯน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความนาเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการ
เงิ น ที่ เป ด เผยไว ในรายงานประจำป โดยจั ด ให มี ร ายงานทางการเงิ น และรายงานความรรั บ ผิ ด ชอบของ
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คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน เพื่อใหขอมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีรับรองโดยทั่วไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ ในป 2564 บริษัทฯไดนำสงงบ
การเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปไดถูกตอง ครบถวน และทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
 บริษัทเผยแพรนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น นโยบายดานความยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดแยกยอย ประกอบดวย นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
นโยบายการเปดเผยขอมูล คูมือมาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายดานสิทธิมนุษยชน การแจงเบาะแส
และขอรองเรียน นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม รวมถึงนโยบายวาดวยความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณี
ที่ไมสามารถปฏิบัติตามไดพรอมเหตุผลในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) และเผยแพรบน
เว็บไซตของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com
 บริษั ท ฯเป ด เผยโครงสร า งการถือ หุ น ของบริ ษั ท และการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ข อง
กรรมการและผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานตางๆตามกฏหมาย
ที่เกี่ยวของกับผูดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหาร รายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ดังนี้
 รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯเมื่อไดรบ
ั การแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
กรรมการ หรือผูบริหารครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 3 วันทำการ นับแตดำรงตำแหนง
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทฯทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย
โอน หรื อ รั บ โอน(แบบ 59-2 ผ า นระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วั น ทำการนั บ แต วั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
 การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ดำรงตำแหนง
 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการ
ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เดือนละ 1 ครั้ง โดยบรรจุเปน
วาระประจำ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบปละ 1 ครั้ง
และเป ด เผยรายงานการถือครองหลักทรัพย ของกรรมการและผู บริห ารป 2564 ในเอกสารแนบ รายงาน
ประจำป 2564 (แบบ 56-1 One-Report) และบนเว็ปไซตของบริษัท www.thaiagroenergy.com
 บริษั ท ฯเป ด เผยบทบทหน าที่ ของคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย อย
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในป 2564 รวมถึงการฝกอบรม
และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการ ไวในหัวขอ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ดานการกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

 บริษั ทกำหนดระเบี ย บให กรรมการและผู บริห ารจั ดทำรายงานการมี สว นได เสียของ
ตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยมี
มาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดไว ดังนี้
 รายงานเมื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนครั้งแรก
 รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
 รายงานเปนประจำทุกสิ้นป
 ในกรณี ที่กรรรมการพ น จากตำแหนงและได กลั บ เขามาดำรตำแหนง กรรมการ
ใหมโดยตอเนื่อง กรรมการทานนั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
ในป 2564 ไมมีการเปลี่ยนแปลงของรายงานการมีสวนไดเสีย กรรมการบริษัทฯและ
ผูบริหารระดับสูงแตอยางใด
 บริ ษั ท เป ด เผยค า สอบบั ญ ชี แ ละคา บริ ก ารอื่ น ที่ ผู ส อบบั ญ ชี ให บ ริก ารไว ในรายงาน
ประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 บริษัทฯเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของ
ค า ตอบแทนกรรมการโดยยึ ด หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาค าตอบแทนกรรมการให อยู ในระดั บ เดี ย วกั บ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ทั้งนี้ จะตอง
มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนดังกลาว และเปดเผยรายงานคาตอบแทนไว
ในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 บริษัทฯเปดเผยนโยบายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของ
คาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิ จารณาจากภาระนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูบริหารระดับสูงแตละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และเปดเผยไวในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 บริษัทฯมีนโยบายการทำรายการระหวางกันตามความจำเปนและเพื่อประสิทธิภาพใน
การดำเนินธุรกิจและบริหารตนทุน โดยรายการระหวางกันไดกระทำอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด และเปนไป
ตามปกติธุรกิจ การทำรายการดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผลและ
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุน บริษัทฯจัดใหมีการเปดเผยรายการดังกลาวที่ไดรับการพิจารณา
และอนุมัติโดยปฏิบัติตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) โดยบริษัทเปดเผยรายละเอียดของแตละรายการ(ถามี) ไวในรายงาน
ประจำป (แบบ 56-1 One Report)
ในป 2564 บริษัทฯไมมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ตองไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสำคัญที่ชวยสงเสริมการดำเนินธุรกิจ
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการทำงาน บริษั ท ฯ จึ งกำหนดให เป น ความรั บ ผิด ชอบรว มกั น ของ
พนักงานทุกคน ที่จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบ
คำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังตอไปนี้
(1) บริษัทฯ ไดจัดให มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบี ยบ
คำสั่งบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอรดังกลาว
(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และยึดปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(2.1) ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ
และคำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ
(2.2) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น
(2.3) หามนำโปรแกรมที่ เปน ของบริษั ทฯ ไปใชงานสวนตั ว หรือนำไปให ผูอื่น ที่ ไม ใช
พนักงานบริษัทฯ ใชเพื่อผลประโยชนทางการคา หรือทำซ้ำ เผยแพร ทำการเปลี่ยนแปลงแกไขทุกอยางทุก
ประการ โดยไมไดรับอนุญาต
(2.4) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือ
ขอความที่มีผลรายตอความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว ขอความ
ที่มีเนื้อหาชวนใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมายลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร ออกไปภายนอก
หรือภายในบริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดทั้งสิ้น
(2.5) ห ามใช ระบบอี เมล ของบริษั ท ฯเผยแพรขาวสารหรื อข อมู ล ต างๆ ของบริษั ท ฯ
ใหกับบุคคลภายนอก ยกเวนผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น
(2.6) ห าม Download ไฟลทุ กประเภทโดยไม ไดรับอนุ ญ าต และไม ใชงานเครือขาย
ภายในเพื่อความบันเทิงตางๆ เพื่อไมทำใหประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลของผูอื่นลดลง
(2.7) ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อการกระทำผิดกฎหมาย
ขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และแสดงความคิดเห็นสวนตัว
(2.8) การใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารสวนตัวที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบ
เครือขายของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหารกอน
(2.9) การใช ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ในบริ ษั ท ฯ หรื อ การนำ Notebook ไปใช ง าน
ภายนอกบริษัทฯ จะตองตั้งเครื่องใหมีการใสรหัสผาน ใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดย
รหัสผานจะตองเก็บเปนความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอเปนระยะๆ อยางนอยทุก 3 เดือน
(2.10) ตองไมติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งสิ้น
เวน แตจะได รับ อนุ ญาตจากประธานเจาหน าที่ บริหารเป นกรณี พิเศษเพื่ อการปฏิบั ติต ามกฎหมายและหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของเทานั้น
(2.11) ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่รับผิดชอบใหอยูในสภาพดี และ
มีการใชงานอยางเหมาะสม
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(3) บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศ
ของพนั กงาน หากพบขอสงสัยวาพนั กงานใชงานในทางที่ ไมเหมาะสม หรืออาจกอให เกิด ความเสียหายตอ
บริษัทฯ เพื่อปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
(4) หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ที่
กำหนดไวพนักงานที่ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือไดรับโทษตามกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมแลวแตกรณี
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและบุคคลอื่น ดังนี้
(1) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพยแทนตลอดจน
รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถือครองหลั กทรัพ ย ต อสำนั กงาน ก.ล.ต.และแจงให ทราบถึงบทลงโทษตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(2) “ผูบริหาร” หมายถึง ผูบริหารตามบทนิยามขางทายนี้และใหหมายความรวมถึงผูดำรง
ตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
(3) หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ
เป ด เผยข อ มู ล ภายในดั ง กล า วแก บุ ค คลภายนอกหรือ บุ คคลที่ ไม มี ห น าที่ เกี่ย วข องและห ามไม ให ซื้ อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง หนึ่งเดือนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพรตอสาธารณชน
(4) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมได
เปดเผยสาธารณชนอันเป นสาระสำคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษั ทฯ ไปใชเพื่อแสวงหา
ประโยชนสวนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝนขอกำหนดดังกลาวขางตนบริษัทฯ
จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทำความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
แตละรายแตละกรณีๆ ไป
(5) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทำผิดอันเป น
ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอยางรุนแรง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังนี้
(ก) ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน
(ข) ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดยถือ
วาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
(ค) แจ งการกระทำความผิดต อตลาดหลั กทรัพ ยแหงประเทศไทย และ/หรือสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ง) แจงความดำเนินคดีตอตำรวจหรือพนักงานสอบสวน
(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
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บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคำแนะนำผูใตบังคับบัญชาใน
การนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช เพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอยางถูกตอง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ
บริษัทฯไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการคาที่มี
สาระสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนได ดังนี้
การรักษาความลับของบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจางของบริษัทฯจะตองรักษาความลับของขอมูลและ
เอกสารที่ไมสามารถเปดเผย และ/หรือเปนความลับทางการคารวมทั้งสูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ ซึ่งถือเปน
สิทธิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว
(2) ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางของบริษัทฯจะตองไมเปดเผย
ขอมูลและเอกสารที่เปนความลับ หรือความลับทางการคานั้นๆ อีกเปนเวลา 2 ป เมื่อพนจากหนาที่ไปแลว
(3) ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปดเผยโดยไมเจตนา
การกำหนดชั้นความลับของขอมูล
(1) ข อ มู ล ลั บ ทางการค า ของบริ ษั ท ฯ ต อ งได รั บ การปกป ด มิ ให รั่ ว ไหล โดยกำหนดตาม
ความสำคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก เปนตน
(2) การใช ข อ มู ล ภายในร ว มกั น ต อ งอยู ในกรอบของหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได รั บ
มอบหมายเทานั้น
การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก
(1) กรรมการหรื อผู บ ริห ารที่ บ ริษั ท ฯ มอบหมายจะเป น ผูให ความเห็ น ชอบในขอมู ล ที่ จ ะ
เปดเผยออกสูสาธารณชนเทานั้น
(2) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย
(3) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข อกำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ยวข องวาด ว ยการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกำหนดใหผูที่ตอ งการขอมูลขาวสารจากบริษัทฯ
ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริษัทฯ
การแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก
โดยปกติ ผู บ ริห ารและหรือ พนั ก งานของบริษั ท ฯ ต อ งไม เป ด เผยหรือแสดงความเห็ น ต อ
บุคคลภายนอก ขอใหผูบริหารและหรือพนักงานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคำถามเหลานั้น
หรือไม หากไมมีหนาที่ ก็ขอใหปฏิเสธการแสดงความเห็นตางๆ ดวยความสุภาพและแนะนำใหไปสอบถามจาก
หนวยงานที่กำหนดขางตนโดยตรงตอไป
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท ฯมี บ ทบาทสำคัญ ในการกำกั บ ดู แลกิจ การของบริษั ท ฯ โครงสรา ง
คณะกรรมการทที่เหมาะสมและอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเปนสิ่งที่จำเปนตอประสิทธิภาพการ
ทำงาน บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯจะตองมีผูที่มีวิสัยทัศน มีความสามารถ ประสบการณ
พรอมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน าที่ใหกับบริษัทอยางเต็มที่ มีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่ อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุนโดยรวม นอกจากนั้นเพื่อใหโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯมีความเหมาะสมกับ
สภาพการดำเนินธุรกิจ และเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทฯจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอยเพื่อชวยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานตามความจำเปน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องตางๆไวดังนี้
การกำหนดกลยุทธ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯมีหนาที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจ เปาหมายระยะสั้นและ
ระยะยาว และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศย และพันธกิจ ใหสอดคลองกับสภาวะทางธุรกิจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
รวมทั้งสงเสริมการสรางนวัตกรรมและสนับสนุนใหบริษัทฯนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มคุณคา
ใหแกผลิตภัณฑและกิจการ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งคาเปาหมายองคกร
(Key Performance Indicator : KPI) และกำกับดูแลการปฏิบั ติงานของฝายจัดการใหบรรลุตามเป าหมาย
และแผนงานตามที่กำหนดไว
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการมีหนาที่กำกับดูแลใหบริษัทฯมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ธุรกิจ และนโยบายกำกับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใหคณะกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได พรอมทั้งดูแลรักษาสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามสิทธิขั้นพื้นฐานดวยความเทาเทียมกัน รวมถึงให
ความสำคัญ กับการต อตานทุ จริตคอรรัปชั่น โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหนาที่ กำกับ ดูแลการ
ดำเนินการของบริษัทฯใหเปนไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน และ
นโยบายตามที่กลาวมาแลวดังกลาวขางตนอยางเครงครัด
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เพื่ อให บริษั ทฯมีระบบการควบคุม ภายในที่ มีประสิทธิภ าพตามมาตรฐาน มีการจัด การ
ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯระดั บ ที่ ย อมรั บ ได และคำนึ ง ถึ ง สภาพแวดล อ มของการควบคุ ม ที่ เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯจึงมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและฝายตรวจสอบ ทำหนาที่สอบทานและ
ติดตามผลการควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอ สื่อสารขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอและเชื่อถือไดไปยังหนวยงาน
ภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามและประมวลผลเพื่อใหการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนได
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เสียของบริษัทฯ ตามที่ไดเปดเผยขอมูลไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ภายใตหัวขอ “การ
ควบคุมภายใน”
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯกำกับดูแลใหบริษัทมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ จึงมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับนโยบาย แผนธุรกิจ รวมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ ทำหนาที่กำกับดูแลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห
ประเมินความเสี่ยงตางๆ ทั้งปจจัยภายในและภายนอกองคกรที่อาจสงผลกระทบตอเปาหมายในการดำเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงอยูในเกณฑที่
ยอมรับได บริษัทฯมีการประชุมดานการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรกมาบริหารความเสี่ยง
จะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดใหมีนโยบายการทำรายการระหวางกันและรายการที่
เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการดังกลาว เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติดวย
ความระมัดระวัง เพื่อไมใหมีการทำรายการที่ฝาฝนกฎเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการรและผูบริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.
มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของใหบริษัทฯทราบ นอกจากนี้ยังไดรวบรวม
ขอมูล รายการตางๆจัดทำไวเป นหลักฐานขอมู ลสำหรับหนวยงานภายในที่เกี่ยวของใชเป นแนวทางในการ
พิจารณาการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รายละเอียดเปดเผยในหัวขอ
“รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ”
การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค า ตอบแทน (กสต.) มี ห ลั ก เกณฑ ในการคั ด เลื อ ก
กรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธของบริษัทฯ จึงไดกำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการที่ตองการสรรหาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
พิ จ ารณาทั กษะที่ จ ำเป น และยั งขาดอยู และมี น โยบายความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ
ทั้งทางดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทำงาน
ประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่เหมาะสมเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขามาดำรงตำแหนงเป น
กรรมการ
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ
นั้น ไดกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้
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(1) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด ว ย กรรมการจำนวนไม น อ ยกว า 5 คน และ
กรรมการ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายกำหนด
(2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป น กรรมการก็ ได ในกรณี ที่ เลื อกตั้ ง บุ ค คลหลายคนเป น กรรมการจะแบ ง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลที่ ไดรับคะแนนเสียงสู งสุ ดตามลำดับลงมาเปนผู ไดรับการเลื อกตั้งเป น
กรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวน
กรรมการที่ จะพึ งมี หรือจะพึ งเลื อกตั้ งในครั้งนั้น ให ผูเป นประธานเป นผูออก
เสียงชี้ขาด
(3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่ง
ในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จำนวนใกล ที่ สุ ด กั บ ส ว นหนึ่ งในสาม กรรมการที่ จ ะต อ งออกจากตำแหน งในป แ รกและป ที่ ส องภายหลั ง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก
จากตำแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามารับตำแหนงใหมก็ได
(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับ
แตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
(5) ในกรณี ที่ ต ำแหน งกรรมการว างลงเพราะเหตุ อื่น นอกจากถึง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุ คคลซึ่งมีคุณ สมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จำกัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคราว
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูใน
ตำแหนงกรรมการไดเพียงแควาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
(6) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตาม
วาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (กสต.) จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระ
ในองค ประกอบของคณะกรรมการบริษั ท ฯให มี ความสอดคล องและเป น ไปตามขอกำหนดของสำนั กงาน
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คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย(ก.ล.ต.) โดยจะตองมีจำนวนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
การแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ทฯอาจพิ จ ารณาแตงตั้งผูทรงคุณ วุฒิ ที่มีความรู ความสามารถและ
ประสบการณ เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทำหนาที่ใหคำปรึกษาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได
การสรรหาและแตงตั้งผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษั ท ฯ มอบหมายให คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค าตอบแทน
(กสต.) เปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถและประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัทฯมาดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงตั้งแต
ระดับผูอำนวยการขึ้นไป เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต ง ตั้ ง ต อ ไป โดยในการสรรหาได พิ จ ารณากลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี คุณ สมบั ติ ครบถว น เหมาะสม มี ความรู
ความสามารถ ทักษะและประสบการณที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเขาใจธุรกิจของ
บริษัท ฯเป น อยา งดี และสามารถบริหารงานให บรรลุ เป าหมายตามวัต ถุป ระสงคที่คณะกรรมการบริษัท ฯ
กำหนดไว
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษั ท ฯมี น โยบายจ า ยค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริห ารระดั บ สู ง ที่ จู งใจในระดั บ ที่
เหมาะสม โดยสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมาย ผลการดำเนนงานของบริษัทและเทียบเคียงไดกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละคน
โดยกรรมการที่ ได รับ มอบหมายให เป น กรรมกรชุ ด ย อย ซึ่ งมี ห น าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้น จะได รับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น โดยประเภทคาตอบแทน
กรรมการประกอบดวยคาตอบแทนประจำเดือน คาเบี้ยประชุมและเงินรางวัล สำหรับคาตอบแทนประธาน
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนกำหนดในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทที่สอดลองกับกลยุทธประจำปของบริษัทฯ ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุม
บริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยกำหนดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานเปนประจำทุกปตามบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบของแตละคน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาความ
เหมาะสมในการกำหนดคา ตอบแทนทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาวและปรับ ค าจ างประจำป ข องประธาน
เจ าหน า ที่ บ ริ ห ารพรอ มทั้ งนำเสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯเพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ ทั้ งนี้ ค าตอบแทน
คณะกรรมการบริษั ท ฯที่ ผานการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแล ว จะถู ก
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นำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำปเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯไดเปดเผยคาตอบแทนที่จะจาย
ใหแกกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไวในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต
หัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”
ความเปนอิสระของคณะกรรมการจากฝายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเปนอิสระจากฝายจัดการ ทำหนาที่กำกับดูแลการดำเนิน
ธุรกิจโดยรวม ใหความเห็นตอทิศทาง กลยุทธของบริษัทฯ เพื่อเปนแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติ
งาน พรอมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอยาง
สม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินงานของบริษัทฯสามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
เพื่อใหการปฏิบัติงานของคระกรรมการบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริษัทฯมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงไดเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบั ติห น าที่ อย างต อเนื่ อง ทั้ งการจัด การฝ กอบรมภายในองคกรและการเขารว มการฝ กอบรมกับ
สถาบันฝกอบรมภายนอก เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมอบหมายใหเลขานุการ
บริษัทเป นผู นำเสนอหลักสูตรที่จำเปนสำหรับกรรมการแต ละคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ หน าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อนำความรูมาพัฒนาองคกรตอไป สำหรับการพัฒนาผูบริหาร
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการมีนโยบายและแผนการพัฒนาผูบริหารเปนรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองคกรใหพรอมในการทำงานและสอดคลองกับแผนการสืบทอดตำแหนงงาน และแผนการขยาย
งานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร
(1) คณะกรรมการตองดำเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรหรือพนั กงานที่จะเขามารับหนาที่ และความรับ ผิด ชอบในตำแหนงงานบริหารที่สำคัญ ใน
ทุกระดับอยางเหมาะสม
(2) บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาที่บริหารที่จะปฏิบัติหนาที่แทนได
หากประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(3) บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังนี้
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมและอำนวยความสะดวก ใหความรูแกกรรมการอยาง
ตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai
Institute of Derectors Association (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อใหเขาใจบทบาทของ
กรรมการและใหความรูเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไปดวย
(ข) บริษัทฯ สงเสริมการให ความรูแกผูบริหารและพนั กงาน (เชน เลขานุ การบริษัทฯ
เจาหนาที่ตรวจสอบเจาหนาที่บัญชี เปนตน) อยางตอเนื่อง โดยสงเขาอบรมหลักสูตร
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ตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูและเทคนิ ค
ใหมๆ อยูตลอดเวลา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะเปนประจำทุกปๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณของบริษัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกำหนด
กลยุทธและทิศทางบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของ
คณะกรรมการ โดยไมไดมุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบ
ประเมินผลดังกลาวไดกำหนดให ผูทำการประเมิน ระบุจุด แข็ง จุดออน และเรื่องที่ตองปรับปรุงด วย โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
(ก) เพือ่ ชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา
(ข) เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได
ทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน
(ค) เพื่อชวยในการปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝายจัดการ
(ง) คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการ
ทำงานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป
สำหรับหลักเกณฑการประเมินผลคิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอ ดังนี้
ชวงคะแนน
(1) รอยละ 90 ขึ้นไป
(2) รอยละ 70 ขึ้นไป
(3) รอยละ 50 ขึ้นไป
(4) นอยกวารอยละ 50

เกณฑประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
พอใช
ควรปรับปรุง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯดูแลใหมีการประเมิลผลการปฏิบัติงานและทบทวนการปฏิบัติ
หนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจำทุกป

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯกำกั บ ดู แ ลให ผู บ ริ ห ารและพนั กงานทุ ก คนเข า ถึ งมาตรฐานด า น
จริยธรรมที่บริษัทฯยึดถือในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน และเปนการสราง
คุณคาใหกับองคกร โดยไดจัดทำคูมือจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษรและพิจารณาทบทวนเปนประจำทุก
ป พรอมทั้งประกาศสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบและยึดเปนหลักปฏิบัติในการ
ทำงาน รวมทั้งบรรจุไวในเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานใหมของบริษัทฯ ตลอดจนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
อยางสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องดังกลาว
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ในการประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2564 คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณา
ทบทวนคูมือพนักงาน ซึ่งประกอบดวย นโยบายดานความยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจ และนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณและสภาพแวดลอม
ธุรกิจที่ อาจเปลี่ ย นแปลงไป พรอมทั้ งเผยแพรเอกสารนโยบายดั งกล าว และเอกสารการอบรมปฐมนิ เทศ
พนักงานผานระบบ INTRANET ของบริษัทฯ เพื่อสงเสริมใหพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทยังไดสื่อสารนโยบายตางๆขางตนใหแกผูมีสวนไดเสีย คูคาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบ
ดวย โดยมุงหวังสรางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจใหเกิดขึ้นรวมกัน รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธชองทาง
การรับแจงเบาะแสและขอรองเรียนตางๆ เชน หนาเว็บไซต โทรศัพท โทรสาร และตูรับฟงความคิดเห็น เพื่อ
เปดรับฟงผลกระทบและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรดวย

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการ
กำกับดูแลกิจการในรอบปที่ผานมา
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/2564 เมื่ อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2564 ได
พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)
เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหลักปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อยางไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไมเหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจ ารณากำหนดมาตรการทดแทนที่ เหมาะสม โดยในป 2564 มีเรื่องที่บริษัทฯยั งไม ไดน ำหลักปฏิ บัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใชการดำเนินธุรกิจ ดังตอไปนี้
หลักปฏิบัติ

คำชี้แจงของบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนด
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะไป
ดำรงตำแหนงไมเกิน 5 แหง โดยไมมีขอยกเวน

แมวาบริษัทฯจะยังไมไดจำกัดจำนวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะไปดำรงตำแหนง
ไมเกิน 5 แหงโดยไมมีขอยกเวน แตกรรมการทุกคน
ไดจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุมอยางเหมาะสม
และเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอยาง
รอบคอบและรัดกุมโดยทั่วกัน รวมถึงกรรมการมีสวน
รวมในการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบและให
ความเห็นไดอยางอิสระ ปราศจากการครอบงำของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(2) คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหนง
ของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจนในนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดไวไมควรเกิน 9 ป
โดยไมมีขอยกเวน

บริษัทฯยังไมไดกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของ
กรรมการอิสระไวไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน
แตกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงเกินกวา 9 ปนั้น
สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและยังคงมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดคุณสมบัติ
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หลักปฏิบัติ

คำชี้แจงของบริษัท
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลาย อีกทั้งไดนำความรู ประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชน
ในการกำหนดกลยุทธและนโยบายการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนเลือกตั้งกลับเขามาดำรงตำแหนง
กรรมการอิสระของบริษัทฯตอไป

(3) บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค
ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการวาตองมีกรรมการอยูไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯไมไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค
ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการลงมติ เนื่องจาก
กรรมการบริษัทฯไดปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ
หมวดที่ 3 ขอ 25 และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จำกัด มาตรา 80 ที่บัญญัติวา “ในการประชุม
คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองค
ประชุม...”

(4) คณะกรรมการบริษัทควรมีกรรมการที่เปนผูหญิง บริษัทฯมีนโยบายในการพิจารณาความหลากหลาย
อยางนอย 1 คน
ในโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งดานทักษะวิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยไมจำกัดเพศ
แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ
มีจำนวน 8 คน เปนเพศชายทั้งหมด ซึ่งเปนจำนวนที่
เหมาะสมกับขนาด ประเภทและความซับซอนทาง
ธุรกิจ อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯมีโอกาสในการสรร
หากรรมการเพิ่ม บริษัทฯพรอมจะนำหลักปฏิบัติมา
ปรับใช
(5) คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอิสระ บริษัทอยูระหวางการศึกษาการปรับโครงสราง
มากกวารอยละ 50
คณะกรรมการและพิจารณาตามความเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจ ซึ่งปจจุบันมีกรรมการอิสระ 3 คน
จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 37.5
ในป 2564 บริษัทไดรับการประเมินจากโครงการผลสำรวจการกำกับดูแล
กิจการของบริษั ทจดทะเบี ยนไทย(CGR) ประจำป 2564 ในระดั บ ดี มาก
(4 ดาว) และได รั บ การประเมิ น จาก “โครงการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
จั ด การประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น (AGM Checklist) โดยสมาคมส ง เสริ ม
ผูลงทุนไทย ดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม อยูในระดับ “ดีเลิศ”
หนา 97

7.1 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ (ณ วันที่ 20 มกราคม 2565)

หนา 98

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7. โครงสรางการกำกับดูแลกิจการและขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอื่นๆ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

99

100

รายงานประจำำ�ปีี 2564
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
7.2.1 โครงสรางกรรมการบริษัทฯ : ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการ
จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจำนวน 5 คน และกรรมการอิสระ 3 คน (สัดสวนไม
น อยกว า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้ งหมด) โดยมี นางประภั ส สร กัน ทะวงศ เป น เลขานุ ก ารบริษั ท มี
รายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง
2. นายไกรสีห ศิริรังษี(1)
3. นายอนันต เลาหเรณู(1)
4. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย(1)
5. นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
6. นายสมชาย โลหวิสุทธิ(2)์
7. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
8. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
หมายเหตุ:

ตำแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการ,กรรมการผูมีอำนาจลงนาม,ประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

(1) กรรมการลำดับที่ 2-4 เปนกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัท ลานนา รีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม
(2) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ กรรมการ ไดเขาดำรงตำแหนง ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร อาวุโส ตั้งแตเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายไกรสีห ศิริรังษี, นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร, นายอนันต เลาหเรณู, นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย,
นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ จำนวนสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาหาคนซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่
อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจำนวนไมต่ำกวาหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
(2) องคประกอบของกรรมการตองมีความหลากหลายมีทักษะดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ
กลยุทธ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯและ
ตามที่กฎหมายกำหนด
(3) การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กำหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี
ประวัติและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแตงตั้งอยางเพียงพอ เพื่ อประโยชนในการตัดสินใจของที่
ประชุมผูถือหุน
(4) กรรมการจะตองผานการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดอยาง
ชัดเจนและโปรงใส
หนา 99
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(5) การดำรงตำแหนงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจำกัดซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หากกรรมการมิได
ตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได
โดยบริษัทฯ ไมไดกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหนงติดตอกันไดนานที่สุด
(6) นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนง เมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด
(จ) ศาลมีคำสั่งใหออก
(7) ตองเป ดเผยประวั ติ ของคณะกรรมการบริษัท ฯทุ กคนในรายงานประจำป ทุ กป เพื่ อให
ผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร หรือกรรมการอิสระ
(8) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ำเสมอรวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญใหกรรมการรับทราบ
(9) มีการแบงแยกอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบงแยกหนาที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ
(10) เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯไดกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนไมเกินจำนวน
ดังตอไปนี้
(ก) กรรมการที่เปนผูบริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR
ใหดำรงตำแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท
(ข) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ
(PROFESSIONAL DIRECTOR) ใหดำรงตำแหนงไดไมเกิน 6 บริษัท และ
 ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเปนตองดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนมากกวา 6 บริษัท ก็ใหชี้แจงผูถือหุนและผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการดังกลาวไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ดวย
 ในการเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้นไดเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหนงที่บริษัทอื่นของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงกรรมการแตละคน
ใหผูถือหุนพิจารณากอนลงคะแนนแตงตั้งดวย
 ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ จ ะดำรงตำแหน งกรรมการในบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ในเครื อ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
หนา 100
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องคประกอบและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ จะร วมกันพิ จ ารณาเบื้ องต น ถึงคุณ สมบั ติ ของบุ คคลที่ จ ะมาดำรง
ตำแหน ง เป น กรรมการอิ ส ระ โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของกรรมการตาม
พระราชบัญญั ติมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท รงคุณ วุฒิ ประสบการณ การทำงาน และความเหมาะสมดานอื่น ๆ
ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และตอง
มีจำนวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังตอไปนี้
(1) ถือหุ น ไม เกิน รอ ยละ 1 (หนึ่ ง ) ของจำนวนหุ น ที่ มีสิ ท ธิออกเสีย งทั้ งหมดของบริษั ท ฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการ
ถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน
หรือผูถือหุน รายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป น
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมี ความสัมพั น ธทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรว ม
ผูถือหุ นรายใหญห รือผูมี อำนาจควบคุม ของบริษั ทฯ ในลั กษณะที่ อาจเป น การขัดขวางการใชวิจ ารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท ยอย บริษัทรว ม ผูถือหุ นรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ฯ
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับ
ความช วยเหลื อทางการเงินดวยการรับหรือการให กูยื ม ค้ำประกั น การให สินทรัพ ยเป นหลั กประกันหนี้ สิ น
รวมถึงพฤติการณ อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละ 3 (สาม)ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทขึ้นไป แลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสว นของ
สำนักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผูสอบบัญ ชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษั ทยอย บริษั ทรวม ผูถือหุ นรายใหญ หรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(6) ไม เป น หรือเคยเป น ผูให บริการทางวิช าชี พ ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให บ ริการเป น ที่ป รึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษั ท ย อย บริ ษั ท รว ม ผู ถือ หุ น รายใหญ หรือ ผู มี อำนาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯและไม เป น ผู ถือ หุ น ที่ มี นั ย
ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกีย่ วของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(8) ไม ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย า งเดี ย วกั น และเป น การแข งขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท อื่ น ซึ่งประกอบกิจ การที่ มี ส ภาพอยางเดียวกัน และเป นการแขงขันที่ มีนั ยกับกิจ การของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) ขางตนแลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษั ทยอย บริษั ทรวม บริษั ทยอยลำดั บ เดียวกัน ผูถือหุ น รายใหญ หรือผู มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได
ในกรณี ที่บุ คคลที่บ ริษัทฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเป นบุคคลที่มี หรือเคยมี
ความสัม พั น ธท างธุ รกิจหรือ การให บริการทางวิช าชีพ เกินมู ลคาที่ กำหนดตามวรรคหนึ่ งของ (4) หรือ (6)
ขางตน จะไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกิน
มูลคาดังกลาวก็ตอเมื่อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาการแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทำใหบุคคลดังกลาว
มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด
(ข) เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาว
เปนกรรมการอิสระ
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ภาวะผูนำและความเปนอิสระของกรรมการ
(1) คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกำกับดูแลใหฝายจัดการ
ดำเนินการตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนแกการดำเนินงานของบริษัทฯ
และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
(2) คณะกรรมการภายใตการนำของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดำเนินงานของ
ผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน
(3) คณะกรรมการต อ งประกอบด ว ย กรรมการอิ ส ระจากภายนอกซึ่ ง เป น ผู มี ค วามรู
ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะสามารถ
แสดงความเห็น ไดอยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เกี่ยวของและเขาประชุมโดยสม่ำเสมอ พรอมทั้ ง
จัดทำรายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง เพื่อเปดเผยในรายงานประจำป (แบบ 56-1
One Report)
(4) ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารและไมเปนประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ
(5) กรรมการอิสระตองมีคุณ สมบัติ ความเปนอิ สระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยางเทา
เทียมกันและดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังตองสามารถใหความคิดเห็นในการ
ประชุมไดอยางเปนอิสระ
7.2.2 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงคและขอบั งคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ ประชุมผูถือหุ นที่ชอบดวยกฎหมายดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่สำคัญดังนี้
(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยมีเรื่องที่สำคัญดังตอไปนี้
(ก) กำหนดโครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯใหมีระบบการบริหารงานและการดำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปภายใน 30 วันกอนวันสิ้นปทุกปเพื่อใหฝาย
จัดการใชในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติเปนรายป
(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่
เห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
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ยาว ทั้ งนี้ ไม รวมรายการที่ ต องขอความเห็ น ชอบจากผู ถื อหุ น ตามข อ กำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกูและสินเชื่อทางธุรกิจ
ที่เพียงพอและเหมาะสมตอการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนระยะๆ
(จ) จัดใหมีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ เพื่อใหผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกตองกอนนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนแตละปๆ ไป
(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนกรณีๆ ไป เชน
การจ ายเงินป น ผล, การเพิ่ มทุ น, การลดทุ น, การออกหุ นกู, การขายหรือการโอน
กิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เปนตน
(ช) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วิสัยทัศน (VISION) พันธกิจ (MISSION)
คานิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ และอาจจะมีผลกระทบตอฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับ ผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวตอ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ
(3) จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่อง
ตางๆ อยางสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ
(4) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนครั้งคราวตามความจำเปนในการดำเนินกิจการ
(5) ต อ งตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance) โดยยึ ดหลั กความยุติธรรมและซื่อสัตย สุ จริต (Fairness and Integrity) มี ความรับผิ ดชอบตอ
ผลงาน(Accountability) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาค และเปนที่เชื่อถือของผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายที่เกี่ยวของ (Stakeholders) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมในระยะยาว
เพื่อใหบริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดจนประกาศและหรือขอบั งคับของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน,
รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ
(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย
คน หรือบุคคลอื่นใดกระทำการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
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คณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงือ่ นไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจำเป นในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และมี อำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ย นแปลงหรือแกไขการมอบ
อำนาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร
การมอบอำนาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำใหผูรับมอบ
อำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัท ในเครือ ยกเวนเป นการอนุ มัติ รายการที่ เป นไปตามนโยบายและหลั กเกณฑที่ คณะกรรมการได
พิจารณาและอนุมัติไวแลว
(7) ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และกำหนดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจำทุกป
(8) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจรรยาบรรณ
ธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดำเนิน
ธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง
การทุจริตและการใชอำนาจที่ไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(9) คณะกรรมการเปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเปน
การลวงหนาอยางนอย 10 วันทำการกอนการประชุม โดยวิธีสงวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง
E-Mail Address : Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือโทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ
จะไดบรรจุเปนวาระการประชุมตอไป
(10) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต
ดังตอไปนี้
(ก) จัดประชุมผูถือหุน และจัดประชุม คณะกรรมการให เป นไปตามที่กฎหมาย และ
ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนด
(ข) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้ง
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการอยางครบถวนและถูกตอง
(ค) ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบ
และขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
(ง) จั ด ทำและเก็ บ รั ก ษาเอกสาร ได แ ก ทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
คณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ หนั งสื อนั ดประชุมผู ถือหุ น รายงานการประชุ มผู ถือหุ น
รายงานประจำปของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ถามี)
(จ) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ
(ฉ) ใหคำแนะนำเบื้ องตนแกกรรมการเกี่ย วกับ ขอกำหนด กฎระเบี ยบและขอบั งคับ
ตางๆ ของบริษัทฯ และติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญแกกรรมการ
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(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(11) นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ตองไมมีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัดหรือ
เปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเป น
การแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทำเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
(ข) ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในสั ญ ญาที่ บริษัทฯ หรือบริษัท ในเครือทำขึ้น หรือถือหุน หรือหลักทรัพยอื่นในบริษัทฯ หรือบริษั ทในเครือ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
7.2.3 ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทฯ เปนกรรมการอิสระ และมิไดเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่
บริหาร มีอำนาจหนาที่แบงแยกกันไมมีความสัมพันธใดๆกับฝายจัดการ เพื่อใหมั่นใจวามีการตรวจสอบและ
เปนการถวงดุลอำนาจการจัดการระหวางคณะกรรมการและคณะผูบริหาร ไมมีผูใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ โดย
ประธานกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
(1) ดำเนินการและใหคำปรึกษาในการกำหนดนโยลาย และกำหนดกลยุทธของบริษัทฯ
(2) กำกับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯมีโครงสรางที่เหมาะสมกับธุรกิจตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
(3) กำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีสวนรวมในการสงเสริม
ใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรตามแผนงานที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) กำกับดูแลใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มี
จริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(5) เปนผูนำของคณะกรรมการบริษัท และเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุม และมีมาตรการที่ดูแลใหกรรมการไดรับขอมูลที่
ครบถวนเพียงพอ ลวงหนากอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับการอภิปราย
ประเด็นสำคัญอยางเพียงพอและสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอมใหความเห็นอยางเปนอิสระ
(6) เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร และระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
(7) เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีคะแนนเสียง 2
ฝายเทากัน
(8) เป นประธานในการประชุมผูถือหุน และดำเนินการประชุมตามระเบี ยบวาระการ
ประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯและกฏหมายที่เกี่ยวของ
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7.2.4 เลขานุการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่
16 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติ แตงตั้ง นางประภัสสร กันทะวงศ ใหดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติ
และขอมูลรายละเอียดของเลขานุการบริษัท ตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 1) โดยกำหนดขอบเขตหนาที่ความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไวดังนี้
(1) ดู แ ลและให ค ำแนะนำแก ก รรมการและผู บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ขอกำหนด กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ำเสมอ
(2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งดูแล
ประะสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว
(3) ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนที่รับผิดชอบเปนไปตามระเบียบและ
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพ ยแห งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
(ง) รายงานประจำปของบริษัทฯ
(จ) รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการผูบริหาร
(5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย
7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวนอยาง
นอย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุที่
ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทำใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม
ผูถือหุนจะตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันที่
จำนวนสมาชิกไม ครบถวน เพื่ อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนิ นงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมี
องคประกอบและคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ได รับ แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการหรือที่ ป ระชุ ม ผู ถือ หุ น ของบริ ษั ท ฯให เป น กรรมการ
ตรวจสอบในกรณี ที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพื่ อขออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัทฯ จะตองเปดเผย
รายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอแตงตั้งกรรมการ
ตรวจสอบดวย
(2) เปนกรรมการอิสระและไมเปนกรรมการตอไปนี้
(2.1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดำเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ
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เดียวกัน ผูถอื หุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่
อาจมี ความขัดแยงยกเวนการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ
(Collective Decision)
(2.2) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน
เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
(3) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา
ดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) มีความรูและประสบการณ เพี ยงพอที่จะสามารถทำหน าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ย วของกับการดำเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให ทัน ต อการเปลี่ ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
(5) คณะกรรมการตรวจสอบเปน ผู แต งตั้ งเลขานุ การและผู ช ว ยเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ ดวย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ทาน โดยมี
นายศุภชัย แกวเฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง*
3. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม
ในป 2564
8/8
8/8
8/8

หมายเหตุ : *เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ งบการเงิน
ไดโดยนายวิรัช อภิเมธีธำรง เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งเปนประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิ
เอทส จำกัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา
บริหารธุรกิจและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ที่สำคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนและหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯดังตอไปนี้
(1) สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ
(2) สอบทานให บ ริษั ท ฯมี ร ะบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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(3) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมทั้ง
ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(4) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ
(5) พิ จารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญ ชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีรวมทั้งการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมใหกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม
โดยคำนึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขา
รวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(6) พิ จารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ อาจมี ความขัดแย งทางผลประโยชน และ
รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท
(7) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
(8) สอบทานและให ความเห็ นชอบตอแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองคกรของบริษัทฯและบริษัทใน
เครือหรือบริษัทในกลุมเดียวกัน
(9) สอบทานและดำเนินการใหฝายบริหารหรือฝายจัดการจัดใหมีระบบหรือขบวนการรับ
เรื่องรองเรียนหรือรองทุกขรวมทั้งการปรับปรุงแกไขและการกำกับดูแลเรื่องการรองเรียนหรือรองทุกขใหมี
ความเหมาะสมเปนแตละเรือ่ งแตละกรณี ๆ ไป
(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมาโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจำป (แบบ 56-1 One Report ) ของบริ ษัท ฯ ซึ่ งรายงานดั งกล าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวนและเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
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(จ) ความเห็ น เกี่ย วกับ รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรือ รายการที่ อ าจมี ความขั ดแย งทาง
ผลประโยชนและรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามที่กฎหมายกำหนด
(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละคนในแตละป
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตาม
กฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯมอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป
(3) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน
ระยะ ๆ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯยังคงมีความรับ ผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทฯตอบุคคลภายนอก
 ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงหน าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให บริ ษั ท แจ งมติ ก าร
เปลี่ ย นแปลงหน า ที่ และจั ด ทำรายชื่ อ และขอบเขตการดำเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยภายใน 3 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือ
การกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่ อดำเนิน การปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ า ผื น กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งตอ
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอำนาจดังตอไปนี้
(1) อำนาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝายจัดการ
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คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญ ใหฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของและ
จำเปนไดทุกประการ
(2) อำนาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน
(ก) กำหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน
(ข) ใหความเห็ นชอบในการแต งตั้ง ถอดถอน โยกย าย เลิ กจางและพิ จารณาความดี
ความชอบหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
(ค) ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน
(ง) ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตการกำกับและควบคุม
โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองมีผูคอยดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละปหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองทำแผนงานตรวจสอบวาจะทำอะไรบาง
แลวนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ สวนการออกคำสั่งให หนวยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหนาที่ตามแผนงานตรวจสอบดังกลาว ตองอยูภายใตการกำกับดูแลของฝายจัดการ
หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที่จำเปนจะตองไดรับการแกไขทันที เพื่อที่
ฝายจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหารจะไดออกคำสั่งแกไขไดทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น)
(3) อำนาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
(ข) เสนอรายชื่ อผู สอบบั ญชี แกคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้ งผลตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจำปเพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุนรวมทั้งเปนผูสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูสอบบัญชีเพื่อเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม
(ค) กำหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีเปนผูใหบริการ
(ง) เมื่อไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวาประธาน
เจาหนาที่บริหารหรือบุ คคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานไดกระทำความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสำนักงาน ก. ล. ต. และผูสอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดำเนินการตามที่ผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอน ให
ผูสอบบัญชีแจงใหสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(4) อำนาจในสวนอื่น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบผู ที่เกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายใน
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการวาจางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ
เหมาะสม ทั้ ง นี้ ให ห น ว ยงานต า ง ๆ ปฏิ บั ติ ต ามบทบาทและหน า ที่ ในส ว นที่ เกี่ ย วขอ งกั บ คณะกรรมการ
ตรวจสอบตามเอกสารที่แนบทายกฎบัตร ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกฎบัตรนี้
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7.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณ ะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Committee) ประกอบด ว ย
ผูบริหารจากทุกหนวยงานของบริษัทฯ ตั้งแตรับผูจัดการฝายขึ้นไปอยางนอยหนวยงานละหนึ่งคน โดยตองมี
องคประกอบและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เป น ผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมี ความรู ความเขาใจถึ ง
คุณสมบัติ หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานและ
ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของตอการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการ
ดำรงตำแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการ
แตงตั้งใหมไดอีกนอกจากพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพนจากตำแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) พนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ
(ค) คณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
(ง) ลาออก
ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะตองแจงตอบริษัทลวงหนา 1 (หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะ
ไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก
(4) ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯหรื อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่
เหมาะสมเปนเลขานุการและผูชวยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได ตามแตจะเห็นสมควรโดยมี
หน าที่ ความรับผิดชอบตอการเตรียมความพรอม สำหรับการจัดประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนทราบกอนการประชุมเปนเวลาไมนอย
กวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสอบทานขอมูลอยางละเอียด หรือขอขอมูลเพิ่มเติมกอนการ
ประชุม และมีหนาที่จัดสงรายงานการประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการ
ประชุมแตละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งตอไป นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่จัดเตรียมขอมูล สำหรับรายงานตอ
คณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย
(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด
ยกเวน กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย จึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเทานั้น
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นางสาวกัญญพัชร จินนั ทเดช
นางสมฤดี สุวรรณรูป
นายสมถวิล บุญบานเย็น(1)
นายอนันต รายะรุจ(2)ิ
นายวัชรินทร เอี่ยมสอาด(2)
นางสาววิระพร ทองเดช(2)
นางสาวธีรนันท คุณะเกษม(2)

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม
ในป 2564

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
5/6
5/6
5/6

หมายเหตุ (1) นายสมถวิล บุญบานเย็น พนจากตำแหนงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากครบวาระตามสัญญาจาง
(2) กรรมการบริหารความเสีย่ งลำดับที่ (6) ถึง (9) ไดเขาดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564

โดยมี นายศุภชัย แกวเฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ที่สำคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให
คำแนะนำแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ทั้งนี้ตองครอบคลุม
ความเสี่ ย งทั้ ง 9 ประเภท ได แก ความเสี่ ย งในการดำเนิ น ธุ ร กิจ (Business Risk), ความเสี่ ย งในการผลิ ต
(Production Risk), ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risk), ความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวะ
อนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE Risk), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและอุบัติภัยรายแรง
(Climate Change & Hazard Risk), ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงในการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกำหนดที่ เกี่ย วของ (Compliance Risk), ความเสี่ ยงจากทรัพ ยสิ นไม มี ตัวตน (Intangible
Assets Risk), ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปชั่น (Corruption & Fraud Risk)
(2) กำกับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร (Enterprise Wide
Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแตละ
ปจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใชทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม
(3) ศึกษา วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง แนวโนม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ
ตอบริษัททั้งภายในและภายนอก
(4) นำเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดำเนินการตามแผนงาน และ
ระบบการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(5) ทำหนาที่เปนศูนยรวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตาง ๆ
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(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(7) คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงอาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญอิส ระได ในกรณี ที่จำเป นดวย
คาใชจายของบริษัทฯโดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอนดำเนินการ
(8) กำหนดให มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ย งอย างน อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ป ระธานกรรมการบริหารความเสี่ย ง หรือกรรมการบริหารความเสี่ ยงเกินกวากึ่งหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม
(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งมาประชุ ม ด ว ยตนเองเกิ น กว ากึ่ งหนึ่ ง จึ งจะถือว าครบเป น องคป ระชุ ม ที่ จ ะพิ จ ารณาเรื่ องต าง ๆ ได
ถาประธานกรรมการบริห ารความเสี่ ยงไม อยู ในที่ ประชุ ม ให กรรมการบริหารความเสี่ย งที่ ม าประชุ มเลื อก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธาน
(10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเปน
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไมได
(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่เห็นสมควรเขารวม
ประชุมหรือขอใหชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวของได
7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน(“กสต.”)โดยใหมีองคประกอบ คุณสมบัติ รวมถึงหนาที่
และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยใหเริ่มปฏิบัติ
หนาที่ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
ในรอบป 2564 คณะกรรมการ กสต.มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป
เปนเลขานุการคณะกรรมการ กสต. ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุมของกรรมการ กสต. แตละคนดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายไกรสีห ศิริรังษี
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
นายสมชาย โลหวิสทุ ธิ์
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
นายอนันต เลาหเรณู

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

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุมในป 2564
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีดังนี้
(1) คณะกรรมการ กสต. มีจำนวนอยางนอย 3 (สาม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการ
อิสระที่ไมไดเปนพนักงานและหรือผูบริหารบริษัทจำนวนอยางนอย 1 คน
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(2) เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำใหไมสามารถอยูได
จนครบวาระ และมี ผลให จำนวนสมาชิกนอยกวาจำนวนที่ กำหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ
จะต องแต งตั้งกรรมการ กสต. รายใหม ใหครบถวนในทั นทีห รืออยางช าภายใน 3 (สาม) เดือนนั บแต วันที่
จำนวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
(3) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ กสต. เป น ผู พิ จ ารณาคัด เลื อ กและแต งตั้ งกรรมการ กสต.
คนหนึ่งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการ กสต.
(4) ใหคณะกรรมการ กสต.แตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมใหดำรงตำแหนงเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ กสต. และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยตำแหนง
เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
(5) เลขานุ ก ารและผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ กสต. มี ห น า ที่ เข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการ กสต. แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณี
(6) กรรมการ กสต. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการ กสต. เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของคณะกรรมการ กสต.
(7) กรรมการ กสต. รวมทั้ งประธานกรรมการ กสต. มีว าระการดำรงตำแหน งคราวละ
3 (สาม) ป กรรมการ กสต. ซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
(8) นอกจากพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการ กสต. จะพนจากตำแหนงเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 พนจากตำแหนงกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรนี้
ในกรณี ที่ ต ำแหน ง กรรมการ กสต. ว างลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เขาเปน
กรรมการ กสต. แทนจะอยูในตำแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดำรงตำแหนงแทน
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้
(ก) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร
(1) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททดแทน
กรรมการที่หมดวาระหรือตำแหนงที่วางลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
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(2) พิ จ ารณาคั ดเลือกและเสนอรายชื่อผู ที่ เหมาะสมที่ จ ะดำรงตำแหน งอนุกรรมการ
ชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหนงดังกลาววางลง
(3) พิ จ ารณาสรรหาตำแหน งประธานเจ าหน าที่ บ ริห าร หรือกรรมการผู จั ด การและ
ผูอำนวยการในกรณีที่ตำแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
(4) เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการทำงานของ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประธาน
เจ าหน าที่บริห ารหรือกรรมการผูจัดการและผูบ ริหารระดับสู ง รวมทั้ งติ ดตามผลการประเมิน เพื่ อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา
(5) ประเมิน ความเป นอิ ส ระของกรรมการบริษั ท ในการปฏิ บั ติห น าที่ และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
(6) พิ จ ารณาโครงสรางและคุณ สมบั ติ ที่เหมาะสมของผู ที่จ ะดำรงตำแหน งกรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการชุดยอย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะ
ดานที่เปนประโยชนตอบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแกไข
(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
(8) พิจารณาแผนสื บทอดตำแหนงและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหน งประธาน
เจาหนาที่บริหารและหรือผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติการแตงตั้งเปนแตละรายแตละกรณีไป
(ข) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทน
(1) เสนอแนวทางและวิ ธี ก ารจ ายค า ตอบแทนให แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดยอยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้น
(2) เสนอนโยบายการพิ จ ารณาค า ตอบแทนให แ ก ป ระธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารหรื อ
กรรมการผู จั ด การและผู บ ริห ารระดั บ สู ง ให ส อดคล องกับ ผลการดำเนิ นงานของบริ ษั ท ฯ และกำหนดวิธี
ประเมินผลการปฏิบั ติงานที่ เกิด ขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนนำเสนอ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกำหนด
เงินรางวัล ประจำป ของพนั กงานที่ ต่ ำกวาระดั บ บริหาร ใหสอดคลองกับผลการดำเนิ นงานของบริษัท และ
กำหนดวิ ธี ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก อ นเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือนคาจาง ผลประโยชน และสวัสดิการอื่น ๆ ของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน
(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก
กรรมการและพนักงาน กอนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
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(ค) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบทั่วไป
(1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) มีอำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและหรือให
ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(3) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือให
สงเอกสารที่เกี่ยวของไดทุกประการ
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย
(5) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควร
และเหมาะสม โดยใหเลขานุการการนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต. และผูเขารวม
ประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู
ในขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม
โดยใหเลขานุการดำเนินการเชนเดียวกับวรรคกอน
(6) กรรมการ กสต. ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กสต. และเรื่องที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบการประชุม
ในเรื่องนั้นๆ อยางชัดเจน
(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ กสต. มาประชุม
ดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได
(8) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของ
ที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสต. ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็นของกรรมการ กสต.
ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
7.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการหรือคณะกรรมการ CG ประกอบด วยประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการจำนวนอยางนอย 2 คน ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึง พนักงาน และหรือผูบริหารที่คณะกรรมการ
กำกั บ ดู แ ลกิ จ การเห็ น สมควรให เข า ร ว มทำงานด ว ย ทั้ ง นี้ มี นางประภั ส สร กั น ทะวงศ เป น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ CG ไดตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ CG ดังนี้
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ตำแหนง
ประธานกรรมการ CG
กรรมการ CG
กรรมการ CG

จำนวนครั้งที่เขารวม
ประชุมในป 2564

2/2
2/2
2/2

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(1) วาระกรรมการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)
(ก) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่พนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
(ข) เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถ
อยูไดจนครบวาระทำใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนที่กำหนดใน (1) ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
คั ด เลื อ กและแต ง ตั้ง กรรมการกำกับ ดู แลกิ จ การรายใหม ให ค รบถว นในทั น ที ห รือ อย างชา ภายใน 3 เดื อ น
นับตั้งแตมีสมาชิกไมครบถวนตาม (1) ขางตนเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน
(2) โดยที่ คณะกรรมการกำกั บ ดู แลกิ จ การซึ่ งประกอบด ว ยสมาชิ กที่ เป น ผู บ ริ ห ารซึ่ งได รั บ
คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยูแลวจึงไมไดกำหนดคาตอบแทน
เพิ่มเติมอีก
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในกิจกรรมดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
(2) จัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่ อ ให ก รรมการ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ยึ ด เป น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระหนาที่สำคัญที่ทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(3) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
(4) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะอนุกรรมการชุดยอยรวมทั้งใหความเห็นเพื่อนำคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปนแตละปๆ ไป
(5) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบอื่น
(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการใหคณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพเผยแพรไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One
Report) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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(ข) มีอำนาจวาจ างที่ ปรึกษาหรือผู เชี่ ยวชาญเฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและ/หรือให
ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไปโดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
(ค) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูเกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือใหสง
เอกสารที่เกี่ยวของไดทุกอยางทุกประการ
(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป

7.4 คณะผูบริหาร
ในป 2564 บริษัทฯ มีผูบริหารจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหนง
1. นายสมชาย โลหวสิ ุทธิ์(1)
ประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
2. นางสมฤดี สุวรรณรูป
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
3. นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ
4. นายสมถวิล บุญบานเย็น(2)
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
5. นายอนันต รายะรุจิ
ผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม
หมายเหตุ (1) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ไดเขาดำรงตำแหนง ประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
ตั้งแตเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
(2) นายสมถวิล บุญบานเย็น ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารสายบริหารและการผลิต ไดพนจาก
ตำแหนงเนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจาง ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ผูบริหารของบริษัทฯตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีจำนวน 5 คนดังตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสมฤดี สุวรรณรูป
2. นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช
3. นายอนันต รายะรุจิ
4. นางสาววิระพร ทองเดช(1)

ตำแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ
ผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม
รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
5. นางสาวธีรนันท คุณะเกษม(2)
หมายเหตุ เปดเผยขอมูลตามคูมือแบบ 56-1 One-Report ที่ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหลังสิ้นงวดบัญชี
ประจำปใหเปนปจจุบัน (รายละเอียดประวัติ ความรู ทักษะและประสบการณของผูบริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
(1) ไดรับการแตงตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
(2) ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีการเงิน

หนา 119

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.4.1 ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
อำนาจหนาที่โดยทั่วไป
(1) ควบคุมดู แลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ให มีประสิทธิ ภาพให เป นไปตามมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน/คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบั งคับของบริษัทฯ เพื่ อใหเกิด
ผลประโยชนกับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บั ญชีอัตรากำลังพนั กงาน งบประมาณการ
วาจางพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำป เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป
(3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจายและ
งบประมาณการ ลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว
(4) ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจำทุกเดือนๆละหนึ่ง
ครั้ง และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจำทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันที่
บริษัทฯ มีตอหนวยราชการและบุคคลภายนอก
(6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาขอผูกพันที่
บริษัทฯ มีตอเจาหนี้ทุกราย
(7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเปนแตละ
เรื่องแตละกรณีๆ ไป
อำนาจทางการเงิน
(1) มี อำนาจอนุ มัติ รายจ ายปกติ ประจำวัน ตามงบลงทุ น งบประมาณรายรับ รายจ ายและ
งบประมาณการวาจางพนักงานที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแลว รวมทั้งรายจายตามที่กฎหมายกำหนดและ
หรือรายจายตามสัญญาขอผูกพันตาง ๆ ที่บริษัทฯ มีตอหนวยราชการ เจาหนี้และบุคคลภายนอก
(2) มี อำนาจจั ด ซื้อ /สั่งจ างทำทรัพ ย สิ น ถาวรและหรือรายการที่ ไมใช รายจ ายปกติ ในการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแลวภายในวงเงินไมเกิน
200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) ตอหนึ่งครั้งหรือตอหนึ่งรายการ
(3) มีอำนาจกูเงินเพื่อใชในกิจการของบริษัทฯ ไดภ ายในวงเงินและภายใตหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขขอกำหนดที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติหรือใหความเห็นชอบแลว และในกรณีที่ตองใชทรัพยสินของ
บริษัทฯ เปนหลักประกันหรือค้ำประกัน จำนำ จำนอง ก็ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอน
ดำเนินการทุกครั้ง ยกเวน รายการตอไปนี้ ซึ่งถือวาเปนรายการปกติใหมีอำนาจอนุมัติไดทุกกรณี
(ก) การเปด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมทั้งการทำ TRUST RECEIPT (T/R) และ
SHIPPING GUARANTEE (S/G) ในการจัดซื้อและหรือจางทำของจากตางประเทศ
(ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชยและหรือสถาบันการเงินเพื่อวาง
เปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันตางๆ ที่บริษัทฯมีตอหนวยราชการ เจาหนี้และบุคคลภายนอก

หนา 120

121

122

รายงานประจำำ�ปีี 2564
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(ค) การทำสัญญาปองกันความเสี่ยงดานเงินตราตางประเทศ เชน การทำ FORWARD
EXCHANGE CONTRACTS เปนตน ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือขอผูกพันที่จะตองชำระหรือจายเงิน
ในรูปเงินตราตางประเทศเทานั้น
(4) อนุมัติใหพนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใชในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไดดังตอไปนี้
(ก) รายจ ายตามสั ญ ญาข อผู กพั น และหรื อ ตามที่ ก ฎหมายกำหนดและหรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติในหลักการไวแลวใหยืมเงินทดรองไปดำเนินการไดตามที่
จะตองจายจริง เชน คาซื้อที่ดิน คาธรรมเนียมและภาษีอากร คาไฟฟา และสาธารณูปโภคอื่น ฯลฯ
(ข) รายการอื่ น นอกจาก (ก) ข า งต น ให อ นุ มั ติ ได ค รั้ ง ละและหรื อ รายละไม เกิ น
1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
(5) มีอำนาจตั้งสำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ไดครั้งละและหรือรายละไมเกิน
50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยรวมแลวตองไมเกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ในรอบหนึ่ง
ปงบประมาณแลวรายงานโดยสรุปใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(6) มีอำนาจจำหนายและตัดบัญชีสตอกสินคาและหรือทรัพยสินที่เสียหายหรือสูญหายและ
หรือชดเชยคาเสียหายไดครั้งละไมเกิน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยรวมแลวตองไมเกิน 1,000,000.บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ในรอบหนึ่งปงบประมาณแลวรายงานโดยสรุปใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบอยาง
นอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(7) มี อำนาจตั้ งสำรองการด อยค าทรัพย สิ นทุ กประเภทและหรือสต อคสิ นคาที่ ลาสมั ยหรือ
เสื่อมสภาพไดตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในเรื่องนั้นๆ แลวรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบใน
โอกาสแรกที่จะทำได
อำนาจดานการผลิต
(1) กำหนดเปาหมายและแผนการผลิตสินคาในแตละปให สอดคลองกับความตองการของ
ตลาด และเปนไปตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เปนประจำทุกป
(2) มีอำนาจอนุ มัติ การจัด ซื้อ/จั ดหาวั ต ถุดิบ เพื่ อใช ในกิจการของบริษั ทฯ ไดภ ายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
(3) วางแผนและดำเนินการผลิตสินคาใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไวโดยใหมีตนทุนที่ต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปาหมายที่วางไวก็
ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได
(4) วางแผนและ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิ ศทางในการดำเนิ นธุรกิจอื่ นใดที่เห็ นวาจะเป น
ประโยชนในเชิงพาณิชยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิตและการจำหนายสินคาของบริษัทฯ ในอนาคต และ
เพื่อใหบริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
อำนาจดานการขาย
(1) กำหนดเปาหมาย แผนงาน และกลยุทธในการจำหนายสินคาในแตละป ใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและเปนไปตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป
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(2) วางแผนและดำเนิ น การจำหน า ยสิ น ค า ให เป น ไปตามแผนงานและเป า หมายที่
คณะกรรมการอนุมัติไวเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มสวนแบงดานการตลาด (Market Share) รวมทั้ง
สามารถเพิ่มรายไดหรือเพิ่มกำไรใหไดมากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปาหมาย
ที่วางไวก็ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได
(3) ดำเนิ น การจำหน ายสิ น ค าและบริก ารให เป น ไปตามราคาและเงื่ อนไขที่ ค ณะกรรมการ
กำหนดและหรือตามสัญญาขอผูกพันที่บริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกราย
(4) จัดซื้อ/สั่งจางและหรือนำเขาสินคามาจำหนายเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มสวน
แบงดานการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายไดหรือเพิ่มกำไรใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ จะตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ
(5) มีอำนาจขายสินคาและบริการทั้งในประเทศและตางประเทศโดยทำสัญญาผูกพันไดครั้งละ
ไมเกิน 1 ป
อำนาจดานพนักงาน
(1) มีอำนาจกำหนดอัตรากำลังพนักงานใหมีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชี
อัตรากำลังพนักงานและงบประมาณการวาจางพนักงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว ยกเวน
พนักงานระดับประธานเจาหนาที่ดานตางๆ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอนดำเนินการ
(2) มีอำนาจวาจาง แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน และเลิกจางพนักงานไดทุกคนทุกระดับ ยกเวน
พนักงานระดับประธานเจาหนาที่ดานตางๆขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯกอน
ดำเนินการ
(3) มีอำนาจกำหนดระเบียบขอบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ไดตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไขรายละเอียดและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว
อำนาจในสวนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา
(1) มีอำนาจทำนิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ไดเฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลวครั้งละไมเกินหนึ่งป
(2) มีอำนาจฟองรองคดีความและตอสูคดีความเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ได โดยรายงานให
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และมีคดีความเกิดขึ้น
อำนาจในสวนที่เกี่ยวกับงานโครงการ
(1) พิจารณาและศึกษาความเปนไปไดในเบื้องตนของโครงการที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
(2) พิ จารณาวาจ างที่ ปรึ กษาโครงการต างๆ ได ภายในวงเงินงบประมาณที่ ได รับอนุ มัติ จาก
คณะกรรมการแลว
(3) หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องตนแลวเห็นวาโครงการดังกลาวมีความเปนไปไดก็ใหนำเสนอ
รายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ
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(4) สำหรับโครงการที่ไดรับอนุมัติใหดำเนินการไดแลว ใหมีอำนาจดำเนินการดังตอไปนี้
(ก) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเปาหมายในการดำเนินโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงคหรือใหไดผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ไดนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
(ข) มีอำนาจติดตอ เจรจา และลงนามทำบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับการรวมทุนในเบื้องตน
(Memorandum of Understanding) มีกำหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
(ค) การทำสัญ ญารวมทุ น (Shareholder Agreement) และการจัดตั้ งบริษั ท รวมทุ น
(Joint Venture Company) ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ
(5) ให ร ายงานความคื บ หน า ของโครงการต า งๆ ที่ ได รั บ อนุ มั ติ ให ด ำเนิ น การได แ ล ว ให
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
อำนาจเรื่องอื่นๆ
(1) เรื่องใดก็ ตามที่ จะต องเสนอขออนุ มั ติ และหรือขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการให
ประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณากลั่นกรองหรือใหความเห็นชอบกอนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี
(2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารตามที่
กำหนดไวขางตนนี้ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ
(3) ประธานเจาหนาที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหนาที่ในเรื่องตางๆ ใหพนักงานของบริษัทฯ
ตำแหนงใด หรือคนใดก็ไดภายในขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
และเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไป
การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ
กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจชวง ที่ทำ
ให ผูรับมอบอำนาจหรือผูรับมอบอำนาจชวงสามารถอนุ มัติรายการที่มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุ มัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มี
การกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจที่ชัดเจนแลว
7.4.2 นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหาร
บริษัทฯมีนโยบายและหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรูปแบบดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) พรอมทั้งมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนประจำทุกป โดยประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูพิจารณาความ
เหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนและปรับคาจางประจำปสำหรับผูบริหาร ที่สะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management) ของผู บ ริ ห ารแต ล ะคนตามเป า หมายของงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยมี ค วาม
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธประจำปของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทที่อยู
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและ/หรือที่มีลักษณะและขนาดใกลเคียงกัน
สำหรั บ ค า ตอบแทนประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารได มี ก ารกำหนดอย า งเหมาะสมภายใต
หลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส เปนธรรมและสมเหตุสมผล คำนึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
โดยคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (กสต.) เปนผูพิจารณา
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กำหนดคาตอบแทนประจำปของประธานเจาหนาที่บริหารและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานเจาหนาที่บริหารดำรงตำแหนงกรรมการดวย จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนใน
ฐานะเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ไดรับในฐานะที่เปนกรรมการบริษัทฯ
ค า ตอบแทนผู บ ริ ห าร : ในป 2564 บริ ษั ท ฯ จ า ยค า ตอบแทนให แ ก ผู บ ริ ห ารในรูป ของ
เงินเดือนและเงินรางวัลประจำป ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 14.77 ลานบาท โดยมีขอมูลเปรียบเทียบตั้งแตป 2562-2564 ดังนี้
ป พ.ศ.
2562
2563
2564

จำนวนผูบริหาร
(คน)
7
5
5

จำนวนเงินคาตอบแทน
(ลานบาท)
20.48
17.99
14.77

คาตอบแทนอื่น : ในป 2564 นอกเหนือจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว บริษัทไมมีการจาย
คาตอบแทนในรูปแบบอื่น

7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน
7.5.1 จำนวนบุคลากร : บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 255 คน
(ไมรวมผูบริหารจำนวน 5 คน) แบงเปนพนักงานประจำ 227 คน และพนักงานรายวัน 28 คน โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
หนวยงาน
พนักงานประจำ
พนักงานรายวัน
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
ดานบริหาร
48
16
64
ดานพาณิชยกิจ
4
4
ดานการผลิตและวิศวกรรม
175
12
187
รวมทั้งสิ้น
227
28
255
7.5.2 ขอพิพาทดานแรงงาน : ไมมี
7.5.3 คาตอบแทนพนักงาน
(ก) ค า ตอบแทนที่ เ ป น ตั ว เงิ น : ในป 2 562, 2563 และป 2 564 บริ ษั ท ฯ จ า ย
คาตอบแทนใหแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จำนวน 76.61 ลานบาท 76.51 ลานบาท และ 77.26 ลานบาท
ตามลำดั บ โดยเป น คาตอบแทนในรูป ของเงิน เดือน โบนั ส คา ลว งเวลา เงิน สมทบกองทุน สำรองเลี้ ย งชี พ
คาอาหาร และคาเชาบาน
(ข) คาตอบแทนอื่น : ไมมี
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7.6 ขอมูลสำคัญอื่นๆ
ผูสอบบัญชี
ในรอบป 2564 ผู สอบบั ญ ชี ของบริษั ทฯ คื อ นางสาวพั ชรวรรณ คู ณ ะรั งสี ผู สอบบั ญ ชี รั บ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยบริษัทฯไดชำระคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังนี้
รายการ
(หนวย : บาท)
(1) คาสอบบัญชีประจำป
(2) คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาส)
(3) รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี

คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ไดชำระแลว
ป 2563
ป 2564
680,000
680,000
450,000
450,000
1,130,000

1,130,000

(1) จำนวนเงินคาสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำป 2564 จำนวน 1,130,000.บาท มีอัตราเทากันกับป 2563
(2) ในรอบป 2564 บริษัทฯ ใชบริการสอบบัญ ชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดย
ไมไดใชบริการอยางอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
(3) ผู สอบบั ญ ชีที่มี ความเปน อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ตองบการเงิน ของ
บริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น
(4) ผูสอบบัญชีไดรับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 16 ป ตั้งแตป 2548 ถึง 2564
ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได ป ฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ การหมุ น เวี ย นผู ส อบบั ญ ชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต.
กำหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
บริษัทฯ กำหนดให กรรมการบริษั ทฯ ปฏิ บั ติตามขอพึ งปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษั ท
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และคำนึงถึง
ประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมาย
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การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯและผูถือหุนโดยรวม
8.1.1 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (กสต.) มีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ
โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธของบริษัทฯ แลวจึงไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ที่ตองการสรรหาใหความเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณา
ทั กษะที่ จำเป น หรือ ยัง ขาดอยู และมี น โยบายความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ(BOARD
DIVERSITY) ทั้งทางดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณ
การทำงานประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม เขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ
บริษัทฯมีการจัดทำตารางองคประกอบความรู ความชำนาญและประสบการณของกรรมการ
(BOARD SKILL MATRIX) และมีการทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการเปนประจำทุกป ประกอบ
กับการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดปจจุบัน เพื่อใชในการสอบทานโครงสราง
ของคณะกรรมการ รวมทั้ งใช เป น ขอมู ล เพื่ อประกอบการพิ จ ารณาสรรหากรรมการเพื่ อให มั่ น ใจวา จะได
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัท มหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งที่ มีการแกไขเพิ่ม เติม) และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนดและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
องคประกอบความรู ความชํานาญและประสบการณของกรรมการ
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ
ธุรกิจทรัพยากร/พลังงาน/พลังงานทดแทน
บัญชีการเงิน/บริหารธุรกิจ
นิติศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
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3

4

5

6

7

8

9

จํานวนกรรมการ

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการจำนวน 8 คน ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสม
กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและกรรมการทุ กคนล วนแล วแตมี ประสบการณ การทำงาน หรือเคยดำรง
ตำแหน ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู งของหน ว ยงานภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ กรรมการส ว นใหญ มี ป ระสบการณ ใน
อุตสาหกรรมพลังงานอันเปนประโยชนแกบริษัทฯ กรรมการสวนใหญจบการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและมี
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ความรูเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาดานกฎหมายดวย ซึ่งทำใหองคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทในปจจุบันมีผูมีคุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
8.1.2 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และ
อาจมีการประชุ มพิ เศษเพิ่ม เติม ตามความจำเป น โดยการประชุม แตล ะครั้ง ไดม ีก ารกำหนดวาระในการ
ประชุม อยางชัดเจนและมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมให
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯแต
ละคนไดเขารวมประชุมตามรายละเอียดดังตอไปนี้
รายชื่อกรรมการ

ตำแหนง

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

2. นายไกรสีห ศิริรังษี
3. นายอนันต เลาหเรณู

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

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

จำนวนครั้งที่
จำนวนครั้งที่
เขารวมประชุม เขารวมประชุม
ในป 2563
ในป 2564
12/12
13/13
12/12
12/12

13/13
13/13

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

13/13
13/13
13/13
13/13
12/13

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

8.1.3 คาตอบแทนกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดวา
“หามมิให บริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของ
บริษัทฯ” และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 กำหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูป
ของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดไวเปน
คราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ย
เลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” จึงขอชี้แจงโครงสรางคาตอบแทนกรรมการดังนี้
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องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้
(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับ
เดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดย
มิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้
(1.2) คาบำเหน็จประจำป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดย
ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สำหรับป 2564 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุ น
ประจำป 2564 ไดมีมติอนุมัติคาบำเหน็จกรรมการจำนวน 8 คน เปนเงินทั้งสิ้น 1,198,500.- บาท โดยใชเกณฑ
การจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกปคือประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 211,500.- บาท รองประธาน
และกรรมการจำนวน 7 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปนเงินคนละ 141,000.- บาท
(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน
โดยประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.บาทตอคน สำหรับองคประกอบและขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปดเผยไวในรายงาน
ประจำป 2564 ภายใตหัวขอเรื่อง “7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ แลว
(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขา
ประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม
และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทน
ดังกลาวเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนมาโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้
สำหรับองคประกอบและขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปดเผยไว
ในรายงานประจำป 2564 ภายใตหัวขอเรือ่ ง “7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน” ซึ่งเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทฯ แลว
(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่ง
กรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว
จึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการ
เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้
(2.4) คณะกรรมการกำกับ ดู แลกิ จ การ ซึ่ งประกอบด ว ยสมาชิ กที่ เป น ผูบ ริห ารซึ่ ง ได รับ
คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว จึงไมไดจายคาตอบแทน
เพิ่มเติมอีก
นอกจากที่กลาวในขอ (1) และขอ (2) ขางตน บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือ
ใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการอีก
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บริษัทฯ มีการกำหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราที่
เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร และ
อยูในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุมธุรกิจเดียวกัน ปจจัยที่จะ
นำมาพิจารณาประกอบดวย ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ใน
สวนของคาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว ซึ่ง
จะพิจารณาจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ
ในป 2564 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรูปของคาตอบแทนประจำเดือนและ
คาบำเหน็จประจำป โดยไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังนี้
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ชื่อ-สกุล

ตำแหนง

(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ประธานกรรมการ
กรรมการตวจสอบ
(2) นายไกรสีห ศิริรังษี
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ กสต.
(3) นายอนันต เลาหเรณู
กรรมการ
กรรมการ กสต.
(4) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
กรรมการ
(5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการ
กรรมการ กสต.
(6) นายสมชาย โลหวิสทุ ธิ์
กรรมการ
กรรมการ กสต.
(3)
(7) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(8) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรจสอบ
กรรมการ กสต.
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม

หนวย : บาทตอป
คาตอบแทน คาบำเหน็จ
540,000
211,500
180,000
360,000
141,000
45,000
360,000
141,000
30,000
360,000
141,000
360,000
30,000
360,000
30,000
360,000
240,000
60,000
360,000
180,000
30,000
90,000
3,975,000

รวมทั้งสิ้น
931,500
546,000
531,000
501,000

141,000

531,000

141,000

531,000

141,000

801,000

141,000

801,000

1,198,500 5,173,500

(2) คาตอบแทนทีไ่ มเปนตัวเงิน : ไมมี
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8.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ (ก.ก.ก.) จัดให มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะและโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการพิจารณาทบทวนเปนประจำทุกป เพื่อใชเปนกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ
จะถูก นำไปใช ป ระกอบการพิ จ ารณาความเหมาะสมขององคป ระกอบของคณะกรรมการต อไป ทั้ งนี้ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯมีหัวขอในการประเมินแบบทั้งคณะและรายบุคคล ดังนี้
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การทำหนาที่กรรมการ
(5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดใหคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และ คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะและใหรายงานผลการประเมินตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเปนประจำทุกป เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย โดยแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยจัดทำขึ้นตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
และอางอิงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย ซึ่งมีหั วขอเกี่ยวกับ
โครงสราง คุณสมบัติ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย
ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ไดปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรู ความสามารถและตามขอบเขตอำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดระบุไวตามกฎบัตรและสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานกำกับดูแล เลขานุการบริษัทฯไดสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้ง
แบบรายคณะและรายบุ ค คล รวมทั้ ง ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการชุ ด ย อ ยทุ ก ชุ ด และรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุ มครั้งที่ 2/2565 เมื่ อวันที่ 17 กุมภาพัน ธ 2565 โดยผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดยอยมีดังนี้
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คณะกรรมการ

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริษัท
 การประเมินกรรมการทั้งคณะ
 การประเมินกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินคิดเปนรอยละ(%)
97.28
97.06
99.30
92.90
95.45
97.20

8.1.5 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกำหนด
นโยบายและแนวปฏิบั ติที่ เกี่ยวของไว ใน “นโยบายการกำกับดู แลกิจการและจริยธรรมธุ รกิจ” ของบริษั ทฯ
พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริง เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ในป 2564 บริ ษั ท ฯได มี การติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำกั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี
ครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้ การดูแลสิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม ความรับผิดชอบตอผูมี
ส ว นได เสี ย ทุ ก กลุ ม ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งการดู แลพนั ก งาน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ชี ว อนามั ย ความปลอดภั ย และ
สภาพแวดลอมการทำงาน การดูแลรับผิ ดชอบสั งคม ชุมชน สิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับของ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานกำกับดูแล ซึ่งผลการติดตามพบวาบริษัทฯไดดำเนินการตามแนวทางของแตละ
ประเด็นไดอยางครบถวน นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการติดตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็น
ตอไปนี้
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบลายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนและ
การทำธุรกรรมระหว างบริษั ท ฯและบุ คคลที่ มี ความเกี่ยวโยงตามนิ ยามของ สำนั กงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) โดยยึดถือนโยบายใหทุกรายการเปนไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุนโดยรวมเปนสำคัญ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่กอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน ทั้งนี้บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
แจ งใหบ ริษัท ฯทราบถึงความสั ม พั นธห รือความเกี่ย วโยงกับรายการที่ พิ จารณา ก อนการพิ จ ารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไวในรายงานการประชุม โดยกรรมการที่มีความเกี่ยวโยงตองไมเขารวม
การพิจารณาตัดสินใจอนุมัติรายการดังกลาว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ข อ กำหนด เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการดำเนิ น การและการเป ด เผยข อ มู ล ของรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนใหถูกตองครบถวน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 13/2564 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
ทบทวนนโยบายการทำรายการระหวางกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการ
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กำกับดู แลกิจ การที่ ดี และพิ จารณาให กรรมการและผู บริห ารระดั บสู งจัด ทำรายงานการมี ส ว นได เสีย ให กับ
เลขานุการบริษัทฯเปนประจำทุกป
การใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดนโยบายเรื่องการใชขอมูลภายในไวในคูมือ “นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ” เพื่อใหสอดคลองกับกฏหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย และมุงเนนความ
โปรงใส ในการประกอบธุรกิจ เพื่อปองกันดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานนำขอมูลภายในของบริษัทน
ไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือเปดเผยใหบุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทฯได
เปดเผยนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯเพื่อใหผูถือหุนรับทราบ
 กรรมการและผูบริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแล
ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) มีหนาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทฯตอ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน
ทำการตามขอกำหนด และแจงใหเลขานุการบริษัททราบลวงหนา 1 วันกอนทำการซื้อขาย เพื่อดำเนินการแจง
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 บริษั ทฯกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของกับขอมูล(รวมทั้งคู
สมรสและบุ ต รที่ ยั งไม บรรลุ นิ ติภ าวะของบุ คคลดั งกลาว) ห ามทำการซื้ อขายหลัก ทรั พย ของบริษั ทฯในช ว ง
ระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) กอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปของ
บริษัทฯ หรือขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ และไมทำการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯจนกวาไดเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณชนแลว
 เลขานุ การบริษั ท ฯได จั ด ทำรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถือครองหลั กทรัพ ยแจ ง
ใหแกกรรมการบริษั ท ฯทราบเป น ประจำทุกเดื อน โดยบริษั ท ฯเป ด เผยขอมูล การเปลี่ ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหารไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report)
ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไมมีการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูล
ภายในแตอยางใด
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
เพื่ อ ให เป น ไปตามเจตนารมณ ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ และเป น แนวทางให ก รรมการ
ผูบริห าร และพนั กงานยึด ถือเป นแนวทางในการปฏิบั ติงานอย างเครงครัด ในป 2564 ที่ ผานมา บริษัท ฯได
สื่อสารนโยบายถึงคูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝายใหทราบและเชิญชวนใหเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯไดทบทวนนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯไดเผยแพรนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นไวในหัวขอ
“การกำกับดูแลกิจ การ” ในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซตของบริษั ท ฯ
www.thaiagroenergy.com
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บริษัทฯไดรับการรับรองและตออายุการรับรองเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption) มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงป 2566 และเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
การตอตานการคอรรัปชั่น บริษัทไดดำเนินการในเรื่องตอไปนี้
 การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ไดประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอรรัปชั่นที่
อาจเกิดขึ้นตามแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงาน
ตอคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบาย กำกับและควบคุม ดูแลการบริหารความเสี่ยงและ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯตามลำดับ
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจาก
การทุจริต
บริษัท ฯกำหนดใหมีแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อปองกัน ความ
เสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้
 ฝายตรวตสอบจัดใหมีกระบวนการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เชน ระบบจัดซื้อจัดจาง
ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญ ชี การชำระเงิน เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม
 จัด ให มี ช องทางการรับแจ งเบาะแสและขอรองเรียน โดยมี น โยบายคุมครอง
ผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแส และจะเก็บรักษาขอมูลของผูแจงไวเปนความลับ
รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
 หั วหน างาน มี ความรับ ผิด ชอบในการติด ตามการปฏิบัติ ต ามนโยบายฯ การ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และรายงานใหผูบั งคับบัญชาตามสายงานทราบ
ตามลำดับ

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา
คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับ
ผูบริหารเพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนสาระสำคัญ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และ
รวมทั้งเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสำคัญ
กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารว ม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ดังนี้
รายนาม
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายวิรัช อภิเมธีธำรง
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม/
จำนวนครั้งที่ประชุม
8/8
8/8
8/8

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปน
ประจำทุกไตรมาส โดยมีผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนสาระสำคัญ ดังนี้
(1) ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เปนรายไตรมาสและงวดประจำป 2564 ซึ่งเห็นวามี
ความถูกตองเชื่อถือได และเปนงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสมแลว
(2) ไดพิจารณาผลการสอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับป 2564 ใหครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงที่สำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(3) ไดสอบทานและใหความสำคัญ กับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
ในรอบป 2564 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกันสามารถอางอิงและตรวจสอบไดอยางโปรงใส
(4) ไดพิจารณาการทำรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมทัง้ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2564 แลวเห็นวาเปนรายการที่มีราคาและ
เงื่อนไขทางการคาตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป โดยคำนึงถึงความเปนธรรม และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
และผานการอนุมัติจากผูมีอำนาจซึ่งไมเปนผูมีสวนไดเสีย มีการเปดเผยขอมูลและปฏิบัติอยางถูกตองตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(5) ไดสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ใน
รอบป 2564 โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(6) ไดสอบทานความคืบหนาเกี่ยวกับคดีความตาง ๆ ในรอบป 2564 โดยไดแนะนำใหฝาย
บริหารปรับปรุงแกไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่คงคางใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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(7) ได ส อบทานการกระบวนบริห ารงานของฝ ายบริห ารเกี่ย วกับการแจ งเบาะแส ซึ่งในป
2564 ไมมีผูรองเรียนผานชองทางการแจงเบาะแสที่กำหนดไว
(8) ไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะ
และรายบุคคลในรอบป 2564 โดยใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่ตองปรับปรุงแกไขไวดวย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปตอไป
(9) ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2565 โดยได
นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 เสนอให
แตงตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุ
รักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5906 แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนด
จำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2565 จำนวน 1,130,000 บาท
(10)ไดพิ จารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำป 2565 ตลอดจนอั ตรา
กำลั งคนและการพั ฒนาคุณภาพพนั กงานของหน วยงานตรวจสอบภายในเพื่ อใหมี ความเพียงพอ เหมาะสม
สอดคลองและสามารถรองรับปริมาณงานตามหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใหความสำคัญกับปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ
บริษัทมีการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลและการดำเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญแตอยางใด

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ เรี ย กชื่ อ ย อ ว า
“ก.บ.ส.” ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงจำนวน 9 คน โดยใหมีอำนาจหนาที่และความ
รับผิดชอบในการพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนด
มาตรการปองกันความเสี่ยงและใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุก
ขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance Principles)
เพื่อลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงใหต่ำที่สุด โดยใชทรัพยกรอยางมีประสิทธิภาพในการ
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ประเมินและบริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและคาด
วาจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมในรอบป 2564 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานที่อาจจะมีผลกระทบตอการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญเพื่อกำหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบหรือโอกาสของการ
เกิดความเสี่ยงในเรื่องตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้
(1) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงให
เปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยูในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและรัดกุม
(2) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริหาร
ความเสี่ย งของบริษั ท โดยจั ด ให มี การประชุ มคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งเป น ระยะๆ เพื่ อสนั บ สนุ น
กระบวนการบริห ารความเสี่ ยงใหมี ประสิ ท ธิภาพประสิ ทธิ ผ ลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได ให ขอเสนอแนะที่ เป น
ประโยชนตอการบริหารความเสี่ยงทั้งในปจจุบันและอนาคต
(3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอยางสม่ำเสมอโดยการ
ประเมินและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนกลยุทธทั้งดานการผลิต การตลาด การ
พัฒนาบุคลากรตลอดจนขอกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งไดจัด
ระดับความเสี่ยงที่ตองไดรับการแกไขเรงดวน(Red Risk) และระดับความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง (Orange Risk)
ซึ่งอาจจะเปนปจจัยเสี่ยงในอนาคต
(4) คณะกรรมการ ก.บ.ส. กับฝายบริหารกำหนดใหมีการทบทวนและทำการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นของทุกหนวยงานเพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงที่ไดรับไปปรับปรุง
แกไขกฎระเบี ย บและคำสั่ งต างๆ ที่ เกี่ยวกับ การปฏิ บัติ งานประจำวั นให ครอบคลุม ความเสี่ย งนั้ น ๆ อยา ง
เหมาะสมและรัดกุม
(5) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ได ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเปนระยะ เพื่อนำความเห็นและหรือขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขการ
บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบป 2564 โดยใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่
ตองปรับปรุงแกไขไวดวย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงไดรว มกันพิ จารณาผลประเมินและกำหนด
แนวทางปรับปรุงแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปตอไป
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(7) คณ ะกรรมการ ก.บ.ส. ได พิ จ ารณ าทบทวนและปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎบั ต รคณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดเปดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
ไวในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดวย
การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบป 2564 ที่ผานมาสามารถกำกับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงในเรื่องตางๆ ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ
อยางมีนัยสำคัญ โดยปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบและระมัดระวังเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน หรือ“คณะกรรมการ ก.ส.ต.” ได รับ การ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทฯจำนวนหาคน โดยมีอำนาจหนาที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหารรวมทั้งพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนแต
ละเรื่องแตละกรณีๆ ไป คณะกรรมการ ก.ส.ต. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป 2564 โดยมีการประชุม
รวมทั้ งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่ งคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้ งห าคนได เขารว มประชุ ม อย างสม่ ำเสมอครบทุกครั้ง โดยมี
สาระสำคัญสรุปไดดังนี้
(1.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจ ารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ตองออกตาม
วาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ตองออกวาระและรายชื่อบุคคล
ที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว
(1.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมใหดำรงตำแหนง
กรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว โดยพิจ ารณาถึงคุณ สมบั ติแ ละองคป ระกอบวา เป น
บุค คลที่มีค วามรู ความสามารถ ประสบการณ ทัก ษะและความเชี่ย วชาญที่ห ลากหลายวิช าชีพ อัน เปน
ประโยชนตอการดำเนินธุร กิจ ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จ ะดำรงตำแหนง กรรมการบริษัทจด
ทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯและตามที่กฏหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาดวย (ถามี)
(1.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพ ิ จ ารณาคัด เลือ กและเสนอรายชื ่อ ผู ที ่ม ีค วาม
เหมาะสมเพื่ อเสนอแตงตั้งให ด ำรงตำแหนงกรรมการทดแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระตอที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ พิจ ารณานำเสนอที ่ป ระชุม ใหญส ามัญ ผูถือ หุ น ประจำป 2565 อนุมัติ ก าร
แตงตั้งในลำดับตอไป
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(2.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาสอบทานหลักเกณฑการเปดโอกาสใหสิทธิผูถือหุน
เสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให
เสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียห รือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซตมายังเลขานุการ
บริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระ
การประชุมผูถือหุนและหรือเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมสำหรับการประชุมใหญสามัญ ผูถือหุนประจำป
2565 แตอยางใดทั้งสิ้น
(3.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได พิ จ ารณาค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดยอย โดยกำหนดหลักเกณฑดังนี้
(3.1) คาตอบแทนต องเหมาะสมสอดคล องกั บ บทบาท ขอบเขตอำนาจหน าที่ ค วาม
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละชุดในรอบปที่ผานมา
(3.2) ค า ตอบแทนต อ งอยู ใ นระดับ เดีย วกับ บริษัท จดทะเบีย นอื ่น ในอุ ต สาหกรรม
เดีย วกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานใกลเคียงกันและอยูในระดับที่เพียงพอจะจูง
ใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวได และ
(3.3) ค า ตอบแทนจะต อ งเชื่ อ มโยงกั บ ผลการดำเนิ น งานโดยรวมของบริษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดนำเสนอคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติ
ตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนในลำดับตอไป
(4.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาหลักเกณฑการวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรือ
KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใชในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจายเงินรางวัลหรือ
โบนัสประจำปใหพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับงบประมาณและเปาหมาย
การดำเนินงานของบริษัทฯโดยรวม ตลอดจนสถานการณตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในแตละป
(5.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดหลักเกณฑการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานรวมทั้ง
ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงประจำป 2565 และการจายเงินรางวัลพนักงานรวมทั้งประธาน
เจ า หน าที่ บ ริ ห ารและผู บ ริ ห ารระดั บ สู งประจำป 2564 โดยพิ จ ารณาจากผลการดำเนิ น งานและผลการ
ปฏิบัติงานในรอบป 2564 ที่ผานมาวาเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติไวอยาง
ถูกตองเหมาะสมแลว โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ที่มีองคกรอิสระสำรวจไว เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบกอนดำเนินการในแตละป
(6.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาโครงสรางการจัดการองคกร บัญชีอัตราพนักงานและงบ
คาจางของบริษัทฯ ประจำป 2565 แลวเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งมีการจัดสรรการใชทรัพยากรของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบกอนจะนำไปใชในการบริหารงานตอไป
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(7.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนเปนประจำทุกปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
(8.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบราย
คณะและรายบุคคลในรอบป 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเห็นวาคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการ
ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเปนไปตามบทบาท ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
กำหนดไวแลว
(9.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ
และพิจารณาเปนประจำอยางนอยปละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต.
ตอ
ผูถือหุนและเปดเผยไวในแบบรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจำป 2564)
คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีความอิสระในการปฏิบัติงานตามบทบาท ขอบเขตอำนาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการประชุมหารือกับผูบริหารที่เกี่ยวของเปนระยะๆ เพื่อใหการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับผล
การดำเนินงานของบริษัทฯและอยูในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ไทย อะโกร เอ็ น เนอร ยี่ จำกั ด (มหาชน)
(“คณะกรรมการ ก.ก.ก.”) ประกอบด วยกรรมการซึ่ งเป นผู บริ ห ารระดั บสู งโดยตำแหน งจำนวน 3 คน และ
เลขานุการจำนวน 1 คน มีอำนาจหนาที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด โดยมีการประชุมในป 2564 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่ง
มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
(1) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได ปรับปรุ งแกไขคูมื อการกำกับดูแลกิจการที่ ดี (Good Corporate
Governance Handbook) ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซดและอินทราเน็ตของบริษัทฯแลว
(2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดติดตามและควบคุมดู แลให มีการปฏิบัติตามคูมือการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยบรรจุไวเปนสวนหนึ่ง
ของการปฐมนิเทศพนักงานใหมและการอบรมพัฒนาพนักงานโดยไดจัดทำคูมือใหพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานดวย
(3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนและปรับปรุงแกไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยใหมีความเหมาะสม ทั้งนี้ไดกำหนดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในป 2564
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
(3.1) เพื่อใหทราบปญหา ขอขัดของ และอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคในรอบปที่ผานมา ซึ่งจะชวยใหมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในปตอไป
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(3.2) เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดทราบถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน
(3.3) เพื่อชวยปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯกับฝายจัดการให
สามารถทำงานรวมกันไดอยางเหมาะสมและประสานรวมมือกันไดเปนอยางดี
ทั้งนี้ คณะกรรมการแตละคณะไดใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯเปนสำคัญ
(4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและคำสั่งตางๆที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานประจำวันของทุกหนวยงานใหปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเหมาะสมและมีระบบควบคุม
ภายในที่รัดกุมเพียงพอ
(5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการใหสอดคลองกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก.ก.ก. เพื่ อนำเสนอคณะกรรมการบริษั ทฯพิ จารณาอนุ มั ติหรือให ความเห็ นชอบและยึ ดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
(6) กรรมการ ผู บริ หารและพนั กงานบริ ษั ทฯได เข ารั บการอบรมสั ม มนาหลั กสู ตรต างๆที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานในรอบป 2564 ดังนี้
(6.1) หลักสูตร “คณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่ น
และความรับผิดชอบตอสังคม”
(6.2) หลั กสู ตร “นโยบายการกำกับดฎแลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จและนโยบายการ
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่น”
(7) บริษัทฯไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจในรอบป 2564 ดังนี้
(7.1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษั ทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำป
2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินใน
ระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว (
) โดยไดรับคะแนน 86% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ของบริษัทจดทะเบียนในป 2564 ที่ไดรับคะแนน 84%
(7.2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM
CHECKLIST”) ประจำป 2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน
100 คะแนนเต็มอยูในเกณฑที่ดีซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2564 ที่ไดรับ 95.46
คะแนนคณะกรรมการ ก.ก.ก. ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบริษัทฯมีพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสรางความมั่นใจใหเปนที่ยอมรับและเชื่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ฯ ให ความสำคัญ กับระบบควบคุมภายในตามกรอบมาตรฐานสากล
The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission 2013 (COSO 2013) โ ด ย
นำมาปรับใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อใหการออกแบบโครงสรางการจัดการ
และกระบวนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความนาเชื่อถือใหกับรายงานทางการเงิน
และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพื่อใหสามารถมั่นใจไดวา บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและพันธะ
สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางครบถวน
9.1.1 การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
สำหรับป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ ได พิ จารณาผลการประเมิ น ความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำและฝายตรวจสอบเปนผูสอบทานแลวเห็นวา บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน สรุปไดดังนี้
สภาพแวดลอมการควบคุม
บริ ษั ท ฯ จั ด ให มี โ ครงสร า งการบริ ห ารองค ก รที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ และมี
ประสิทธิผลตอการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการจัดทำคูมือจรรยาบรรณ และกำหนดนโยบายใหกรรมการ
ผูบริหารและพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้ยังดูแลใหการดำเนินธุรกรรมตาง ๆ เปนไปอยางเที่ยงธรรมไม
วาจะเปนการปฏิบัติตอกันระหวางพนักงานเอง หรือธุรกรรมที่ทำกับผูขายสินคา ลูกคา และตลอดจนบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ จั ด ให มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งในทุ ก ระดั บ ขององค ก ร โดยบริ ษั ท ฯ มี
กระบวนการในวิ เคราะห ป จ จัยเสี่ ย งทั้ งจากป จ จั ยภายในและป จจั ย ภายนอก โอกาสในการเกิ ดความเสี่ ย ง
ผลกระทบจากความเสี่ยง รวมถึงมีการออกแบบใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อใหแนใจวามีการนำแผนการปฏิบัติงานไปใชอยางมีประสิทธิผลและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องดวย
กิจกรรมควบคุม
บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบวาดวยอำนาจอนุมัติในการปฏิบัติงานของผูบริหาร ซึ่งจะเปน
กรอบที่ชวยใหแนใจวามีการระบุวงเงินและวิธีการอนุมัติรายการแตละประเภทของผูบริหารในแตละระดับ
อยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาการอนุมัติการทำธุรกรรมตาง ๆ ไดรับการอนุมัติอยางเหมาะสมโดยบุคลากรที่
มีทักษะและความรูที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักการแบ งแยกหนาที่ เพื่ อใหมีการตรวจทานอยางเหมาะสม
นอกจากนี้บ ริษัท ฯ ยังมีการควบคุมดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ งในสวนการควบคุมทั่ว ไปและการควบคุม
เฉพาะระบบงานอยางเหมาะสม
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สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอย และคณะทำงานตาง ๆ ในแตละครั้ง
จะมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุม และจัดเตรียมขอมูล เอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อชวยในการ
พิจ ารณาตั ดสินใจอย างเพี ยงพอ บริษัทฯ มี การบัน ทึกความเห็น และขอสังเกตของผูเขารวมประชุ มไวใน
รายงานการประชุมและจัดเก็บไวเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของได ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดเก็บและรักษาขอมูลทางการเงิน และ
เอกสารประกอบทั้งในรูปแบบสารสนเทศ และการจัดเก็บเอกสารสำคัญตาง ๆ
การติดตามและประเมินผล
บริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระทำหนาที่ตรวจสอบ ใหคำปรึกษา
และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในของแตละระบบงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานตางๆ เปนไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติภายใตระบบการควบคุมที่ชัดเจน มีการติดตามใหมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบ
9.1.2 ขอบกพรองจากการควบคุมภายในที่สำคัญ
ในป 2564 บริษัทฯ ไมมีขอบกพรองจากการควบคุมภายในที่สำคัญเนื่องจากหนวยงานตางๆ
ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในของแตละระบบตามที่กำหนดไว

9.2 รายการระหวางกันและรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
9.2.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันและรายการที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชน
บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนอัน
ไดแก รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอยเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
(9.2.1.1) ห า มกรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะ
เชนเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยง
กันอันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
หากมีความจำเปนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตอง
ไดรับการอนุมัติรายการตามเกณฑในขอ (9.2.1.2) – (9.2.114) ดังตอไปนี้
(9.2.1.2) บุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวของกับตนได
(9.2.1.3) การกำหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการ
คาทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ
(9.2.1.4) คณ ะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ก อ นทำรายการดั ง กล า ว ถ า
คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชำนาญในการใหความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะตองจัดให
ผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกอนจะ
นำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯและหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หนา 142

143

144

รายงานประจำำ�ปีี 2564
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(ก) ในกรณี รายการดังกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำ
กับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป บริษัทฯ จะตองนำขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือขออนุ มั ติในหลั กการจากคณะกรรมการบริษั ทฯ กอนทำรายการนั้น ทั้งนี้ เป นไปตามกฎหมายวาดว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ข) บริษั ทฯ จะต องเป ด เผยการทำรายการดังกลา วตามหลักเกณฑและวิ ธีการที่ ก.ล.ต. และ
ต.ล.ท. กำหนดรวมทั้งเปดเผยไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ดวย
9.2.2 รายละเอียดรายการระหวางกันและรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
(1) ในรอบป 2564 ไมมีรายการธุรกิจหรือผลประโยชนที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ กับ
กรรมการและหรือผูบริหารแตอยางใดทั้งสิ้น
(2) ในรอบป 2564 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของกันโดย
การถือหุนและมีกรรมการรวมกัน รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑท่ีตกลงรวมกันตามปกติ
ธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

(1) ลักษณะของรายการ : การซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง
คูสัญญาที่เกี่ยวของกัน
ผูขาย : บริษัท เอสอารที เพาวเวอร เพลเลท จำกัด
ผูซื้อ : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธเกี่ยวของกัน
(ก) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุนทางตรงใน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) รอยละ
51 ของทุนที่ชำระแลว และมีกรรมการรวมกัน 3 คนคือ นายไกรสีห ศิริรังษี,นายอนันต เลาหเรณู และนายสีหศักดิ์
อารีราชการัณย
(ข) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุนทางตรงในบริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จำกัด รอยละ
99.9997 ของทุนที่ชำระแลว และมีกรรมการรวมกัน 3 คนคือ นายไกรสีห ศิริรังษี,นายอนันต เลาหเรณู และ
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
(ค) บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จำกัด ถือหุนทางตรงใน บริษัท เอสอารที เพาวเวรอ เพลเลท จำกัด รอยละ
99.9998 ของทุนที่ชำระแลว และมีกรรมการรวมกัน 3 คนคือ นายไกรสีห ศิริรังษี,นายอนันต เลาหเรณู และ
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
เหตุผลและความจำเปน
เปนการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป โดยผูมีอำนาจอนุมัติของแตละฝายมีความเปนอิสระ
ตอกัน เนื่องจาก TAE ตองใชชีวมวลอัดแทงเปนเชื้อเพลิงในการผลิตเอทานอล
รายการระหวางกัน
หนวยวัด
ป 2564
ป 2563
ปริมาณชีวมวลอัดแทง
เมตริกตัน
398.33
4,600.63
มูลคาชีวมวลอัดแทงที่ซื้อขาย
บาท
1,204,202
15,744,573
มูลคาชีวมวลอัดแทงที่คางชำระ ณ วันสิ้นป
บาท
-ไมม-ี
-ไมมีบบ
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สวนที่ 3
งบการเงิน

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแส
เงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระ
จากบริษัทฯตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน
ขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก
สำหรับเรื่องเหลานี้
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจา
ไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบ
สำหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี้
การรับรูรายได
บริษัทฯมีรายไดหลักมาจากธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอล โดยบริษัทฯรับรูรายไดตามราคาที่ระบุในสัญญา
เมื่อบริษัทฯไดโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคา กลาวคือ เมื่อมีการสงมอบสินคา ราคาขายตามสัญญา
ดังกลาวเปนราคาตลาดปรับดวยปจจัยอื่น ๆ รายไดจากการขายสินคาถือเปนรายการบัญชีที่สำคัญ เนื่องจาก
จำนวนที่บันทึกบัญชีมีสาระสำคัญและสงผลกระทบโดยตรงตอกำไรขาดทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้การกำหนด
ราคาขายยังขึ้นกับความผันผวนของราคาตลาดและความตองการใชในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงให
ความสำคัญเปนพิเศษตอการรับรูรายไดของบริษัทฯ
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวของกับวงจรรายไดโดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือก
ตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว สุมตัวอยางสัญญาขายเพื่อตรวจสอบการ
รับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาขายของบริษัทฯ และสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายไดของ
บริษัทฯ สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบ
แยกยอย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลา
บัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผานใบสำคัญทั่วไป
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของบริษัทฯ (แตไมรวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจา
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการให
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม
หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของบริษัทฯตามที่กลาวขางตน และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการ
ดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถ
จัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานตอเนื่อง
การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับ
กิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถ
ดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล
คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัด
ตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจาก
การใชงบการเงินเหลานี้
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย










ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทำ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของบริษัทฯในการ
ดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือ
หากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของ
ขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา
อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทฯตองหยุดการดำเนินงาน
ตอเนื่องได
ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
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ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
กับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการ
ที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไว
ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือใน
สถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ
กระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวน
ไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

พัชรวรรณ คูณะรังษี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6650
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ 2565
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

36,738,750

26,502,194

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8

197,906,175

179,079,042

สิ นค้าคงเหลือ

9

104,564,199

124,556,291

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

10

286,970,759

181,176,238

-

5,153,084

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

1,068,806

1,064,763

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9,404,515

9,482,078

636,653,204

527,013,690

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

11

11,577,452

6,458,681

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

2,702,002,858

2,784,448,289

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

17

25,266,110

33,306,571

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

2,244,888

1,246,132

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

19,701,818

4,734,199

795,940

768,760

รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

2,761,589,066

2,830,962,632

รวมสิ นทรัพย์

3,398,242,270

3,357,976,322

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

14

763,613,321

915,329,781

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

6, 15

67,786,841

124,856,093

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

17

7,088,240

7,244,230

ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

16

243,707,250

143,834,250

สํารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

18

2,258,753

3,126,143

8,861,686

15,156,118

1,093,316,091

1,209,546,615

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

17

19,283,227

26,214,219

เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

16

572,152,942

316,447,177

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

18

8,212,160

7,075,438

599,648,329

349,736,834

1,692,964,420

1,559,283,449

รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

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

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

188,795,985

188,795,985

556,451

556,451

100,000,000

100,000,000

จัดสรรแล้ว - สํารองทัว่ ไป

192,000,000

192,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

223,925,414

317,340,437

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,705,277,850

1,798,692,873

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,398,242,270

3,357,976,322

-

-

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

กรรมการ

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้

2,207,296,626

2,405,991,084

รายได้อื่น

597,181

2,613,214

รวมรายได้

2,207,893,807

2,408,604,298

2,142,485,971

2,206,705,284

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

20,566,994

15,963,822

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

81,485,369

69,679,318

2,244,538,334

2,292,348,424

(36,644,527)

116,255,874

รายได้ทางการเงิน

39,045

45,734

ต้นทุนทางการเงิน

(36,777,569)

(40,058,921)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

(73,383,051)

76,242,687

14,967,619

(6,069,290)

(58,415,432)

70,173,397

-

(2,885,421)

-

577,084

-

(2,308,337)

-

(2,308,337)

(58,415,432)

67,865,060

(0.06)

0.07

1,000,000,000

1,000,000,000

ค่าใช้ จ่าย

22

20

ต้นทุนขาย

รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

21

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
รายการที่ จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

21

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น

23

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
2564

2563

(73,383,051)

76,242,687

170,904,521

176,263,417

672,015

-

-

(362,624)

(4,043)

(9,044)

1,136,722

1,756,854

รายได้ทางการเงิน

(39,045)

(45,734)

ต้นทุนทางการเงิน

36,796,983

40,050,632

136,084,102

293,896,188

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(18,827,022)

21,218,536

สิ นค้าคงเหลือ

19,320,077

299,930,577

(105,794,521)

421,385,353

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

77,563

39,570,444

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(27,180)

-

(55,909,319)

(21,343,890)

(6,139,237)

(8,341,718)

(867,390)

-

(32,082,927)

1,046,315,490

38,934

53,524

(36,153,330)

(40,867,219)

5,153,084

(14,171,747)

(63,044,239)

991,330,048

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับคืนจาก(จ่าย)ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
2564

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก

(5,118,771)

(4,501,242)

(81,371,118)

(155,595,699)

(1,627,655)

(108,000)

-

934,579

(88,117,544)

(159,270,362)

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุ ทธิ

(151,716,460)

(475,963,958)

เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว

499,365,000

-

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว

(144,000,000)

(144,000,000)

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินต้นของหนี้ สินตามสัญญาเช่า

(7,086,982)

(7,306,907)

เงินสดจ่ายชําระดอกเบี้ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่า

(585,083)

(575,671)

เงินปันผลจ่าย

(34,578,136)

(203,151,810)

เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

161,398,339

(830,998,346)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

10,236,556

1,061,340

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

26,502,194

25,440,854

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

36,738,750

26,502,194

869,891

2,451,279

การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า

-

6,350,000

โอนสิ นทรัพย์สิทธิ การเช่าเป็ นอุปกรณ์

-

571,954

ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้ ออาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลบริษัทฯ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจำกัดและไดแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมี
บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัท
ใหญ บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเป น
เชื้อเพลิงที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
1.2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและ
มีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณดังกลาวอาจนำมาซึ่งความไมแนนอนและ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดำเนินธุรกิจ ฝายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหน าของ
สถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ฝายบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ
เมื่อสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป นงบการเงิ นฉบั บที ่ บริ ษั ทฯใช เป นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
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3.
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทฯไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ
ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีกบั ผูใชมาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ
งบการเงินของบริษัทฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผล
บังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวน
ชั่วคราวกับผูใชมาตรฐาน
ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบ
การเงินของบริษัทฯ
4.

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ เมื่อมี
การสงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับสำหรับสินคาที่ไดสง
มอบหลังจากหักสวนลด โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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รายไดดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง โดยจะนำมูลคาตามบัญชีขั้นตนของ
สินทรัพยทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ยกเวนสินทรัพยทางการเงินที่เกิดการดอยคาดาน
เครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเงิน (สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนายคำนวณโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่
แทจริงและรับรูตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัด
ในการเบิกใช
4.3 สินคาคงเหลือ
สินคาสำเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก) หรือมูลคา
สุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนดังกลาวประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและ
คาโสหุยในการผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หมายถึง ราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยประมาณการตนทุนใน
การผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จำเปนในการขาย
4.4 เกษตรกรรม
บริษัทฯมีสินทรัพยชีวภาพเปนตนกระถินเทพาและกระถินณรงค ซึ่งจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย มูลคายุติธรรมของตนกระถินเทพาและกระถินณรงค คำนวณโดยใชวิธีคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต อางอิงจากราคากระถินเทพาและกระถินณรงคเมื่อพรอมตัด หักประมาณการ
คาใชจาย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ชีวภาพบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ สินทรัพยชีวภาพตองวัดดวยราคาทุนหักคาเสื่อม
ราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม และในทันทีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพนั้นสามารถวัด
ไดอยางนาเชื่อถือบริษัทฯจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ผลิตผลทางการเกษตรจะ
แสดงเปนสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ
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4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสำนักงาน
ยานพาหนะ

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

ป
ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจาก
การจำหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจาก
บัญชี
4.6 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูย ืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนำไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยู
ในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
4.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับสินทรัพย
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรูเมื่อบริษัทฯมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาบริษัทฯจะไดรับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได บริษัทฯแสดงเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลที่เกี่ยวของกับสินทรัพยโดยแสดงหักจากมูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของ และจะรับรูเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยในรูปของคาเสื่อมราคาที่ลดลง
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4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)
ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้
วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือ
ขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังนี้
คอมพิวเตอรซอฟตแวร

อายุการใหประโยชน
3, 5, 10 ป

4.9 สัญญาเชา
ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา บริษัทฯจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเมื่อสัญญานั้นมีการใหสิทธิในการควบคุมการ
ใชสินทรัพยที่ระบุไดสำหรับชวงเวลาหนึ่งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
บริษัทฯในฐานะผูเชา
บริษัทฯใชวิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสัญญา
เชาระยะสั้นและสัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพยอางอิง
พรอมใชงาน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซึ่งแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิงและหนี้สินตาม
สัญญาเชาตามการจายชำระตามสัญญาเชา
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และ
ปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวย
จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการรับรูเริ่มแรก ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่
จายชำระตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล และหักดวยสิ่งจูงใจ
ตามสัญญาเชาที่ไดรับ
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คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุ
การใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสำนักงาน
ยานพาหนะ

2-7
5
2-5
2-5

ป
ป
ป
ป

หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชาหรือราคาทุนของ
สิ นทรั พย ดั งกล าวได รวมถึ งการใช สิ ทธิ เลื อกซื ้ อ ค าเสื ่ อมราคาจะคำนวณจากอายุ การให ประโยชน
โดยประมาณของสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุ
สัญญาเชา จำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา
คาเชาผันแปรที่ขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ
รวมถึงราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใชสิทธินั้น และ
การจายคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกำหนดของสัญญาเชาแสดงใหเห็นวาบริษัทฯจะใชสิทธิ
ในการยกเลิกสัญญาเชา บริษัทฯบันทึกคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตราเปนคาใชจายในงวดที่
เหตุการณหรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวของกับการจายชำระนั้นไดเกิดขึ้น
บริษัทฯคิดลดมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเชาหรืออัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล มูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาและลดลงจากการจาย
ชำระหนี้สินตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชา การเปลี่ยนแปลงการจายชำระตามสัญญาเชา หรือการเปลี่ยนแปลงใน
การประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยอางอิง
สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ
สัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล หรือสัญญาเชาซึ่ง
สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ จะบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
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4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไมวา จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรื อทางอ อมซึ่ งทำให มี อิ ทธิ พลอยางเป นสาระสำคั ญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
4.11 เงินตราตางประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กํ าไรและขาดทุ น ที ่เ กิ ด จากการเปลี่ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ย นไดร วมอยู  ในการคำนวณผลการ
ดำเนินงาน
4.12 การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพย
ทางการเงินของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอย
คาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช
สินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน
4.13 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิด
รายการ
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โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่ง
บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละ
หนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมิน
ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจาก
กำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรในอัตรารอยละ 20 สำหรับกิจการที่ไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุนและไดรับยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใช
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไมไดใชในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพี ย ง
พอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
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บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกำไร
ทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ
รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.16 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุนการทำ
รายการเฉพาะในกรณีที่เปนสินทรัพยทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือ
ขาดทุน อยางไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การคาที่ไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัท
ฯจะรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยราคาของรายการ ตามที่กลาวไวในนโยบายการบัญชีเรื่องการ
รับรูรายได
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
บริษัทฯจัด ประเภทสิน ทรั พย ทางการเงิ น ณ วันที่รับรูร ายการเริ่ ม แรก เปนสินทรัพย ทางการเงิ นที่
วัดมูลคาในภายหลั งดว ยราคาทุนตัดจำหนาย สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลค าในภายหลั งดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ที่ ว ั ด มู ล ค า ในภายหลั ง ดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย
บริษัทฯวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยราคาทุนตัดจำหนาย เมื่อบริษัทฯถือครองสินทรัพย ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินกอใหเกิด
กระแสเงินสดที่เปนการรับชำระเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่ระบุไว
เทานั้น
สินทรัพยทางการเงินดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงและตองมีการประเมินการ
ดอยคา ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอยคาของ
สินทรัพยดังกลาวจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยรับรูการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมในสวนของงบกำไรหรื อ
ขาดทุน
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ทั้งนี้ สินทรัพยทางการเงินดังกลาว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีถือไว
เพื่อคา เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯไมไดเลือกจัดประเภทใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไมไดรับชำระเพียงเงินตนและดอกเบี้ย
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเปนรายไดอนื่ ในงบกำไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงิน
บริษัทฯรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนการทำรายการ
และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย
โดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและ
การตัดจำหนายตามวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลคาราคา
ทุนตัดจำหนายคำนึงถึงคาธรรมเนียมหรือตนทุนที่ถือเปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงนั้นดวย
ทั้งนี้ คาตัดจำหนายตามวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนทางการเงินในสวนของกำไร
หรือขาดทุน
การรับรูและการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯรับรูหรือตัดรายการสินทรัพยทางการเงินในวันที่เขาทำรายการ ซึ่งเปนวันที่บริษัทฯมีขอผูกมัดที่
จะซื้อหรือขายสินทรัพยนั้น สำหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพยทางการเงินตามปกติ
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น
ไดสิ้นสุดลง หรือไดมีการโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น
บริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่
มีอยูใหเปนหนี้สินใหมจากผูใหกูรายเดียวกันซึ่งมีขอกำหนดที่แตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไข
ขอกำหนดของหนี้สินที่มีอยูอยางเปนสาระสำคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูหนี้สิน
ใหม โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกำไรหรือขาดทุน
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
บริษัทฯรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไมไดวัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลตางของ
กระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯคาดวาจะไดรับชำระ
และคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่ไดมา
ในกรณีที่ความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการ
เริ่มแรก บริษัทฯวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญ ญาที่
อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา ในขณะที่หากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมี
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นัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก บริษัทฯวัดมูลคาผลขาดทุนดวยจำนวนเงินที่เทากับผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯพิจารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ เมื่อมีการคางชำระการจายเงินตาม
สัญญาเกินกวา 30 วัน และพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการดอยคาดานเครดิตหรือมีการผิด
สัญญา เมื่อมีการคางชำระการจายเงินตามสัญญาเกินกวา 90 วัน อยางไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ
อาจพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีนัยสำคัญและมี
การผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอมูลภายในหรือขอมูลภายนอกอื่น เชน อันดับความนาเชื่อถือดาน
เครดิตของผูออกตราสาร
บริษัทฯใชวิธีการอยางงายในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การคา
ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไมมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ทางดานเครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การคา
การคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นขางตนอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจาก
ประสบการณ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ ง ด ว ยข อ มู ล การคาดการณ ไ ปในอนาคตเกี ่ ย วกั บ ลู ก หนี ้ น ั ้ น และ
สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจำหนายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกตอไป
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู และ
กิจการมีความตั้งใจที่จะชำระดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชำระหนี้สินพรอมกัน
4.17 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอน
หนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกำหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน
หรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช
เทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน
แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
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ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้น
ของมูลคายุติธรรมสำหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคา
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
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การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมี
ดังนี้
สัญญาเชา
การกำหนดอายุสัญญาเชาที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา
ในการกำหนดอายุสัญญาเชา ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวาบริ ษัท ฯมี ความ
แนนอนอยางสมเหตุสมผลหรือไมที่จะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชาโดย
คำนึงถึงขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ทำใหเกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัท
ฯในการใชหรือไมใชสิทธิเลือกนั้น
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่ม
บริษัทฯไมสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้น ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลย
พินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของบริษัทฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเชา โดย
อัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มเปนอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯจะตองจายในการกูยืมเงินที่จำเปนเพื่อให
ไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกับสินทรัพยสิทธิการใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่คลายคลึง
โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกันที่คลายคลึง
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคา
ในการประมาณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคา ฝายบริหารจำเปนตอง
ใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดย
คำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณไวของ
กลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงดานเครดิตที่คลายคลึงกัน เปนตน ทั้งนี้ ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจาก
ประสบการณในอดีตและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯอาจไมไดบงบอกถึงการผิดสัญญา
ของลูกคาที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดจากสินคาที่เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจาก
ราคาตลาดที่ลดลงของสินคาคงเหลือ
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปน ต องใช ดุลยพิ นิจ ที ่เกี่ยวข องกั บการคาดการณร ายได และ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากผลแตกตางชั่ว คราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนต องประมาณการว า
บริษัทฯควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวน
กำไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เกณฑที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได
ดังนี้
2564
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ
เงินปนผลจาย
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ซื้อสินคา

2563

(หนวย: บาท)
7. นโยบายการกำหนดราคา

17,850,000 104,550,000 ตามอัตราที่ประกาศจาย
1,204,202

15,744,573 ราคาตลาด

หนา 169

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียด ดังนี้
(หนวย: บาท)
2563

2564
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 15)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

399,228
399,228

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแก
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม
7.

2564
19,368,353
572,730
19,941,083

(หนวย: บาท)
2563
26,018,840
1,398,636
27,417,476

2564
38,030
36,700,720
36,738,750

(หนวย: บาท)
2563
34,562
26,467,632
26,502,194

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 ถึง 0.125 ตอป
(2563:รอยละ 0.05 ถึง 0.125 ตอป)
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8.

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
2564
188,910,310
8,995,581
284
197,906,175

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

(หนวย: บาท)
2563
169,914,750
9,164,119
173
179,079,042

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 188.9 ลานบาท (2563: 169.9 ลาน
บาท) เปนลูกหนี้การคาที่ยังไมครบกำหนดชำระ
9.

สินคาคงเหลือ
(หนวย: บาท)
ราคาทุน
สินคาสำเร็จรูป
งานระหวางทำ
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2564
20,052,656
16,653,963
50,508,403
18,021,192
105,236,21
4

2563
10,851,103
14,712,284
76,792,004
22,200,900
124,556,29
1

รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
2564
2563
(672,015)
(672,015)

-

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2564
2563
19,380,641 10,851,103
16,653,963 14,712,284
50,508,403 76,792,004
18,021,192 22,200,900
104,564,19 124,556,29
9
1

บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ เปนจำนวน 0.7 ลาน
บาท (2563: ไมมี) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย
10. เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทในประเทศ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื้อกากน้ำตาล
ตามสัญญาซื้อกากน้ำตาล เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทฯไดจายเงินลวงหนาคาซื้อกากน้ำตาลเปนจำนวน 287.0 ลานบาท (2563: 181.2 ลานบาท)
11. สินทรัพยชีวภาพ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้นจากตนทุนการปลูก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หนวย: บาท)
6,458,681
5,118,771
11,577,452
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย: บาท)
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

เครื่องจักรและ
อุปกรณ

307,053,246

562,793,038

130,000
307,183,246
70,875
8,290,500
315,544,621

เครื่องใช
สำนักงาน

ยานพาหนะ

2,707,124,989

24,628,971

35,939,951

425,265,753

4,062,805,948

2,374,510
907,112
566,074,660
1,096,060
4,095,620
571,266,340

11,621,997
41,659,610
2,760,406,596
6,292,649
19,095,827
2,785,795,072

(272,000)
1,583,683
25,940,654
1,151,954
27,092,608

(19,819,240)
345,245
(4,947,000)
4,947,000
16,465,956
37,351
16,503,307

122,871,699
(42,566,722)
505,570,730
71,140,841
(31,481,947)
545,229,624

(20,091,240)
138,927,134
(4,947,000)
4,947,000
4,181,641,842
79,789,730
4,261,431,572

-

126,049,306

1,070,151,332

20,210,021

20,377,144

-

1,236,787,803

-

26,514,065

138,600,069

(126,982)
1,767,236

(7,022,896)
674,258

-

(7,149,878)
167,555,628

-

152,563,371
26,901,878
179,465,249

1,208,751,401
132,978,026
1,341,729,427

21,850,275
1,668,584
23,518,859

(4,375,046)
4,375,046
14,028,506
686,673
14,715,179

-

(4,375,046)
4,375,046
1,397,193,553
162,235,161
1,559,428,714

307,183,246

413,511,289

1,551,655,195

4,090,379

2,437,450

505,570,730

2,784,448,289

391,801,091 1,444,065,645
3,573,749
1,788,128
315,544,621
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสำหรับป
2563 (จำนวน 162 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและจัดจำหนาย และคาใชจายในการบริหาร)

545,229,624

2,702,002,858

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก
คาเสื่อมราคาสำหรับป
คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย/
ตัดจำหนาย
โอนเขา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสำหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2564 (จำนวน 146 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและจัดจำหนาย และคาใชจายในการบริหาร)

สินทรัพยระหวาง
กอสรางและติดตั้ง

รวม

167,555,628
162,235,161
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยน้ำกากสาระหวางกอสรางจำนวน
387.1 ลานบาท (2563: 381.8 ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯไดใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อใชใน
การกอสรางโรงงานดังกลาว ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของ
โรงงานระหวางกอสรางจำนวน 4.2 ลานบาท (2563: 7.3 ลานบาท) โดยคำนวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปน
ทุนในอัตรารอยละ 2.1 ถึง 2.3 ตอป (2563: รอยละ 2.3 ถึง 3.1 ตอป)
บริษัทฯไดนำที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนและเครื่องจักร ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จำนวนประมาณ 1,314.3 ลานบาท (2563: 1,414.0 ลานบาท) ไปค้ำประกันเงินกูยืมระยะสั้นและ
ระยะยาวและวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14 และ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเครื่องจักรและอุปกรณ เครื่องใชสำนักงานและยานพาหนะจำนวน
หนึ่งซึ่งตัดคาเสื ่อมราคาหมดแลว แต ยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชี ก อนหั กคาเสื่ อมราคาสะสมของ
สินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 316.2 ลานบาท (2563: 288.9 ลานบาท)
13. สินทรัพยไมมีตัวตน
มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดแกคอมพิวเตอรซอฟตแวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 แสดงไดดังนี้

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี

2564
11,067,701
(8,822,813)
2,244,888

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

การกระทบยอดมูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสำหรับป 2564 และ 2563 แสดงไดดังนี้

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป
ซื้อเพิ่ม
คาตัดจำหนายสำหรับป
มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป

2564
1,246,132
1,627,655
(628,899)
2,244,888

(หนวย: บาท)
2563
2,006,169
108,000
(868,037)
1,246,132
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14. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)

ตั๋วสัญญาใชเงิน
ทรัสตรีซีท
รวม

8. อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)
2563
2564
2.67 - 2.88
2.67 - 2.75
2.24 - 2.68

2564
763,613,321
763,613,321

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

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะสั้นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)
915,329,781
2,842,256,240
(2,993,972,700)
763,613,321

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
บวก: เบิกเงินกูเพิ่มระหวางป
หัก: จายคืนเงินกูระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน พรอมสิ่งปลูก
สรางบางสวน และเครื่องจักรของบริษัทฯตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใชเปนจำนวนเงิน
996.4 ลานบาท (2563: 1,144.7 ลานบาท)
15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
2564
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินปนผลคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

53,385,446
10,868,999
3,532,396
67,786,841

(หนวย: บาท)
2563
399,228
104,807,151
16,538,773
3,110,941
124,856,093
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16. เงินกูยืมระยะยาว
ลำดับ วงเงิน
อัตราดอกเบีย้
ที่ (ลานบาท) (รอยละตอป)
การชำระคืน
1
418.0 3M THBFIX + เงินกูยืมนี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 6 ป ชำระ
1.95
คืนเงินตนงวดแรกในวันทำการสุดทายของ
เดื อ นที ่ 18 นั บ จากวั น เบิ ก เงิ น กู  ง วดแรก
(8 มิถุนายน 2561) โดยชำระคืนเงินตนเปน
รายงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด งวดที่
หนึ่งถึงเกาชำระงวดละ 42 ลานบาท และ
งวดที่สิบชำระสวนที่เหลือทั้งหมด และจาย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
2
300.0 3M THBFIX + เงินกูยืมนี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ป ชำระ
1.95
คืนเงินตนงวดแรกในวันทำการสุดทายของ
เดื อ นที ่ 6 นั บ จากวั น เบิ ก เงิ น กู  ง วดแรก
(15 พฤศจิกายน 2561) โดยชำระคืนเงินตน
เป น รายงวดทุ ก 6 เดื อ น จำนวน 10 งวด
โดยชำระงวดละ 30 ล า นบาท และจ า ย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
3
500.0 3M BAYBIBOR + เงินกูยืมนี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ป ชำระ
2.22
คืนเงินตนงวดแรกในวันทำการสุดทายของ
เดือนที่ 6 นับจากวันเบิกเงินกูงวดแรก (16
สิงหาคม 2564) โดยชำระคืนเงินตนเปนราย
งวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด โดยชำระ
งวดละ 50 ลานบาท และจายดอกเบี้ยทุก ๆ
3 เดือน
รวม
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

(หนวย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

196,591,262

280,502,512

119,855,915

179,778,915

499,413,015
815,860,192 460,281,427
(243,707,250 (143,834,250
)
)
572,152,942 316,447,177
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)
460,281,427
499,365,000
213,765
(144,000,000)
815,860,192

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
บวก: เงินกูยืมเพิ่มระหวางป
ตัดจำหนายตนทุนเงินกูยืมระหวางป
หัก: ชำระคืนระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวน และเครื่องจักรของ
บริษัทฯตามที่กลาวในหมายเหตุ 12
ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน
การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ใหเปนไปตามอัตราที่
กำหนดในสัญญา เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามที่
กำหนดไวในสัญญาเงินกูได อยางไรก็ตาม ธนาคารผูใหกูไดมีหนังสือผอนปรนเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราสวน
ทางการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหบริษัทฯ แลวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใชเปนจำนวนเงิน 11.2
ลานบาท (2563: 11.2 ลานบาท)
17. สัญญาเชา
บริษัทฯในฐานะผูเชา
บริษัทฯทำสัญญาเชาสินทรัพยเพื่อใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหวาง 2 - 7 ป
17.1 สินทรัพยสิทธิการใช
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิทธิการใชสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุปไดดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนออก
ปรับปรุงจากการประเมินใหม
คาเสื่อมราคาสำหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสำหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร
11,527,240
9,141,197
(2,921,129)
17,747,308
(3,501,070)
14,246,238

เครื่องจักร
และอุปกรณ
791,737
(172,836)
618,901
(172,836)
446,065

เครื่องใช
สำนักงาน
145,019
200,000
(81,250)
263,769
(94,400)
169,369

(หนวย: บาท)
ยานพาหนะ
13,763,084
6,150,000
(571,954)
(4,664,537)
14,676,593
(4,272,155)
10,404,438

รวม
26,227,080
6,350,000
(571,954)
9,141,197
(7,839,752)
33,306,571
(8,040,461)
25,266,110
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17.2 หนี้สินตามสัญญาเชา

จำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

2564
27,324,485
(953,018)
26,371,467
(7,088,240)
19,283,227

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

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเชาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
การเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย
ปรับปรุงจากการประเมินใหม
ชำระคาเชาระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

2564
33,458,449
585,083
(7,672,065)
26,371,467

(หนวย: บาท)
2563
25,274,159
6,350,000
575,671
9,141,197
(7,882,578)
33,458,449

การวิเคราะหการครบกำหนดของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุ 30
ภายใตหัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลอง
17.3 คาใชจายเกี่ยวกับสัญญาเชาที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช
ดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา
คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาระยะสั้น
คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ
คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาผันแปรที่ไมอิงดัชนีหรืออัตรา

2564
8,040,461
585,083
1,015,700
24,000
10,890

(หนวย: บาท)
2563
7,839,752
575,671
1,567,424
88,462
65,340
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17.4 อื่น ๆ
บริษัทฯมีกระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.7
ล านบาท (2563: 9.6 ล านบาท) ซึ ่ งรวมถึ งกระแสเงิ นสดจ ายของสั ญ ญาเชา ระยะสั ้ น สัญญาเช าซึ่ ง
สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำและคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรา
18. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได
ดังนี้

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน:
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานการเงิน
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป
สำรองผลประโยชนของพนักงาน
หมุนเวียน
ไมหมุนเวียน

2564
10,201,581

(หนวย: บาท)
2563
5,559,306

998,320
138,402

1,638,949
117,905

(867,390)
10,470,913

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

2,258,753
8,212,160
10,470,913

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

ในป 2564 บริษัทฯคาดวาจะจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป ขางหนาเปน
จำนวนประมาณ 2.3 ลานบาท (2563: 3.1 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯประมาณ 12 ป (2563: 12 ป)
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สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

(หนวย: รอยละตอป)
2564
2563
1.64
1.64
5.0, 6.0
5.0, 6.0
2.9 - 34.4
2.9 - 34.4

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด

(หนวย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(375,059)
405,856

อัตราการขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1.0%
862,159

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 20.0%
(1,755,672)

ลดลง 1.0%
(752,020)

อัตราคิดลด

ลดลง 20.0%
2,567,744
(หนวย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(372,280)
402,982

อัตราการขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1.0%
774,651

ลดลง 1.0%
(678,451)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 20.0%
(1,564,627)

ลดลง 20.0%
2,272,723
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19. สำรองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได ในปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรรสำรองตาม
กฎหมายไวครบถวนแลว
20. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาไฟฟาและเชื้อเพลิง
คาซอมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
คาจัดจำหนาย

2564
1,851,667,465
(11,143,232)
170,787,784
91,356,058
54,229,538
17,889,354
20,406,939

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

21. ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2563

2564
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุน

-

7,248,839

(14,967,619)
(14,967,619)

(1,179,549)
6,069,290
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จำนวนภาษี เงิ นได ที ่เกี ่ ยวข องกับสวนประกอบของงบกำไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ นสำหรับป ส ิ้ นสุ ดวั นที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2563

2564
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

-

(577,084)

2564
(73,383,051)
20%
(14,676,610)
-

(หนวย: บาท)
2563
76,242,687
20%
15,248,537
7,248,839

434,671
(119,110)
(952,280)
345,710
(291,009)
(14,967,619)

(18,043,492)
828,911
(69,146)
958,535
(102,894)
(16,428,086)
6,069,290

รายการกระทบยอดระหวางกำไรทางบัญชีกับภาษีเงินไดมีดังนี้

กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:
การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22)
คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
ผลแตกตางชั่วคราวที่ยังไมไดรับรู
ผลแตกตางชั่วคราวที่ยังไมไดรับรูในงวดกอน
อื่น ๆ
รวม
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุน
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
หนี้สินตามสัญญาเชา
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ
สำรองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร
คาเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพยสิทธิการใช
รวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

4,049,879
119,086
4,918,488
3,397,359
214,233
1,642,432
13,088,067
27,429,544

5,110,906
2,010,189
343,402
1,415,087
1,082,472
9,962,056

3,149,007
4,578,719
7,727,726
19,701,818

3,421,318
1,806,539
5,227,857
4,734,199
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22. การสงเสริมการลงทุน
บริ ษ ั ท ฯได ร ั บ สิ ท ธิ พ ิ เ ศษตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ส  ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยการอนุ ม ั ต ิ ข อง
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนดังนี้
บัตรสงเสริมเลขที่
ลงวันที่
1. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชนสำคัญที่ไดรับ
2.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม (นับแตวันที่เริ่มมีรายได
จากการประกอบกิจการนั้น) และไดรับยกเวนไมตองนำเงิน
ปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงิน
ได น ิ ต ิ บ ุ ค คลไปรวมคำนวณเพื ่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได ต ลอด
ระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
2.2 ไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวาง
ไดร ับยกเวนภาษีเ งินไดไปหักออกจากกำไรสุ ทธิ ที่เ กิ ด ขึ้ น
ภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (นับแตวัน
พนกำหนดเวลาตามขอ 2.1)
2.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเปนและของที่
ใชในการผลิตเพื่อการสงออก นับจากวันที่นำเขาครั้งแรก
3. วันเริ่มมีรายได

2078(9)/2551
19 พฤศจิกายน
2551
ผลิตเอทานอล
(99.5%)

62-0394-1-04-1-0
22 เมษายน 2562

8 ป
(หมดอายุในวันที่
1 เมษายน 2563)

3 ป หรือ
ไมเกินรอยละ 50
ของมูลคาเงินลงทุน
(จะหมดอายุในวันที่
22 เมษายน 2565)

5 ป

5 ป

1 ป

-

2 เมษายน 2555

23 เมษายน 2562

ผลิตแอลกอฮอล
บริสุทธิ์

ทั้งนี้บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนดตาง ๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
รายไดของบริษัทฯเปนรายไดจากการขายในประเทศ โดยจำแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริม การ
ลงทุน และไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถ
สรุปไดดังนี้
2564
รายไดจากการขาย
กิจการที่ไดรับการสงเสริม
กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม
รวม

606,997,550
1,600,299,076
2,207,296,626

(หนวย: บาท)
2563
1,321,470,986
1,084,520,098
2,405,991,084
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23. กำไร(ขาดทุน)ตอหุน
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับป (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
24. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดำเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน
บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑซึ่งบริษัทฯรับรูรายได ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง ในป 2562 บริษัทฯไดเพิ่มสวนงานดำเนินงานที่รายงาน ซึ่งไดแกสวนงานสารปรับปรุงดิน
อยางไรก็ตาม การดำเนินงานของสวนงานดังกลาวในปปจจุบันมีจำนวนไมเปนสาระสำคัญ
ในป 2564 บริษัทฯมีรายไดจากลูกคารายใหญจำนวน 3 ราย เปนจำนวนเงินประมาณ 1,037 ลานบาท 992
ลานบาท และ 141 ลานบาท (ป 2563: มีรายไดจากลูกคารายใหญจำนวน 3 ราย เปนจำนวนเงินประมาณ
1,150 ลานบาท 904 ลานบาท และ 157 ลานบาท)
25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอย
ละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ
จะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป
2564 บริษัทฯรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจำนวน 3.6 ลานบาท (2563: 3.8 ลานบาท)
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26. เงินปนผล
เงินปนผล

อนุมัติโดย

2564
เงินปนผลสำหรับกำไรจากการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ดำเนินงานของกิจการที่ไดรับการ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน
สงเสริมการลงทุนตั้งแตวันที่ 1
2564
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563
เงินปนผลระหวางกาลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการ
จากการดำเนินงานของกิจการที่
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 19
ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแต สิงหาคม 2564
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2564
รวม
2563
เงินปนผลระหวางกาลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการ
จากการดำเนินงานของกิจการที่
บริษัทฯ เมื่อวันที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแต 9 เมษายน 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2562
เงินปนผลระหวางกาลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการ
จากการดำเนินงานของกิจการที่
บริษัทฯ เมื่อวันที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแต 20 สิงหาคม 2563
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2563
รวม

เงินปนผลจาย
(บาท)

เงินปนผล
จายตอหุน
(บาท)

วันที่จายเงินปนผล

24,999,994

0.025

21 พฤษภาคม 2564

9,999,597

0.010

17 กันยายน 2564

34,999,591

0.035

149,999,850

0.150

8 พฤษภาคม 2563

54,999,946

0.055

18 กันยายน 2563

204,999,796

0.205

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนเปนจำนวนเงินประมาณ 13.0
ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาและโครงการกอสรางอื่น ๆ (2563: 13.7 ลานบาท)
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27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาและสัญญาบริการ
ก)

บริษัทฯไดทำสัญญาเพื่อเชาสินทรัพยอางอิงที่มีมูลคาต่ำ สัญญาเชาระยะสั้น และสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาและบริการตาม
สัญญาดังกลาวดังนี้
2564
จายชำระ
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

ข)

3.4
0.2

(หนวย: ลานบาท)
2563
1.9
0.3

บริษัทฯไดทำสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งสัญญาดังกลาว
มีกำหนด 1 ป และสามารถตออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป ซึ่งอัตราคาซื้อไฟฟาเปนไปตามที่
ระบุในสัญญา

27.3 การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปน
จำนวน 5.0 ลานบาท เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตใหใชกระแสไฟฟากับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (2563: 5.0 ลานบาท)
28. คดีฟองรอง
ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทแหงหนึ่งกลาวหาวาบริษัทฯไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเสน โดยขอเรียก
คาเสียหายจำนวน 186.9 ลานบาท บริษัทฯไดยื่นคำใหการและฟองแยงโดยเรียกคาเสียหายจำนวน 82.4
ลานบาท คูความทั้งสองฝายไดตอสูคดีใน 3 ชั้นศาล คดีไดสิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกา
ไดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหบริษัทดังกลาวชำระเงินคาซื้อมันเสนที่บริษัทฯจาย
ลวงหนาจำนวน 6.9 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
(วันที่ฟองแยง) จนกวาจะชำระเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯยื่นฟองบริษัทดังกลาวตอศาลลมละลาย ซึ่งศาลลมละลายได
พิพากษายกฟองเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากบริษัทดังกลาวยังมีสิทธิเรียกรองอยูกับลูกหนี้ราย
หนึ่ง ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ จึงยังไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ซึ่งบริษัทฯไดทำการอายัดสิทธิเรียกรองดังกลาว
ไวแลว
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯไดรับชำระเงินบางสวนจำนวน 0.2 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม
2565 ศาลไดมีคำสั่งใหลูกหนี้ดังกลาวนำสงเงินตามที่ไดอายัดไวใหกับบริษัทฯ ปจจุบันอยูระหวางรอการนำสง
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เงินตามขั้นตอนบังคับคดี อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเคยบันทึกคาเผื่อการดอยคาสำหรับเงินคาซื้อมันเสน
จายลวงหนาที่จายใหกับบริษัทดังกลาวไวเต็มจำนวนแลว
29. ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับ
ชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนเปด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
รวม

(หนวย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
รวม

1,068,806

1,064,763

1,068,806

1,064,763

30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 วัตถุประสงคและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินทรัพยทาง
การเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเชา เงิน
กูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงดานเครดิต
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินฝากกับธนาคาร และ
เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตาม
บัญชี ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การคา
บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใชนโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสินเชื่ออยางเหมาะสม จึงไมคาด
วาจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ โดยระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาโดยปกติมีระยะเวลา
15 ถึง 45 วัน
บริษัทฯพิจารณาการดอยคาทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุมลูกคาที่มี
รูปแบบของความเสี่ยงดานเครดิตที่คลายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิ ดขึ ้ นคำนึ งถึ งผลของความน าจะเป นถ วงน้ ำหนั ก มู ลคาของเงิ นตามเวลาและข อมู ลที ่ ม ี ความ
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดที่มีอยู ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณในอดีต สภาพการณ
ปจจุบันและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทฯจะตัดจำหนายลูกหนี้การคาออก
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จากบัญชีหากบริษัทฯไดมีการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะถูกสอบทานโดยฝายบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัทสำหรับลูกหนี้รายดังกลาว
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
บริษัทฯบริหารความเสี่ยงด านเครดิ ตที่ เกี่ยวข องกั บยอดคงเหลื อกั บธนาคารและสถาบันการเงิ นตาม
นโยบายของบริษัทฯ โดยจะลงทุนกับคูสัญญาที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้นและอยูในวงเงินสินเชื่อที่กำหนด
ใหกับคูสัญญาแตละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยฝายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจำทุกปและอาจมีการปรับปรุงในระหวางปขึ้นอยูกับความเห็นชอบของฝายบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ การกำหนดวงเงินดังกลาวเปนการชวยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทาง
การเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคูสัญญา
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานเครดิตของตราสารหนี้ไมสูงมากนักเนื่องจากคูสัญญาเปนธนาคารที่มีอันดับความ
นาเชื่อถือดานเครดิตที่อยูในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตระหวาง
ประเทศ
ความเสี่ยงดานตลาด
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานตลาดที่สำคัญ 2 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯไมคาดวาจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญจากรายการซื้อขายเนื่องจากรายการสวน
ใหญเปนสกุลเงินบาท
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ย เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเชา และเงินกูยืมระยะยาว สินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียง
กับอัตราตลาดในปจจุบัน
บริษัทฯบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตรา
ดอกเบี้ยผัน แปรซึ่ ง ต องไดรับความเห็นชอบจากฝายบริ หารหรื อคณะกรรมการบริษั ทฯ บริษั ทฯมี
นโยบายการบริหารความเสี่ย งจากอัต ราดอกเบี้ ยโดยการติดตามและควบคุ มความเสี่ยงจากอั ต รา
ดอกเบี้ยอยางใกลชิด ติดตามสถานการณเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัต รา
ดอกเบี้ยที่อาจเป นสาเหตุของปจจัย ความเสี่ย งด านอัตราดอกเบี้ย หากพบความผันผวนของอั ต รา
ดอกเบี้ยในตลาดหรือทิศทางในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด บริษัท
ฯจะพิจารณาเขาทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความแตกตางระหวางดอกเบี้ย
ตามอัตราคงที่และดอกเบี้ยตามอัตราผันแปร ซึ่งอางอิงจากมูลคาเงินตนตามสัญญาสำหรับชวงเวลาที่
กำหนดไว
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ณ วัน ที ่ 31 ธั นวาคม 2564 และ 2563 สิ น ทรั พย ทางการเงิ น และหนี้ ส ิ นทางการเงิน ที ่ สำคัญ
สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตรา
ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกวา
มากกวา ตามราคา ไมมีอัตรา
1 ป
1 ถึง 5 ป
5 ป
ตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

-

-

-

36.6
36.6

0.1
1.1
197.9
199.1

36.7
1.1
197.9
235.7

0.05 - 0.125
-

763.6
7.1
-

19.3
-

-

815.9

67.8
-

763.6
67.8
26.4
815.9

2.67 - 2.88
0.27 - 5.71
3M THBFIX + 1.95,
3M BAYBIBOR +
2.22

770.7

19.3

-

815.9

67.8

1,673.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตรา
ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกวา
มากกวา ตามราคา ไมมีอัตรา
1 ป
1ถึง 5 ป
5 ป
ตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

-

-

-

24.9
24.9

1.6
1.1
179.1
181.8

26.5
1.1
179.1
206.7

0.05 - 0.125
-

915.3
7.2
922.5

23.2
23.2

3.1
3.1

460.3
460.3

124.9
124.9

915.3
124.9
33.5
460.3
1,534.0

2.24 - 2.75
0.27 - 5.71
3M THBFIX + 1.95
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การวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ผลกระทบตอกำไรกอนภาษีจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของ
เงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได
ดังนี้

เงินกูยืมสกุลเงินบาท

2564
เพิ่มขึ้น/
ผลกระทบตอ
ลดลง
กำไรกอนภาษี
(รอยละตอป)
(พันบาท)
+0.5
(4,079)
-0.5
4,079

2563
เพิ่มขึ้น/
ผลกระทบตอ
ลดลง
กำไรกอนภาษี
(รอยละตอป)
(พันบาท)
+0.5
(2,301)
-0.5
2,301

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทฯมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการใชเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินและสัญญาเชา บริษัทฯมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองซึ่งตองไดรับความ
เห็นชอบจากฝายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯมีกระแสเงินสดในอนาคต
เพียงพอตอการดำเนินงาน โดยใชการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดซึ่งรายงานเหลานี้จะถูกใชในการ
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง และการกำหนดอัตราสวนสภาพคลองใหอยูในระดับที่
เหมาะสม พรอมทั้งไดมีการกำกับดูแลและติดตามปริมาณกระแสเงินสุทธิในแตละชวงเวลาเพื่อใหม่นั ใจ
ไดวาบริษัทฯสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไมใชตราสารอนุพันธและเครื่องมือทางการ
เงินที่เปนตราสารอนุพันธของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแส
เงินสดตามสัญญาที่ยังไมคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ไมเกิน
1 ป
รายการที่ไมใชตราสารอนุพันธ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมรายการที่ไมใชตราสารอนุพันธ

763,613
67,787
7,517
244,000
1,082,917

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มากกวา
5 ป
1 - 5 ป
19,807
572,807
592,614

-

รวม
763,613
67,787
27,324
816,807
1,675,531
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รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
(หนวย: พันบาท)
ไมเกิน
1 ป

รายการที่ไมใชตราสารอนุพันธ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมรายการที่ไมใชตราสารอนุพันธ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มากกวา
5 ป
1 - 5 ป
24,082
316,807
340,889

3,098
3,098

รวม
915,330
124,856
34,996
460,807
1,535,989

30.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย
ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียง
กับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.99:1 (2563: 0.87:1)
32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินป 2562 - 2564
รายการ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนเปด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยชีวภาพ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทีถ่ ึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ป
ภาษีเงินไดคางจาย
สำรองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ป
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ป 2562
ลานบาท รอยละ

ป 2563
ลานบาท รอยละ

ป 2564
ลานบาท
รอยละ

25.44
1.05
200.31
424.49
602.56
49.05
1,302.90

0.61
0.03
4.84
10.26
14.57
1.19
31.50

26.50
179.08
124.56
181.18
5.15
1.06
9.48
527.01

0.79
5.34
3.71
5.40
0.15
0.03
0.28
15.70

36.74
197.91
104.56
286.97
1.07
9.40
636.65

1.08
5.82
3.08
8.45
0.03
0.28
18.74

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

0.05
68.31
0.05
0.07
0.02
68.50
100.00

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

0.19
82.92
0.99
0.04
0.14
0.02
84.30
100.00

11.58
2,702.00
25.27
2.24
19.70
0.80
2,761.59
3,398.24

0.34
79.51
0.74
0.07
0.58
0.02
81.26
100.00

1,391.29
161.02

33.63
3.89

915.33
124.86

27.26
3.72

763.61
67.79

22.47
1.99

3.01

0.07

-

-

-

-

-

-

7.24

0.22

7.09

0.21

143.83
1.77
0.06
25.06
1,726.04

3.48
0.04
0.61
41.72

143.83
3.13
15.16
1,209.55

4.28
0.09
0.45
36.02

243.71
2.26
8.86
1,093.32

7.17
0.07
0.26
32.17

8.98

0.22

-

-

-

-

-

-

26.21

0.78

19.28

0.57

460.28
5.50
474.76
2,200.80

11.13
0.13
11.48
53.20

316.45
7.07
349.73
1,559.28

9.42
0.21
10.41
46.43

572.15
8.21
599.64
1,692.96

16.84
0.24
17.65
49.82
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินป 2562 - 2564
รายการ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
จัดสรรแลว - สำรองทั่วไป
ยังไมไดจดั สรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ป 2562
ลานบาท รอยละ

ป 2563
ลานบาท รอยละ

ป 2564
ลานบาท
รอยละ

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

24.17
24.17
4.57
0.01

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

29.78
29.78
5.62
0.02

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

29.43
29.43
5.55
0.02

100.00
192.00
454.48
1,935.83
4,136.63

2.42
4.64
10.99
46.80
100.00

100.00
192.00
317.34
1,798.69
3,357.97

2.98
5.72
9.45
53.57
100.00

100.00
192.00
223.93
1,705.28
3,398.24

2.94
5.65
6.59
50.18
100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2562-2564
รายการ
รายได
รายได
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
รายไดทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กำไร(ขาดทุน)สำหรับป
กำไร(ขาดทุน)ตอหุน
(Fully Diluted) (บาท)
กำไร(ขาดทุน)ตอหุน
(Weighted Average) (บาท)
มูลคาที่ตราไว (บาท)

ป 2562
ลานบาท
รอยละ

ป 2563
ลานบาท รอยละ

ป 2564
ลานบาท
รอยละ

2,534.00
43.10
2,577.10

98.33
1.67
100.00

2,405.99
2.61
2,408.60

99.89
0.11
100.00

2,207.30
0.59
2,207.89

99.97
0.03
100.00

1,924.47
21.45
64.78
2,010.70

74.67
0.83
2.51
78.01

2,206.71
15.96
69.68
2,292.35

91.62
0.66
2.89
95.17

2,142.49
20.57
81.48
2,244.54

97.04
0.93
3.69
101.66

566.40
0.12
36.79
529.73
(16.11)
513.62
0.51

21.99
1.43
20.56
(0.63)
19.93

116.25
0.05
40.06
76.24
(6.07)
70.17
0.07

4.83
1.67
3.16
(0.25)
2.91

(36.65)
0.04
36.78
(73.39)
14.97
(58.42)
(0.06)

(1.66)
1.67
(3.33)
0.68
(2.65)

0.51

0.07

(0.06)

1.00

1.00

1.00

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

ตารางสรุปงบกำไรสะสมป 2562-2564
รายการ
กำไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา
กำไร(ขาดทุน)สำหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรสำหรับการจัดสรร
หัก เงินปนผลจาย
กำไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกไป

ป 2562
290.85
513.62
804.47
(350.00)
454.47

ป 2563
454.47
70.17
(2.30)
522.34
(205.00)
317.34

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดป 2562-2564
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
กำไร(ขาดทุน)กอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา
ตัดจำหนายสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
กำไรจากการจำหนายอุปกรณ
กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนใน
กองทุนเปด
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รายไดทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับคาดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบีย้
เงินสดรับคืนจาก(จาย)ภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน

(หนวย : ลานบาท)
ป 2564
317.34
(58.42)
258.92
(34.99)
223.93

ป 2562
529.73

(หนวย : ลานบาท)
ป 2563
ป 2564
76.24

(73.38)

167.17
(0.20)
2.49
(1.33)

176.26
(0.36)

170.90
0.67
-

(0.02)
1.35
(0.12)
36.77

1.76
(0.05)
40.05

1.14
(0.04)
36.79

735.84

293.90

136.08

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

21.22
299.93
421.38
39.57
-

(18.83)
19.32
(105.79)
0.08
(0.03)

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

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

(55.91)
(6.14)
(0.86)
(32.08)
0.04
(36.15)
5.15
(63.04)
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดป 2562-2564
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อตนกลาและตนทุนระหวางปลูก
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมตี ัวตน
เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชำระหนีต้ ามสัญญาเชา
เงินสดจายชำระหนีส้ ินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

ป 2562

(หนวย : ลานบาท)
ป 2563
ป 2564

(1.96)
(265.71)
(0.35)
1.79
(266.23)

(4.50)
(155.59)
(0.11)
0.93
(159.27)

(5.12)
(81.37)
(1.63)
(88.12)

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

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

(151.72)
499.37
(144.00)
(7.67)
(34.58)
161.40
10.24
26.50
36.74

ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญป 2562-2564
รายการ

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสำเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินคาสำเร็จรูปเฉลีย่
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาชำระหนี้
Cash Cycle
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรอื่น
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบีย้
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน-Cash basis

หนวยวัด

ป 2562

ป 2563

ป 2564

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

0.75
0.13
0.26
11.79
30.53
47.57
7.57
20.53
17.53
20.57

0.44
0.17
0.68
13.32
27.02
64.83
5.55
19.22
18.74
13.83

0.58
0.22
(0.05)
12.30
29.26
138.66
2.60
27.02
13.32
18.54

%
%
%
%
%

24.05
20.65
1.67
19.93
27.70

8.28
4.72
0.11
2.91
3.76

2.94
(1.69)
0.03
(2.65)
(3.33)

%
%
เทา

12.99
24.39
0.65

1.87
8.78
0.64

(1.73)
4.10
0.65

เทา
เทา
เทา

1.14
12.85
0.69

0.87
25.90
2.08

0.50
(1.12)
(0.12)

ส่่วนที่่� 4
ภาคผนวก

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำนาจควบคุุมและเลขานุุการบริิษััท

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

ขอมูลของกรรมการ
1. ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธำรง
ตำแหนงในปจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 78 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) University of lllinois U.S.A
- ปริญญาโท M.A.S. University of Illinois U.S.A
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 2/2003
 หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุนที่ 1/2009
 หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting รุน ที่ 1/2009
 หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุนที่ 1/2010
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุนที่ 4/2012
 หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across the Board”
รุนที่ 1/2014 และรุนที่ 1/2015
 CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุนที่ 5/2015
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 8 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษทั ฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทผี่ านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

5

5

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี
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รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา
(1) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 4 บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป)
ปจจุบนั
ปจจุบนั
ปจจุบนั
ปจจุบนั

ตำแหนงสุดทาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและกอสราง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ธุรกิจการเงิน
บริการ

(2) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
ชวงเวลา (ป)
ปจจุบนั
ปจจุบนั
ปจจุบนั
ปจจุบนั
ปจจุบนั

ตำแหนงสุดทาย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อบริษัท
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จำกัด)
สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ
สภา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ
บริการ
บริการ
การศึกษา
การศึกษา
บริการ

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

ขอมูลของกรรมการ
2.ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห ศิริรังษี
ตำแหนงในปจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน และกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 71 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 4212 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อป 2542
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนั รวม 14 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 41,200,000 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 41,200,000 หุน, คูสมรส 4,100,000 หุน รวมเปน
จำนวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุน คิดเปนรอยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2

6

การดำรงตำแหนงในกิจการทีแ่ ขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี
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รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา
(1) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 บริษัทดังนี้
ตำแหนงสุดทาย
ชื่อบริษัท
ชวงเวลา (ป)
2535–ปจจุบัน

กรรมการ และที่ปรึกษาดาน
การบริหาร

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค

(2) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษทั จดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้
ชวงเวลา (ป)
2563-ปจจุบัน
2559-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน
2541-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน

ตำแหนงสุดทาย
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อบริษัท
บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด
บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จำกัด
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Power Indonesia
PT. Lanna Harita Indonesia
United Bulk Shipping Pte Ltd.

ประเภทธุรกิจ
พลังงานทดแทน
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
ขนสงสินคาทางทะเล

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

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

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 1/2003
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 29/2003
 Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 2/2004
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุนที่ 2/2006
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุนที่ 2/2006
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 1/2007
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 1/2007
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุนที่ 7/2008
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป 2550
 R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
 Board Nomination and Compensation Program Class 10/2020 (BNCP 10/2020)
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนด
คาตอบแทนกรรมการ
 CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองคกรกับหลักบรรษัทภิบาล
 CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
 CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยป 2558
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการในการควบคุมภายในป 2558
 M&A บทบาทของกรรมการ ป 2558

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนั รวม 14 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 4,771,895 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 4,771,895 หุน, ภรรยา 2,622 หุน รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น
4,774,517 หุน คิดเปนรอยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ดำรงตำแหนง รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
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จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

3

5

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา

(1) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 2 บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป)
ตำแหนงสุดทาย
2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2528 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง,กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ และทีป่ รึกษาดานการเงิน

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน) วัสดุกอสราง
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร
จำกัด (มหาชน))
บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและ
สาธารณูปโภค

(2) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษทั จดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป)
2563 – ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน

ตำแหนงสุดทาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

2541 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร

ชื่อบริษัท
บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด
บริษัท ลานนาพาวเวอร เจ็นเนอรเรชั่น จำกัด
PT. Singlurus Pratama
PT.Lanna Power Indonesia
ชื่อเดิม “PT. Lanna Mining Services”
PT.Lanna Harita Indonesia

ประเภทธุรกิจ
พลังงานทดแทน
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค
พลังงานและสาธารณูปโภค

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

205

ขอมูลของกรรมการ
4.ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
ตำแหนงในปจจุบัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนและ
กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 62 ป
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก วิศวกรรมปโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma, USA
- ปริญญาโท วิศวกรรมปโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมปโตรเลียม (เกียรตินิยม) University of Tulsa, Oklahoma, USA
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program Class 107/2014 (DAP 107/2014) (ป 2557)
 Director Certification Program Class 198/2014 (DCP 198/2014) (ป 2557)
 How to Develop a Risk Management Plan Class 6/2014 (ป 2557)
 Anti-Corruption Seminar 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสูปญหาคอรรัปชั่นเชิงระบบ” (ป 2558)
 The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ป 2559)
 Boards that Make a Difference (BMD 5/2017) (ป 2560)
 Strategic Board master Class (SBM4/2018) (ป 2561)
 Corporate Governance for Execution (CGE 14/2019) (ป 2562)
 Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices” (ป 2562)
 Director Briefing : Boardroom Transformation (ป 2562)
 IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future (ป2562)
 Risk Management for Corporate Leaders (RCL 20/2020) (ป 2563)
 Chairman Forum: Chairing a Virtual Board Meeting (ป 2564)
 Director Briefing 1/2021 : Governing in Tomorrows World (ป 2564)
 Director Forum 1/2021 : GRC Through the Perfect Storm (ป 2564)
 Director Refreshment Training Program (ป 2564)
 Director’s Briefing 5/2021 : Roadmap and action plan for a post-pandemic world (ป 2564)
 Nation Director Conference 2021 : Leadership Behind Closed Door (ป 2564)
 Successful Formulation & Execution of Strategy (ป 2564)
 การตอตานทุจริตคอรรัปชัน่ (ป 2564)
- การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ
 Operating Transparency Business in Asia ของ Collective Action Coalition, CAC (ป 2559)
 CEO and IR Talk ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ป 2561)
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 26 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (ป 2561)
 Translating Strategy into Execution ของ Thai Bankers Association (สมาคมธนาคารไทย) (ป 2562)
 Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summit 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (ป2562)
 TIIP Open House “สงครามการคาระหวางอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบอยางไรกับประเทศไทย” ของสมาคมสงเสริมผู
ลงทุนไทย (ป 2562)
 CEO Club 2019 “Business Agility and Intrapreneurship” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ป 2562)
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 “Translating Strategy into Execution” ของ Pacrim Group (ป 2562)
 Thailand Import Export Data and Economic Outlooks ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (ป 2562)
 The 4 Essential Roles of Leadership & 6 Critical Practices for Leading A Team ของ Pacrim Group
(ป 2563)
 2021 Content & Communication Trend ของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ป 2564)
 CEO Club ครั้งที่ 2/2021 หัวขอ “Biotechnology ตอยอดธุรกิจใน New S-Curve” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย(ป 2564)
 CEO Club ขอพิพาทการคาระหวางประเทศ ความเสี่ยงที่ไมควรมองขาม ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ป 2564)
 ASEW Webinar Serires #8 Renwable Energy for Thailand Data Centers ของสมาคมยานยนตไฟฟาไทย
(ป 2564)
 BCG Energy, Materials and Chemicals : Challenges & Solution ของสำนักงานพัมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) (ป 2564)
 Empoering Thai Companies to Win in the Vietnam Market Through M&A ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาเวียดนาม (ป 2564)
 Excusive Virtual Sharing : Create a Workforce of self-leaders to power your organization ของ Special
Education Advisory Committee (SEAC) (ป 2564)
 Lessons Learned : Application and practices of Rendanheyi Model in large and complex organizations
ของ Special Education Advisory Committee (SEAC) (ป 2564)
 Management Model Design : How to Improve YourOrganization’s Performance from the Core ของ
Special Education Advisory Committee (SEAC) (ป 2564)
 Rebuilding and Rethinking for 2021 ของ Special Education Advisory Committee (SEAC) (ป 2564)
 Executive Briefing LIVE-Online : Executive Your Business Plans amidst Uncertainty ของ Pacrim Group
(ป 2564)
 Exponential Path to Net Zero : Bangchak 100x-100 ไอเดียเพื่อโลกที่ยั่งยืน ของบริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) (ป 2564)
 Go Green เมกะเทรนดเพื่อโลกสีเขียว ของ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (ป 2564)
 The Role of Political Parties in Thailand, and their Place in Thai Democracy ของ Institute for Asian
Studies, (ISEAS) (ป 2564)
 TLCA HU Transformation LAB ของ Pacrim Group (ป 2564)
 Trae and Development Regional Forum 2021 ของ International Institute for Trade and Development
(ป 2564)
 Webinar series : Challenges in increasing share of renewable energy in Thailand ของ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ป 2564)
 การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability ของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (ป 2564)
 ทางรอดประเทศไทยจากวิกฤติโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) (ป 2564)
 ทิศทางพลังงานไทยจะไปสูเปาหมาย Net Zero อยางไร ของหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ (ป 2564)
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนั รวม 14 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564: หุนสามัญจำนวน 45,940 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: หุนสามัญจำนวน 45,940 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.0046 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2

6

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา
(1) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 1 บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป)
ตำแหนงสุดทาย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
2559 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค
บริหาร
(2) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป)
ตำแหนงสุดทาย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
4 มี.ค.2563 – กรรมการ
บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด พลังงานทดแทน
ปจจุบนั
2559-ปจจุบัน กรรมการและรักษาการกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร เจ็นเนอรเรชั่น
พลังงานและสาธารณูปโภค
ผูจัดการบริษัท
จำกัด
2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
PT. Lanna Harita Indonesia
พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
PT. Lanna Mining Services
พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
PT. Singlurus Pratama
พลังงานและสาธารณูปโภค
2558-ปจจุบัน กรรมการ
United Bulk Shipping Pte, Ltd.
ขนสงสินคาทางทะเล
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ขอมูลของกรรมการ
5.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
ตำแหนงในปจจุบัน : กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 84 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาชางกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 107/2014
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนั รวม 14 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564: หุนสามัญจำนวน 27,500,000 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: หุนสามัญจำนวน 27,500,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 2.75 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

1

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมมี-

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา
(1) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน....-ไมมี-....
(2) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป)
ตำแหนงสุดทาย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
2544-ปจจุบัน
ที่ปรึกษาฝายตางประเทศ
บริษัท ยู ที อินเตอรเนชั่ลแนล จำกัด
สารเคมี

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

ขอมูลของกรรมการ
6.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โลหวิสทุ ธิ์

ตำแหนงในปจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานเจาหนาทีบ่ ริหารอาวุโส
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 72 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 80/2009
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2014
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนั รวม 14 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 2,036,400 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 2,036,400 หุน คิดเปนรอยละ 0.20 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาทีบ่ ริหารอาวุโส
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการ
 พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
1
1
-ไมม-ี
รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา
(1) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น...-ไมมี-....
(2) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน...1...บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป)
ตำแหนงสุดทาย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ปจจุบนั
กรรมการ
บริษัท ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลดิ้งส
นำเขาและจำหนายเวชภัณฑ
(ประเทศไทย) จำกัด
และอาหารเสริม
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ขอมูลของกรรมการตรวจสอบ
7.ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ตำแหนงในปจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 77 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 22/2002
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 42/2013
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที่ 17/2013
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน ที่ 14/2013
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนุ ที่ 10/2013
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน ที่ 15/2013
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 14 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564: ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

1

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา
(1) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน -ไมม-ี
(2) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป)
ตำแหนงสุดทาย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ปจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท เอ็มบีเค รีสอรท จำกัด (มหาชน)
สนามกอลฟ
ตรวจสอบ

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

ขอมูลกรรมการตรวจสอบ
8.ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
ตำแหนงในปจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 73 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, สหราชอาณาจักร
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุนที่ 7/2019
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุนที่ 7/2015
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 83/2007
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005
- การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมกับเอกชน (วปรอ.)รุนที่ 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 8 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 13 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4

1

-ไมม-ี
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รายงานประจำำ�ปีี 2564
รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา
(1) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจำนวน 3 บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
2552-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน)
สินคาอุตสาหกรรม
(เดิมชื่อ บริษัท เอสเอ็นซี ฟอรเมอร จำกัด)
2552-ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
สินคาอุตสาหกรรม
(เดิมชื่อ บริษัท ฝาจีบ จำกัด))
2552-ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพยและกอสราง
(2) ปจจุบนั ดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษทั จดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี้
ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
2534-ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด
สินคาตกแตง

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

ขอมูลผูบริหาร

1.ชื่อและชื่อสกุล : นางสมฤดี สุวรรณรูป
ตำแหนงในปจจุบัน : ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร สายบริหารและการผลิต,
ผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 53 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอยางมีประสิทธิผล, สภาหอการคาแหงประเทศไทย 2009
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, OMEGAWORLDCLASS
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)
 Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 54/2013
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุนที่ 20/2015
 หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุนที่ 1/2558
ระยะเวลาทีด่ ำรงตำแหนง : ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564: หุนสามัญจำนวน 100,000 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: หุนสามัญจำนวน 100,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.01 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่ดา นการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2557 ถึง 2562 ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ดำรงตำแหนงผูอำนวยการดานบริหารบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

1

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา

ลำดับ
1.

ประเภทบริษัท
บริษัทจำกัด

ประเภทกรรมการ
กรรมการ

ตำแหนง
กรรมการ

บริษัท
บริษัท ณิชาเวลล จำกัด
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

ขอมูลผูบริหาร
2.ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวกัญญพัชร จินนั ทเดช
ตำแหนงในปจจุบัน : ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร สายพาณิชยกิจ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 56 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Technology, Sydney, Australia
(John Crawford Scholarship)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงตัง้ แต 1 มกราคม 2563
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 30,000 หุน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 30,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.003 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่ดา นพาณิชยกิจ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2552 ถึง 2561 ดำรงตำแหนงผูอำนวยการดานการตลาดและจัดหาวัตถุดบิ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมม-ี

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

ขอมูลผูบริหาร

3. ชื่อและชื่อสกุล : นายสมถวิล บุญบานเย็น
ตำแหนงในปจจุบัน : ผูช วยประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
(สิ้นสุดสัญญาจาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 63 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program รุนที่ 92/2011
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงปจจุบัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564: ไมมี
การถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆทีบ่ ริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนือ่ งจากการกระทำความผิดตาม พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 หรือ
พระราชบัญญัติการทำงานที่เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดำรงตำแหนงผูช วยประธานเจาหนาที่บริหาร
สายบริหารและการผลิต บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่ดา นโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2560 ถึง 2561 ดำรงตำแหนงผูชวยประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา

บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมม-ี

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี
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ขอมูลผูบริหาร

4.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต รายะรุจิ

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

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมม-ี

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมม-ี

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

ขอมูลผูบริหาร
5.ชื่อและชื่อสกุล : นางสาววิระพร ทองเดช
ตำแหนงในปจจุบัน : รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 42 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงตัง้ แตวันที่ 20 มกราคม 2565
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2564 ดำรงตำแหนง ผูช วยผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ดำรงตำแหนง ผูจัดการฝายผลิต บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

-ไมมี-

-ไมมี-

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมมี-
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ขอมูลผูบริหาร
6.ชื่อและชื่อสกุล : น.ส.ธีรนันท คุณะเกษม

ตำแหนงในปจจุบัน : ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 42 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงตัง้ แตป 2558 ถึงปจจุบัน รวม 7 ป
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2558 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายบัญชีการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมมี-

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมมี-

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

ขอมูลผูบริหาร
7.ชื่อและชื่อสกุล : นายศุภชัย แกวเฟอง
ตำแหนงในปจจุบัน : ผูจัดการฝายตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 48 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงตัง้ แตป 2550 ถึงปจจุบัน รวม 12 ป
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทผี่ านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมมี-

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมมี-
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ขอมูลเลขานุการบริษัท
8.ชื่อและชื่อสกุล : นางประภัสสร กันทะวงศ
ตำแหนงในปจจุบัน : ผูจัดการฝายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 43 ป
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 6 ป 2547
 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 4 ป 2549
 หลักสูตร Finance for Non-Financial Directors (FND) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ป 2549
- หลักสูตรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุนที่ 12 ป 2548 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 หลักสูตร ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กรมสรรพากร
 หลักสูตร ระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย (TSI)
 หลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย (TSI)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญา สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
 หลักสูตรวิชาชีพวาความ สภาทนายความ
 หลักสูตรวิชาชีพทนายความชัน้ สูง “วิชาภาษีอากร”
 หลักสูตรทนายความผูทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัทตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงปจจุบันรวม 2 ป 9 เดือน
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : ไมมี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมมี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 พ.ศ. 2562 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายกฎหมายและเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
 พ.ศ. 2558 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายกฎหมายและผูชวยเลขานุการบริษัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปที่ผานมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

1

-ไมมี-

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไมมี-

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอีียดการดำรงตำแหน่่งของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทฯ
ในบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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2. รายละเอียดการดำรงตำแหนงของผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

222
รายงานประจำำ�ปีี 2564

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

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน

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

ชื่อ – สกุล

อายุ
(ป)
48

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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

การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปจจุบัน)
- ไมมี

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

รายละเอียดขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินทรััพย์์สิิน
- ไม่่มีี -

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 5
___________________________________
เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มและ
นโยบายและแนวปฏิิ
และ
จริยธรรมธุบััติริกกิารกำกัั
จฉบับบเต็ดููแลกิิ
มที่จบการฉบัั
ริ�ัท�ด�บเต็็
จัดมทำ
จริิยธรรมธุุรกิิจฉบัับเต็็มที่่�บริิษััทได้้จััดทำ

บริ�ัท�มีการเป�ดเ�ย��อมูล นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม
และจริยธรรมธุรกิจฉบับเต็ม ดั�มีรายละเอียดปราก�บนเว็ป��ต��อ�บริ�ัท
www.thaiagroenergy.com �าย�ต��ัว��อ �การกำกับดูแลกิจการ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 66
___________________________________
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแ�น
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
รายงานความรับ�ิด�อบ�องคณะกรรมการต�อรายงาน�างการเงิน

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับผูบริหาร
เพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนสาระสำคัญ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญ
ผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสำคัญกับนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละทาน ดังนี้
รายนาม
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายวิรัช อภิเมธีธำรง
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม/
จำนวนครั้งที่ประชุม
8/8
8/8
8/8

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำทุกไตร
มาส โดยมีผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนสาระสำคัญ ดังนี้
(1) ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เปนรายไตรมาสและงวดประจำป 2564 ซึ่งเห็นวามีความถูกตอง
เชื่อถือได และเปนงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอและเหมาะสมแลว
(2) ไดพิจารณาผลการสอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับป 2564 ใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ
ตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น
(3) ไดสอบทานและใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป
2564 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรมและเทาเทียม
กันสามารถอางอิงและตรวจสอบไดอยางโปรงใส
(4) ไดพิ จารณาการทำรายการได ม าและจำหนายไปซึ่งสิ น ทรัพ ย รวมทั้ งรายการที่ เกี่ย วโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2564 แลวเห็นวาเปนรายการที่มีราคาและเงื่อนไข
ทางการคาตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
(5) ไดสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบั ติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป
2564 โดยไดแ นะนำให ฝ ายบริห ารปรับ ปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองต าง ๆ ให มี ความรัด กุม และ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
-2- / (6) ไดสอบทาน....
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(6) ไดส อบทานความคื บ หนา เกี่ย วกับ คดี ความต าง ๆ ในรอบป 2564 โดยได แนะนำให ฝ ายบริห าร
ปรับปรุงแกไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่คงคางใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(7) ไดสอบทานการกระบวนบริหารงานของฝายบริหารเกี่ยวกับการแจงเบาะแส ซึ่งในป 2564 ไมมีผู
รองเรียนผานชองทางการแจงเบาะแสที่กำหนดไว
(8) ได ก ำหนดหลั ก เกณฑ แ ละจั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตนเองทั้ ง แบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบป 2564 โดยใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่ตองปรับปรุงแกไขไวดวย โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทำงาน
ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปตอไป
(9) ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2565 โดยไดนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 เสนอใหแตงตั้ง
นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แหง
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินคา
สอบบัญชีประจำป 2565 จำนวน 1,130,000 บาท
(10)ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำป 2565 ตลอดจนอัตรากำลังคนและ
การพัฒนาคุณภาพพนักงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคลองและ
สามารถรองรับปริมาณงานตามหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเปนอิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ที่ ได รั บ
มอบหมาย โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใหความสำคัญกับปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท
มีการปฏิ บัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลและการดำเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญแตอยางใด

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ“คณะกรรมการ ก.ส.ต.” ได้รับการแต่งตั้ง จาก
คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯจำนวนห้าคน โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารรวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นแต่ละเรื่องแต่ล ะ
กรณีๆ ไป คณะกรรมการ ก.ส.ต. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2564 โดยมีการประชุม รวมทั้งสิ้น
4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งห้าคนได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอครบทุกครั้ง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้
ดังนี้
(1.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกวาระและรายชื่อบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว
(1.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้ พิจ ารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาถึง คุณสมบัติ และองค์ประกอบว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่ห ลากหลายวิช าชีพอัน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ธุร กิจ ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯและตามที่กฏหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผ่านมาด้วย (ถ้ามี)
(1.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้ พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอ
แต่ ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการทดแทนกรรมการที่ต้อ งออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งในลำดับต่อไป
(2.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้ พิจารณาสอบทานหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ให้เสนอเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ
หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่อย่างใดทั้งสิ้น
(3.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
โดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้
(3.1) ค่าตอบแทนต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในรอบปีที่ผ่านมา
(3.2) ค่ า ตอบแทนต้ อ งอยู่ ใ นระดั บ เดี ย วกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และ
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(3.3) ค่าตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ก.
ส.ต. ได้นำเสนอค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไป
(4.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key
Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้
พนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ งบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานของ
บริษัทฯโดยรวม ตลอดจนสถานการณ์ตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี
(5.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานรวมทั้งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2565 และการจ่ายเงินรางวัลพนักงานรวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานในรอบปี
2564 ที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ที่มีองค์กรอิสระสำรวจไว้ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในแต่ละปี
(6.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาโครงสร้างการจัดการองค์กร บัญชีอัตราพนักงานและงบค่าจ้างของ
บริษัทฯ ประจำปี 2565 แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
จัดสรรการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนจะนำไปใช้ในการบริหารงานต่อไป
(7.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(8.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบปี 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเห็นว่าคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้แล้ว
(9.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้ร ายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและ
พิจารณาเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ต่อผู้ถือหุ้น
และเปิดเผยไว้ในแบบรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564)
คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีความอิสระในการปฏิบัติงานตามบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็ นระยะๆ เพื่อให้การสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯและอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(นายไกรสีห์ ศิริรังษี)
ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อยอวา “ก.บ.ส.” ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงจำนวน 9 คน โดยใหมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบใน
การพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดมาตรการปองกัน
ความเสี่ยงและใหความสำคัญ กับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการ
ดำเนิ น งานตามหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ( Good Corporate Governance Principles) เพื่ อ ลด
ผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงใหต่ำที่สุด โดยใชทรัพยกรอยางมีประสิทธิภาพในการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและคาดวาจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมในรอบป 2564 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานที่อาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญเพื่อกำหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยง
ในเรื่องตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่
เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้
(1) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตาม
นโยบายและเป าหมายที่ ได รับ อนุ มั ติจ ากคณะกรรมการบริษั ท ฯ เพื่ อให มั่ น ใจว าการบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยูในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและรัดกุม
(2) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทโดยจัดให มีการประชุ มคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงเปนระยะๆ เพื่อสนั บ สนุ นกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ
บริหารความเสี่ยงทั้งในปจจุบันและอนาคต
(3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอยางสม่ำเสมอโดยการประเมินและ
วิเคราะหปจจัยเสี่ยงใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนกลยุทธทั้งดานการผลิต การตลาด การพัฒนาบุคลากร
ตลอดจนขอกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งไดจัดระดับความ
เสี่ยงที่ตองไดรับการแกไขเรงดวน(Red Risk) และระดับความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง (Orange Risk) ซึ่งอาจจะ
เปนปจจัยเสี่ยงในอนาคต
(4) คณะกรรมการ ก.บ.ส. กับฝายบริหารกำหนดใหมีการทบทวนและทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นของทุกหนวยงานเพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงที่ไดรับไปปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบและคำสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันใหครอบคลุมความเสี่ยงนั้นๆ อยางเหมาะสม
และรัดกุม
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(5) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดสรุปผลการปฏิบัติงานให คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบเปนระยะ เพื่อนำความเห็นและหรือขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขการบริหารความ
เสีย่ งใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้ง
แบบรายคณะและรายบุ คคลในรอบป 2564 โดยให ผู ท ำการประเมิ น ระบุ จุ ด แข็ง จุ ด อ อนและเรื่องที่ต อ ง
ปรับปรุงแกไขไวดวย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทาง
ปรับปรุงแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ ขึ้นในปตอไป
(7) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดเปดเผยรายละเอียดการบริห ารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ฯ ไวใน
รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดวย
การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบป 2564 ที่ผานมาสามารถกำกับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงในเรื่องตางๆ ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางมี
นัยสำคัญ โดยปฏิบัติหน าที่ ที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบและระมั ดระวังเพื่ อประโยชนสู งสุดของ
บริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ
วันที่ 4 มีนาคม 2565
ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(นายสาธิต ชาญเชาวนกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ
ก.ก.ก.”) ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงโดยตำแหน่ง จำนวน 3 คน และเลขานุการจำนวน 1 คน
มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎ
บัตรที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด โดยมีการประชุมในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
(1) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่ มือการกำกับดูแลกิจการที่ ดี (Good Corporate Governance
Handbook) ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดย
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์และอินทราเน็ตของบริษัทฯแล้ว
(2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่และการอบรมพัฒนาพนักงานโดยได้จัดทำคู่มือให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย
(3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ ทบทวนและปรั บปรุ งแก้ ไขแบบประเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิ งานตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในปี 2564 อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(3.1) เพื่อให้ทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน
รอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในปีต่อไป
(3.2) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน
(3.3) เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯกับฝ่ายจัดการให้สามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและประสานร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯเป็นสำคัญ
(4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและคำสั่ง ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานประจำวันของทุกหน่วยงานให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเหมาะสมและมีระบบควบคุมภายในที่
รัดกุมเพียงพอ
(5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดบทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(6) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานในรอบปี 2564 ดังนี้
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ต่อสังคม”

(6.1) หลักสูตร “คณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและความรับผิดชอบ
(6.2) หลักสูตร “นโยบายการกำกับดฎแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น”

(7) บริษัทฯได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในรอบปี 2564 ดังนี้
(7.1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2564 ที่ดำเนินการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับ ผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล
4 ดาว (
) โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2564
ที่ได้รับคะแนน 84%
(7.2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”)
ประจำปี 2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 ที่ได้รับ 95.46 คะแนนคณะกรรมการ ก.
ก.ก. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯมีพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และสร้างความมั่นใจให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
วันที่ 11 มีนาคม 2565
ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริิษััท ไทย อะโกร เอ็็นเนอร์์ยี่�่ จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2564 ได้จัดทำขึ้น ตาม
ข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้
ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรอง
สำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้
เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีแล้ว
ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระ
และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มี การปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน
พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 แล้ว
วันที่ 17 มีนาคม 2565
ในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)
ประธานกรรมการ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
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