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	 ปี	 2564	 เป็นอีกหุ้น่�งปีที�ประเทศไทยและทั�วโลกยังคงต่้องเผชิญกับการ 

แพร�ระบาดของโรคต่ิดเชื�อไวรัส	 โคโรนา	2019	 (COVID-19)	ซ่่�งก�อใหุ้้เกิดผลกระทบ 

ทั�งต่�อการดำรงชีวติ่และการดำเนนิธุรุกิจมาอย�างต่�อเนื�อง	ท�ามกลางภาวะการชะลอต่วั

ของเศรษฐกจิทั�งภายนอกและภายในที�รมุเรา้	รวมถืง่ภาคการเกษต่รที�ไดร้บัผลกระทบ

จากภยัแลง้	บรษิทัฯไดว้างแผนรองรบัสถืานการณต์่�าง	ๆ 	ที�เกดิข่�น	ทั�งแผนบรหิุ้ารความ

ต่�อเนื�องทางธุรุกจิ	(BCP)	แบบเร�งด�วนและรอบคอบ,	การจดัแบ�งกลุ�มในการทำงานและ

การสับเปลี�ยนเดินทางมาทำงานโดยวิธุี	Work	 from	Home,	 ใหุ้้ความร�วมมือกับ 

หุ้น�วยงานภาครัฐในการปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รการอย�างเข้มงวด	เป็นต่้น

	 สำหุ้รับผลการดำเนินงานในปี	 2564	นั�น	บริษัทฯได้รับผลกระทบจาก

สถืานการณก์ารแพร�ระบาดซ่่�งกลบัมาส้�ระดบัรนุแรงในช�วงไต่รมาสที�	2	และ	3	ภาครฐั

จ่งมีมาต่รการจำกัดการเดินทางและปิดสถืานประกอบการบางประเภทในช�วงกลางปี	 ส�งผลใหุ้้ปริมาณการจำหุ้น�าย 

เอทานอลลดลงจากปีก�อนร้อยละ	18.23	นอกจากนี�	ปัญหุ้าภัยแล้งยังส�งผลกระทบต่�อราคากากน�ำต่าลซ่่�งเป็นวัต่ถืุดิบหุ้ลัก

ในการผลิต่เอทานอลปรับราคาเพิ�มส้งข่�นจากปีก�อนร้อยละ	28.05	

	 ผู้ลดำำาเนินงานในภาพื่รวมในปี	2564	 :	บริษัทฯ	มีรายได้ในปี	2564	ทั�งสิ�น	2,207.89	ล้านบาท	ลดลงจากปี 

ก�อน	200.71	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	8.33	และขาดทุนสุทธุิทั�งสิ�น	58.42	 ล้านบาทหุ้รือหุุ้้นละ	0.06	บาท	ลดลงจากปี 

ก�อน	128.59	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	183.25	หุ้รือลดลงหุุ้้นละ	0.13	บาท	

 ฐานะการเงินโดำยรวมในปี	2564	: สินทรัพย์รวม	ณ	วันสิ�นปี	2564	เพิ�มข่�นจากวันสิ�นปี	2563	ทั�งสิ�น	40.27	ล้าน

บาท	หุ้รือเพิ�มข่�นร้อยละ	1.20	และมีหุ้นี�สินรวม	ณ	วันสิ�นปี	2564	 เพิ�มข่�นจากวันสิ�นปี	2563	ทั�งสิ�น	133.68	ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	8.57	โดยมีส�วนของผ้้ถืือหุุ้้นรวม	ณ	สิ�นปี	2564	ลดลงจากวันสิ�นปี	2563	ทั�งสิ�น	93.41	ล้านบาท	คิดเป็น 

ร้อยละ	5.19	และมีม้ลค�าหุุ้้นต่ามบัญชีลดลงจากหุุ้้นละ	1.80	บาท	เป็นหุุ้้นละ	1.71	บาท

 สภาพื่คล่องโดำยรวมในปี	2564	:	บริษัทฯ	มีอัต่ราส�วนสินทรัพย์หุ้มุนเวียนต่�อหุ้นี�สินหุ้มุนเวียน	(Current	Ratio)	

0.58	เท�า	ซ่่�งเปน็อตั่ราส�วนที�ต่�ำแต่�บรษิทัฯ	ยงัมสีนิค้าคงเหุ้ลอืที�จะสามารถืขายและเปลี�ยนเป็นเงนิสดไดง้�าย	กอปรกับลก้หุ้นี�

การค้าเป็นบริษัทน�ำมันขนาดใหุ้ญ�ที�มีความมั�นคงทางการเงินส้ง	 โดยบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื�อจากสถืาบัน

การเงินที�สามารถืจะใช้หุ้มุนเวียนในการดำเนินธุุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคต่ได้อย�างเพียงพอ

  แนวโน�มในอนาคต่	: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำต่าลทราย	กระทรวงอุต่สาหุ้กรรม	มีการคาดการณ์ว�า

ปริมาณอ้อยเข้าหุ้ีบฤด้กาลผลิต่	2564/65	จะส้งกว�าฤด้กาลผลิต่	2563/64	คิดเป็นร้อยละ	28.64	ซ่่�งจะส�งผลใหุ้้กากน�ำต่าล

ซ่่�งเปน็ผลพลอยได้มปีริมาณมากข่�นต่ามไปด้วย	ในขณะที�แนวโนม้ผลผลติ่มนัสำปะหุ้ลังจากการสำรวจของสมาคมการค้ามนั

สำปะหุ้ลังไทย	คาดการณ์ว�าจะเพิ�มข่�นจากฤด้กาลผลิต่	2563/64	 คิดเป็นร้อยละ	4.20	 ซ่่�งราคามันสำปะหุ้ลังโดยเฉพาะ 

มันสำปะหุ้ลังเส้นยังคงมีความผันผวนจากความต่้องการซ่ื�อจากต่�างประเทศ	 รวมถื่งความต่้องการใช้ในอุต่สาหุ้กรรม 

แป้งมันสำปะหุ้ลัง	สำหุ้รับแนวโน้มความต้่องการใช้เอทานอลในปี	2565	คาดการณ์ว�าความต่้องการใช้เอทานอลจะเพิ�มข่�น

ต่ามสภาพเศรษฐกิจที�เริ�มกลับมาฟื้้�นต่ัว

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

  รายงานประจำำาปี 2564 



 	 รางวัลแหุ่้งความภาคภ้มิใจั	 :	บริษัทฯ	ยังคงมุ�งมั�นที�จะปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายและพันธุกิจโดยใหุ้้ความสำคัญ 

กับการกำกับด้แลกิจการที�ดี	 (Good	Corporate	Governance)	 ต่ระหุ้นักถื่งความรับผิดชอบต่�อชุมชน	สังคมและ 

สิ�งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility)	เพื�อสรา้งสรรค์และพัฒนาความมั�นคงและยั�งยนืใหุ้ก้บัองค์กรในระยะยาว	

โดยบริษัทฯ	ได้รับรางวัลแหุ้�งความภาคภ้มิใจ	ดังนี�

	 (1)	 การประเมินการกำกับด้แลกิจการของบริษัทจดทะเบียน	(“CGR”)	ประจำปี	2564	ที�ดำเนินการโดยสมาคม

ส�งเสริมสถืาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏิว�าบริษัทฯ	ได้รับผลการประเมินในระดับที�ดีมาก	หุ้รือรางวัล	4	ดาว	( )	

โดยได้รับคะแนน	86%	ซ่่�งส้งกว�าคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี	2564	ที�ได้รับคะแนน	84%	

	 (2)	 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผ้้ถืือหุุ้้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน	 (“AGM	CHECKLIST”)	ประจำปี	

2564	ที�ดำเนินการโดยสมาคมส�งเสริมผ้้ลงทุนไทยปรากฏิว�าบริษัทฯ	ได้รับผลการประเมิน	100	คะแนนเต็่มอย้�ในเกณฑ์ ์

ที�ดีมากซ่่�งส้งกว�าคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี	2564	ที�ได้รับ	95.46	คะแนน	

		 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ขอขอบคณุท�านผ้ถ้ือืหุุ้น้	ผ้บ้รหิุ้าร	พนกังานทกุท�านและผ้เ้กี�ยวขอ้งทกุฝ่า่ยที�ใหุ้ก้ารสนบัสนนุ

การดำเนินงานของบริษัทดว้ยดตี่ลอดมา	ทั�งนี�	บรษิทัฯยงัคงต่ระหุ้นกัถืง่ความสำคัญของทรพัยากรธุรรมชาต่แิละสิ�งแวดลอ้ม	

รวมถื่งปัญหุ้าการเปลี�ยนแปลงสภาพภ้้มิอากาศ	 จ่่งมุ��งมั�นในการบริหุ้ารจัดการใหุ้้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย�างมี

ประสิทธุิภาพ	ลดและป้องกันผลกระทบต่�อสิ�งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงาน	ใช้แนวคิดการพััฒนาความยั�งยืืนทั�งใน 

ด้านเศรษฐกิิจ	สังคมและสิ�งแวดล้อม	 ด้วยกลยุทธุ์การบริหุ้ารความยั�งยืนต่ามหุ้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหุ้มาย

การพัฒนาที�ยั�งยืน	17	ประการขององคก์ารสหุ้ประชาชาต่ิิ	โดยบริษัทฯจะย่ดมั�นในการดำเนินธุุรกิจภายใต่หุ้้ลักธุรรมาภิบาล	

และคำน่งถื่งผลประโยชน์ของผ้้มีส�วนได้ส�วนเสียทุกฝ่่ายเป็นสำคัญ	เพื�อใหุ้้องค์กรมีการเต่ิบโต่อย�างมั�นคงและยั�งยืนต่�อไป

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

(นายวิรัช	อภิเมธุีธุ�ารง)

ประธุานกรรมการ

บริษััท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ย่�	จัำากัดำ	(มหุ้าชุน)

ในนาม	คณะกรรมการ	บริษัท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี�	จำกัด	(มหุ้าชน)

บริษััท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จำำากัด (มหาชน)
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1  นายวิรัช อภิเมธุีธุำารง     
	 ประธุานกรรมการ	กรรมการต่รวจสอบและกรรมการอิสระ

2 นายไกรสีห์ ศิิริรังษีั
    	 รองประธุานกรรมการ,	ประธุานกรรมการสรรหุ้าและกำหุ้นดค�าต่อบแทน	
						 และกรรมการผ้้มีอำนาจลงนามผ้กพันบริษัท

3 นายอนันต์ เล้าหเรณู
					 กรรมการสรรหุ้าและกำหุ้นดค�าต่อบแทน	และกรรมการผ้้มีอำนาจลงนามผ้กพันบริษัท

4 นายสีหศิกัดิ� อารีราชการัณย์
					 	กรรมการสรรหุ้าและกำหุ้นดค�าต่อบแทน	และกรรมการผ้้มีอำนาจลงนามผ้กพันบริษัท	

คณะกรรมการบริษััท
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2  3 
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5 นายสมจำิตต์ ลิ �มวัฒนะกูร
				 กรรมการผ้้มีอำนาจลงนามผ้กพันบริษัท

6 นายสมชาย โล่ห์วิสุทธุิ�
	 กรรมการสรรหุ้าและกำหุ้นดค�าต่อบแทน,	กรรมการบริหุ้ารความเสีี�ยง,	
	 กรรมการผ้้มีอำนาจลงนามผ้กพันบริษัท	และประธุานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารอาวุโส

7 นายเผด็จำภัย มีคุณเอี�ยม
					 ประธุานกรรมการต่รวจสอบ,	กรรมการบริหุ้ารความเสี�ยง	และกรรมการอิสระ

8 นายสาธุิต ชาญเชาวน์กุล
     ประธุานกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยง,	กรรมการต่รวจสอบ,	กรรมการสรรหุ้าและ
	 กำหุ้นดค�าต่อบแทน	และกรรมการอิสระ
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ผู้บริหาร

นางสมฤดี สุวรรณรูป

ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร
สายบริหารและการผลิต

นางสาวกัญญพััชร จำินันท์เดช

ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร 
สายพาณิิชยกิจ้

นายอนันต์ รายะรุจำิ

ผ้้อำนวยการด้้านการผลิต 
และวิศวกรรม
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ผ้้จั้ด้การฝ่่ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัทัี่

นางสาวธุีรนันท์ คุณะเกษัม 

ผ้้จ้ัด้การฝ่่ายบัญช่การเงิิน

นางสาววิระพัร ทองเดช

รองิผ้้อำนวยการด้้านการผลิต
และวิศวกรรม
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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

1. โครงสรางและการดำเนินงานของกลุมบริษัท 

  1.1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

          ความเปนมา 

  “เอทานอล”(Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) เปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจาก

การนำเอาพืชมาหมักเพ่ือเปลี่ยนแปงเปนน้ำตาล 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

ผลิตแกสโซฮอลเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน 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    

เอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติผานมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ตอมาเม่ือวันที่ 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 ซี่งถือเปนผูผลิตเอทานอลรายแรกท่ีไดรับใบอนุญาต

ดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดทำการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด พรอมทั้ง

เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)  
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  1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 

วิสัยทัศน (Vision) 
  “เปนผูนำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ” 

พันธกิจ (Mission) 
“บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) มุงมั่นที่จะผลิตและสงเสริมการใชเอทานอลเปน

พลังงานทดแทนที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีธรรมาภิบาล” 

คานิยมองคกร (Core Values) ซึ่งเปนเหมือนกรอบความคิดหลัก หรือความเชื่อที่แสดงถึงอัต
ลักษณ และเปนบรรทัดฐานในการกำหนดพฤติกรรมของบุคลากร TAE คือ 

T 
(Trust) 

A 
(Awareness) 

E 
(Ethic) 

ความเชื่อม่ันในการทำงานรวมกัน ตระหนักถึงความปลอดภัย 

คุณภาพและสิ่งแวดลอม 

เชิดชูคุณธรรม 

พรอมท่ีจะปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
ใหความรวมมือ สนับสนุน          
เพื่อนรวมงานตลอดจนสราง
ความสัมพันธอันดี เปนน้ำหนึ่งใจ
เดียวกันเพ่ือทำงานใหสำเร็จลุลวง
ตามเปาหมายขององคกร 

มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความ
ปลอดภัย และรักษาระดับคุณภาพ
รวมท้ังพัฒนาผลงานใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยคำนึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในกรอบ
แหงความดีตามท่ีสังคมไดวางไว 
โดยมุงเนนหลักจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ 

 

วัตถุประสงค เปาหมาย และทิศทางการดำเนินงานในระยะยาว 

บริษัทฯมุงดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีบรรษัทภิบาล ภายใตการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยมีแผนงานระยะยาวในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลายดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย สรางสรรคนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑและกิจการ รวมถึงการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อสงมอบสินคาที่มคีุณภาพ ปลอดภัยและใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน   

เพื่อขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมาย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดพิจารณาประกาศใช 
“นโยบายการบริหารจัดการดานความยั่งยืน” เพื่อเปนขอกำหนดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ ตามคานิยมองคกร “TAE” ซึ่งมอบหมายใหทุกหนวยงาน ดูแลรับผิดชอบแตละ
องคประกอบของระบบตามกระบวนการ โดยไดกำหนดกรอบขั้นตอนการดำเนินงาน กลไก และกระบวนการเพ่ือ
การกำกับดูแลการนำไปปฏิบัติทั่วท้ังองคกร โดยอธิบายความมุงมั่นในการบริหารจัดการดานความยั่งยืนตาม
ประเด็นสำคัญทั้ง 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาที่ 
สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายท่ีกำหนด รวมถึงการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียทั้งหมด และ
สรางการมีสวนรวมกับองคกรชั้นนำอื่นเพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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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 มูลคาทีต่ราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไป

ใชในการขยายธุรกิจและเปนเงนิทุนหมุนเวียนในการเพิ่มทุนคร้ังนี้ LANNA ไดเขามาลงทนุซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว

จำนวน 19,875,000 หุน ทำให LANNA มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 75 ของจำนวนหุนที่

จำหนายไดแลวทั้งหมด และทำใหบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของ LANNA  

 บริษัทฯ ไดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหนายเอทานอล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 

22 กันยายน 2546 

 บริษัทฯ ไดรบับัตรสงเสริมการลงทุนสำหรับการผลติเอทานอลสายการผลิตที่ 1 เลขที่ 1760(2)/2546               

ลงวันที่ 26 ธนัวาคม 2546 จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (BOI) (บัตรสงเสริมดังกลาวหมดอายุแลว 

    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556) 

ป 2547 

 การกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล (สายการผลติที่ 1) เสร็จสมบูรณ  

ป 2548 

 บริษัทฯ เร่ิมผลิตและจำหนายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เปนคร้ังแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 

 บริษัทฯ ไดรบัอนุญาตเปนผูคาน้ำมัน ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญตัิการคานำ้มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543              

ในการจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลงังาน 

ป 2549 

 LANNA ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จากผูถือหุนเดิมจำนวน 200,000 หุน ทำใหจำนวนหุนที่ถือในบริษัทฯ เพิ่มข้ึน

จาก 19,875,000 หุน เปน 20,075,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 75.75 ของจำนวนหุนที่ จำหนายไดแลว

ทั้งหมด 

 บริษัทฯ เร่ิมใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 1 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)              

เมื่อเดือนมกราคม 2549 

 บริษัทฯ ไดรบัอนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหผลิตและจำหนายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอลไมนอย

กวา 99.5% เพื่อจำหนายใหแกผูคานำ้มันโดยตรงเทานั้น โดยมขีนาดกำลงัการผลติ 150,000 ลิตร  

 ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 106 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม            

265 ลานบาท เปน 371 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 10.60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงนิทุนหมนุเวียน 

ป 2550 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 79.50 ลานบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 371 ลานบาท เปน                  

450.50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 7.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท                

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงนิทุนหมนุเวียน 

 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 149.50 ลานบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 450.50 ลานบาท เปน 600 ลานบาท 

โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 14.95 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม            

เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงนิทุนหมนุเวียน 
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 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ไดดำเนินการแปรสภาพเปนบริษทัมหาชนจำกัดและเปลีย่นชื่อเปน บริษัท 

ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคาทีต่ราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท             

เปนหุนละ 1 บาท 

 บริษัทฯ ไดรบัอนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหสงเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 

ป 2551 

 บริษัทฯ ไดรบับัตรสงเสริมการลงทุนสำหรับการผลติเอทานอล 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 ซึง่รับรองโดย SGS (ประเทศไทย)  

ป 2553 

 บริษัทฯ เร่ิมดำเนินการกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากกากนำ้ตาลหรือมันสำปะหลัง (สายการผลิตที่ 2) เพื่อ

ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรตอวัน หรือ 66.00 ลานลติรตอป (จำนวนวันที่ใชในการผลิตเทากบั 

330 วันตอป)  

ป 2554 

 บริษัทฯ เร่ิมทดสอบเดินเคร่ืองจกัรผลิตเอทานอลจากมนัสำปะหลัง สายการผลิตที่ 2 ในชวงเดือนมกราคม 2554 

 บริษัทฯ เร่ิมใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 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 เพื่อนำเงินไปใชในการขยายธุรกิจและเปนเงนิทนุหมุนเวียน 

 บริษัทฯ ไดรบัอนุญาตจากกรมสรรพสามิตใหขยายกำลงัการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลงิจาก              

150,000 ลิตรตอวัน เปน 350,000 ลิตรตอวัน เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 

 บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ใหสามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลในไตรมาสที่ 3    

ป 2555 

 เดือนมีนาคม 2555 เร่ิมใชกาซชีวภาพจากบอผลิตที่ 3 ซึ่งใชเทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL)  

 ผลิตและจำหนายเอทานอล โดยใชกากน้ำตาลจากสายการผลติที่ 2 เปนคร้ังแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 

ป 2556 

 เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทนุจำนวน 200 ลานบาท จากเดิม 800 ลานบาท เปน 1,000 ลาน

บาท มลูคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

ป 2557 

 ซื้อขายหุนสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 
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ป 2558  

 ในป 2558 บริษัทฯ ไดใชน้ำตาลทรายดบิเปนวัตถุดบิในการผลติเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 เพื่อกระจายความ

เสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบโดยไดเร่ิมโครงการในการใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลรวมกับ

กากน้ำตาล ซึ่งไดรับผลลัพธที่ดีทำใหบริษัทฯสามารถลดตนทนุการผลิตป 2558 ลงได  

 เดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯลงทุนติดตัง้อุปกรณสำหรับกำจดักาซไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) ในกาซชีวภาพที่ใชเปน

เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไอนำ้และไฟฟาซึ่งในการนี้จะทำใหปริมาณ SOx ใน Flue Gas จากปลอง Boiler ลดลง           

(Bio-Scrubber)  อันเปนการปองกันมลภาวะในอากาศที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได  

ป 2559 

 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯไดเร่ิมโครงการระบบกำจัดกาซไฮโดรเจนซลัไฟด(H2S) ในกาซชีวภาพ                 

(Bio-Scrubber) ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันมลภาวะในอากาศ 

ป 2560 

 9 มีนาคม 2560 สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ไดมีมติใหการรับรอง “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)” 

เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจุริต  โดยใบรับรองดังกลาวมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มี

มติใหการรับรอง 

ป 2561 

 วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เร่ิมดำเนินโครงการกอสรางโรงงานระเหยนำ้กากสาดวยระบบ Evaporator 

system for bio methanated spent wash 3,000 M3 Per day เปนโครงการจัดการนำ้เสยีจากกระบวนการ

ผลิตเอทานอล สามารถผลิตพลงังานไฟฟาสวนเกินนำไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลและยังไดผลติภัณฑพลอยได

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 

 ไดรับการสงเสริมการลงทนุตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  จาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 

 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริต ไดมีมติในการประชุมประจำไตรมาสที่ 4/2562 รับรองตออายุสมาชกิ“บริษัท ไทย อะโกร 

เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)” เปนสมาชิกแนวรวมปฏบิัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจรติอีก 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 ประเภทบริษทัจดทะเบียนใน SET ที่มี

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 3,000 ลานบาท แตไมเกิน 10,000 ลานบาท 
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ป 2564 

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมตัิจายเงินปนผลระหวางกาลสำหรับผลประกอบการ

เดือนมกราคมถึงมิถุนายน ป 2564 

 บริษัทฯไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายคารบอนนิวทรัลประเทศไทย(Thailand Carbon Neutral Network) 

ประเภทองคกรผูริเร่ิมดานการจัดการกาซเรือนกระจก(Climate Action Initiator)  

  1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 

องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเปนของเหลวใส ไมมีสี ติดไฟงาย เปนเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนสูง โดยบริษทัฯ 

จำหนายเอทานอลแปลงสภาพใหกับบริษัทผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง    
พ.ศ. 2543 เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนผสมรอยละ 10 รอยละ 20 และรอยละ 85 ไดเปนน้ำมัน

แกสโซฮอล E10 น้ำมันแกสโซฮอล E20 และน้ำมันแกสโซฮอล E85 ตามลำดับ สำหรับใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต
เพื่อทดแทนการใชน้ำมันเบนซิน ซึ่งจะชวยลดการนำเขาน้ำมันเชื้อเพลิงและสารปรุงแตงซึ่งใชเพิ่มคาออกเทนใน
น้ำมันเบนซินที ่เรียกวา MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทางอากาศ ซึ ่งจะสงผลดีตอ

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

ผลิตเทากับ 330 วันตอป) ทั้งนี้สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบงเปน 2 สายการผลิต โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล กากน้ำตาล สามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลาย 

กำลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรตอวัน 200,000 ลิตรตอวัน 

วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ตามบัตรสงเสริมการลงทุนดังตอไปนี้ 

รายการ  สายการผลิตที่ 1 

เลขท่ีบัตรสงเสริมการลงทุน  62-0394-1-04-1-0 

ผลิตภณัฑที่ไดรับการสงเสริม แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 

ปริมาณการผลติที่ไดรับยกเวนภาษี 54,750,000 ลิตร 

(เวลาทำงาน 24 ชม./วัน : 365 วัน/ป) 

วันเริ่มมรีายได 23 เมษายน 2562 

วันหมดอายุของสิทธิประโยชนที่ไดรับ 22 เมษายน 2565 
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 สายการผลิตที่ 1 ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริม

การลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 โดยบัตรสงเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชนดานภาษีและเง่ือนไขที่สำคัญ ดังนี้ 
(1) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

รวมกันไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาเงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

และไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม (ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล) ไปรวม
คำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่มีรายได จะหมดอายุวันที่ 22 เมษายน 2565 (รวมกันไม

เกินรอยละ 50 ของมูลคาเงินลงทุนหรือ 3 ปแลวแตอยางใดจะครบกอน) 

(2) ไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางไดรับการยกเวนภาษีเงินไดไปหักออก
จากกำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันพน

กำหนดเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีตามขอ (1) 

(3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  

     1.2.1  โครงสรางรายได  

ประเภทของรายได 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได :-       
(1) รายไดจากการขายเอทานอลแปลงสภาพ(1) 2,534.00 98.33 2,405.99 99.89 2,207.30 99.97 

(2) รายไดอ่ืน(2) 43.10 1.67 2.61 0.11 0.59 0.03 
(3) รวมรายไดท้ังสิ้น 2,577.10 100.00 2,408.60 100.00 2,207.89 100.00 

หมายเหต ุ: (1) รายไดจากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เปนรายไดท่ีเกิดจากการขายเอทานอลในสัดสวน 99.5% รวมกับการขายน้ำมัน
แกสโซฮอลในสัดสวน 0.5% สำหรับใชเปนเชื้อเพลิง และการจำหนายเอทานอลสำหรับใชเปนผลิตภัณฑทำความสะอาด   
ท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบตามขอกำหนดของกรมสรรพสามิต 

  (2) รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายฟูเซลออยล (Fusel Oil) รายไดจากการขายสินทรัพย เงินคาสินไหมทดแทนและ
ดอกเบ้ียรับ เปนตน 

  1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ 

      (ก) ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา เอทิลแอลกอฮอล คือ 

แอลกอฮอลท่ีไดจากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแปงและน้ำตาล เชน กากน้ำตาล, มันสำปะหลัง, ขาวโพด 

เปนตน  โดยนำมาผานกระบวนการยอยสลายและหมักเพ่ือเปลี่ยนแปงเปนน้ำตาล และกลั่นเปนแอลกอฮอลจนได

ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ท้ังนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส 

คุณสมบัติโดยทั่วไปเปนของเหลวใส ไมมีสี ติดไฟงาย เปนเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% 

สามารถนำมาใชทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเปนสารปรุงแตงเพ่ือเพิ่มคาออกเทนใน

น้ำมันเบนซิน โดยสาร MTBE มีขอเสียตรงที่กอใหเกิดคารบอนมอนนอกไซดในชั้นบรรยากาศ อีกท้ังกอใหเกิดสาร

ตกคางและปนเปอนกับน้ำใตดิน ดังนั้น หากนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราสวนท่ีเหมาะสมทดแทนจะ

ไดเปนน้ำมันแกสโซฮอล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงสะอาดท่ีเผาไหมไดสมบูรณขึ้น และชวยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถ
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ลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน คารบอนมอนนอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเปนปจจัย

หลักที่กอใหเกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House Effect) รวมทั้งลดควันดำ สารอะโรเมติกส 

และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม 
 

 

 

 

 

ตามขอกำหนดของกรมสรรพสามิต การจำหนายเอทานอลของบริษัทฯนั้นจะตองอยูในรูปของ  

เอทานอลแปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ไดผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการ

แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกําหนด สำหรับใชผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเปนน้ำมันแกสโซฮอล 

(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

เพ่ือจำหนายใหแกลูกคา 
 

 

 

 

 

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

เพ่ือลดหรือมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

(ข) สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท : เปนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการบริหารจัดการน้ำ

กากสาจากกระบวนการผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิงของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยทำใหแหงมี

ลักษณะเปนผง (Powder) ไดเปนสารปรับปรุงดินออรแกนิค (Organic) ที่มีองคประกอบของกรดฮิวมิค (Humic 

acid) และธาตุโพแทสเซียม (Potassium) โดยมีคุณสมบัติคลายกับสารปรับปรุงดินที่ผลิตขึ้นจากแรลีโอนาไดต 

(Leonardite) สารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมทประกอบดวยสารอาหารออรแกนิคที่พืชตองการสามารถทดแทน

นํ�ามนัเบนซนิ MTBE นํ�ามนัเบนซนิ �� หรอื �� 

นํ�ามนัเบนซนิ เอทานอล นํ�ามนัแก๊สโซฮอล์ 

+ = 

+ = 

เอทานอล 

99.5% 

  น้ำมันแกสโซฮอล 91 

0.5% 

 

เอทานอลแปลงสภาพ 

(Denatured Ethanol) + = 
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การใชปุยเคมี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติปรับสภาพทำใหดินอุมน้ำและเกิดโพรงระบายอากาศภายในดิน จึงสามารถดูด

ซับธาตุอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนสงผลใหพืชสามารถนำธาตุอาหารไปใชไดอยางเต็มท่ี 

(ค) ผลิตภัณฑพลอยไดอ่ืน : กระบวนการกล่ันเอทานอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑพลอย

ได(By Product) คือ ฟูเซลออยล(Fusel Oil) ซึ่งประกอบไปดวยแอลกอฮอลหลายชนิด การใชฟูเซลออยล

จะตองมีการแยกแอลกอฮอลดวยวิธีการกลั่น และผานกระบวนการทำใหบริสุทธิ์แลวจึงนำแอลกอฮอลที่ไดไปใช
เปนตัวทำละลายในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสากรรมน้ำหอม อุตสาหกรรม เรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรม

แล็คเกอรและหมึกพิมพ เปนตน ท้ังน้ี ปริมาณฟูเซลออยลท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของบริษัทฯจะมีประมาณ

วันละ 200 ลิตร 

    1.2.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

               (ก) นโยบายการตลาดและกลยุทธในการแขงขัน 

คุณภาพของผลิตภัณฑ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุงเนนผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯใหความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลอยาง

สม่ำเสมอ เริ่มต้ังแตการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ นำมาใชในการ

ผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต เปนเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและไดรับการยอมรับจากผูผลิตเอทานอลทั่วโลก กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมดวยระบบ DCS 

(Distributed Control System) ท่ีทันสมัยและแมนยำ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดทายกอนที่จะสงมอบใหแกลูกคา การดำเนินการ
ทั้งหมดขางตนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมั่นใจไดวาเอทานอลที่ผลิตไดมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยปจจุบันบริษัทฯ 

สามารถผลิตเอทานอลท่ีมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมาตร  

การบริหารตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ใหความสำคัญในการบริหารตนทุน
การผลิตซึ่งถือเปนคาใชจายหลักที่จะสงผลตอความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแขงขัน โดย

ปจจุบันบริษัทฯ ใชกาซชีวภาพซึ่งไดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลเปน

เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ำเพื่อใชในกระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ตองใชน้ำมันเตาเปนเชื้อเพลิงซึ่งมี
ราคาสูงมาก ทำใหสามารถประหยัดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดท้ังหมดตั้งแตป 2556 เปนตนมา และในป 2558 บริษัทฯ 

ไดกอสรางระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต เพ่ือนำไฟฟาที่ไดมาใชภายในโรงงาน

และกระบวนการผลิต เปนการลดตนทุนพลังงานไฟฟา นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทฯ ใชในการผลิต    
เอทานอลเปนระบบอัตโนมัติท่ีควบคุมดวยเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด ทำใหจำนวนพนักงานในสายการผลิตมี

จำนวนไมมากซึ่งจะชวยลดตนทุนคาแรงลงไดอีกสวนหน่ึงดวย ยิ่งไปกวานั้น การท่ีบริษัทฯออกแบบสายการผลิตท่ี 

2 ใหสามารถเลือกใชกากน้ำตาลหรือมันเสนเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเปนการเพิ่มความยืดหยุนในการ
ที่จะบริหารตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโนมสูงขึ้นก็จะ

สามารถหันมาใชวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทน  

ความแนนอนในการสงมอบสินคา : การสงมอบสินคาใหตรงตามกำหนดเวลาเปนปจจัยสำคัญ
อีกปจจัยหนึ่งที่ลูกคาใชพิจารณาในการเลือกสั่งซื้อเอทานอลแปลงสภาพจากผูผลิตแตละราย ซึ่งผูซื้อจะมีแผนการ

รับเอทานอลท่ีระบุปริมาณที่สงมอบและกำหนดระยะเวลาการสงมอบสินคาที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ ไมสามารถ



  รายงานประจำำาปี 2564 10
 

    บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                                   รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

10 

สงมอบสินคาไดในปริมาณและภายในกำหนดเวลาดังกลาว จะสงผลกระทบตอความไววางใจของลูกคาและ

ชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือเปนนโยบายหลักที่จะตองสงมอบสินคาใหตรงตามกำหนดเวลา เพื่อสรางความ

พึงพอใจและความไววางใจซึ่งจะสงผลทำใหลูกคากลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง 

การรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา : บริษัทฯ เปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่ไดรับใบอนุญาต

เปนผูคาน้ำมันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการคาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทำใหมีกลุมลูกคาที่มีการ

ติดตอทำธุรกิจกันมาเปนเวลานาน ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุงเนนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและไวใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ 

จะวางแผนการจัดสงเอทานอลลวงหนารวมกับลูกคาทั้งในดานปริมาณสินคาและเวลาในการจัดสง เพ่ือสรางความ

มั่นใจใหกับลูกคาวา บริษัทฯจะสามารถสงสินคาใหไดตรงตามความตองการ นอกจากนั้น บริษัทฯจะใชขอมูล

ดังกลาวในการวางแผนการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 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 ระหวางราคาเอทานอลที่ผู ผลิตรายงานตอกรมสรรพสามิตกับราคา          

เอทานอลที่ผูคามาตรา 7 รายงานตอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน

ธันวาคม 2558 เปนตนไป โดยบริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดราคาขายจากตนทุนบวกอัตรากำไรขั้ นตนที่

เหมาะสม (Cost Plus Margin) โดยนอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอางอิงที่ประกาศโดย สนพ.แลว 

บริษัทฯยังพิจารณาปจจัยตางๆ ประกอบในการกำหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเปนสำคัญ เชน ราคา

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอุปสงคและอุปทานของตลาด รวมถึงภาวะการแขงขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจากตลาดใน

ประเทศและตางประเทศ เปนตน 

    การจำหนายและชองทางการจัดจำหนาย : กรมสรรพสามิตมีขอกำหนดตามที่ระบุไวในสัญญา

อนุญาตใหผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงวา บริษัทฯจะตองนำเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตไดไปใชใน

การผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจำหนายใหแกผู คาน้ำมันโดยตรงเทานั้น และตองแปลงสภาพเอทานอลเปน             

“เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) กอนนำออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่

กรมสรรพสามิตกำหนด โดยผสมกับน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแกสโซฮอล ซึ่งเรียกวาสารแปลงสภาพ ในสัดสวน 

0.5% ตอเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร กอนการจำหนายใหกับผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ

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 ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการขนสงจนถึง

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 สงผลใหความตองการใชน้ำมันเชื ้อเพลิงและเอทานอลที่เปน

สวนผสมลดลง กอปรกับราคาน้ำมันดิบในป 2564 ปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI (เวสตเท็ก

ซัส) ณ สิ้นปอยูที ่75.21 เหรียญสหรัฐตอบารเรล เปนเหตุใหราคาน้ำมันสำเร็จรูปขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

ในทิศทางเดียวกัน สงผลตอการบริโภคน้ำมันภายในประเทศ 

ตารางแสดงปริมาณการใชเอทานอลสำหรับใชเปนเชื้อเพลิง ในชวงป 2560-2564 

(หนวย : ลานลิตร)  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ปริมาณการใชเอทานอล 1,435.40 1,532.65 1,629.90 1,519.98 1,353.85 

ปริมาณการใชเอทานอลเฉลี่ยตอวัน  4.00 4.20 4.43 4.00 3.71 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 ภาวะอุตสาหกรรมแกสโซฮอล : เนื่องจากเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนำไปผสมรวม

กับน้ำมันเบนซินที่สัดสวนตางๆ 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)  
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอล 10,521.90 10,939.05 11,403.32 11,316.80 10,354.33 

การจำหนายน้ำมันแกสโซฮอลเฉลี่ยตอวัน  28.80 29.97 31.24 30.91 28.37 

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
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(หนวย : บาท/ลิตร) 
ประเภทนํ้ามัน 

เบนซิน 95 แกสโซฮอล 95 แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล E20 แกสโซฮอล E85 

อัตราเงินสงเขากองทุน 7.1800 1.0200 1.0200 0.1200 - 

อัตราเงินชดเชย - - - - 4.5300 

คาการตลาด 1.9551 2.0699 2.2326 2.5601 3.3051 

ราคาขายปลีก 41.46 34.05 33.78 32.84 26.14 

ที่มา: โครงสรางราคาน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 

 

 

ภาวะอุตสาหกรรมกากน้ำตาล : กากน้ำตาลเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการแปรรูปออยใน
โรงงานน้ำตาลซ่ึงปริมาณออย 1 เมตริกตัน จะไดผลผลิตกากน้ำตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณรอย
ละ 4.50-5.00 ของปริมาณออยที่เขาหีบ สำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบออยจะอยูในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน
ถึงพฤษภาคมของปถัดไป โดยปริมาณออยเขาหีบและปริมาณกากน้ำตาลที่ผลิตไดในปการผลิต 2559/2560 ถึง 
2563/2564 เปนดังนี้ 

ฤดูการผลิต 
ปริมาณพ้ืนที่ปลูกออย 

(ลานไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(ตัน/ไร) 

ปริมาณออยเขาหีบ 

(ลานตัน) 

ปริมาณกากน้ำตาลที่ผลติได 

(ลานตัน) 

2559/2560 10.99 9.43 92.95 3.89 

2560/2561 11.54 11.68 135.00 5.49 

2561/2562 12.24 10.75 130.97 5.88 

2562/2563 11.96 7.09 74.89 3.39 

2563/2564 10.86 7.21 66.66 2.77 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 

ปการผลิต 2563/2564 พื้นที่เพาะปลูกลดลงทุกภาคท่ัวประเทศ เนื่องจากราคาออยตกต่ำอยาง
ตอเน่ืองทำใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่มีราคาดีกวาทดแทน ในขณะที่ผลผลิตตอตันออยลดลงใน
ภาคเหนือและภาคกลาง สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกผลผลิตตอตันเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตก
ตอเนื่องสงผลใหออยเจริญเติบโตและชาวไรมีการบํารุงตอออย โดยพบวาพ้ืนท่ีเพาะปลูกปการผลิต 2563/2564 
ลดลงจากปการผลิต 2562/2563 จำนวน 1.10 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 9.17 ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
0.12 ตันตอไร หรือคิดเปนรอยละ 1.69 สงผลใหปริมาณออยเขาหีบและปริมาณกากน้ำตาลปการผลิต 
2563/2564 ลดลงจากปการผลิต 2562/2563 รอยละ 10.99 และ 18.38 ตามลำดับ       

            ภาวะการแขงขัน : ในป 2564 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลท่ีเปดดำเนินการแลวจำนวน 
27 โรงงาน คิดเปนกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6,125,000 ลิตรตอวัน ซึ่งสามารถแบงตามประเภทวัตถุดิบหลักท่ีใช
ในการผลิตเอทานอลไดดังน้ี 

 

 

 



บริิษััท ไทย อะโกริ เอ็นเนอริ์ย่� จำำ�กัด (มห�ชน) 13 

    บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                                   รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

13 

โรงงานเอทานอลที่เปดดำเนินการผลิตเอทานอลแลว 
โรงงานเอทานอล จังหวัด กำลังการผลิต 

(ลิตร/วัน) 
วัตถุดิบหลัก 

1.บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เฟส 1 สุพรรณบุรี 150,000 กากน้ำตาล 
2.บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด* นครสวรรค 230,000 กากน้ำตาล 
3.บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จํากัด* กาญจนบุร ี 200,000 กากน้ำตาล 
4.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด* ชัยภูมิ 500,000 กากน้ำตาล 
5.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด * กาฬสินธุ 230,000 กากน้ำตาล 
6.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด (กุฉินารายณ)* กาฬสินธุ 320,000 กากน้ำตาล 
7.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จํากัด* สุพรรณบุรี 200,000 กากน้ำตาล 
8.บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด* นครราชสีมา 200,000 กากน้ำตาล 
9.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด (มหาชน)* ขอนแกน 150,000 กากน้ำตาล 
10.บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จาํกัด (มหาชน)* กาญจนบุร ี 300,000 กากน้ำตาล 
10.บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด* สระบุร ี 300,000 กากน้ำตาล 
12.บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด* ตาก 230,000 น้ำออย 
13.บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด* ราชบุร ี 150,000 มันเสน/กากน้ำตาล 
14.บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด* สระแกว 150,000 มันเสน/กากน้ำตาล 
15.บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากดั (มหาชน)* นครปฐม 200,000 มันเสน/กากน้ำตาล 
16.บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) เฟส 2 สุพรรณบุรี 200,000 มันเสน/กากน้ำตาล 
17.บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด ฉะเชิงเทรา 200,000 มันสด/มนัเสน/กากน้ำตาล 
18.บริษัท พรวิไล อนิเตอรเนชั่นแนล กรุฟ เทรดด้ิง จำกัด อยุธยา 25,000 มันเสน/กากน้ำตาล 
19.บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด ลพบุร ี 200,000 มันเสน 
20.บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร จํากัด (มหาชน) ขอนแกน 90,000 มันสด 
21.บริษัท ไทผิงเอทานอล จำกดั สระแกว 300,000 มันสด 
22.บริษัท พี.เอส.ซี.สตารซ โปรดักสชั่น จำกัด (มหาชน) ชลบุร ี 150,000 มันเสน 
23.บริษัท อี85 จำกัด ปราจีนบุร ี 500,000 มันสด/น้ำแปง 
24.บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน) อุบลราชธาน ี 400,000 มันสด/มนัเสน 
25.บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จํากัด ฉะเชิงเทรา 150,000 มันสด/มนัเสน 
26.บริษัท อัพเวนเจอร จำกัด นครราชสีมา 340,000 มันเสน 
27.บริษัท ฟาขวัญทิพย จำกัด ปราจีนบุร ี 60,000 มันสด 
 รวมกำลังการผลิตทั้งหมดในปจจุบัน  6,125,000  

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

หมายเหตุ : * เปนโรงงานผลิตเอทานอลท่ีเปนบริษัทในกลุมของผูประกอบการโรงงานน้ำตาล 

ในป 2564 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดรอยละ 6.30 ลดลงจากป 2563 รอยละ 0.57 

ป 
ปริมาณการใชเอทานอลรวม

ภายในประเทศ  

(ลานลิตร) 

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ  

(ลานลิตร) 

สวนแบงการตลาด 
ของบริษัทฯ  
(รอยละ) 

2560 1,435.18 98.092 6.83 

2561 1,532.65 115.833 7.56 

2562 1,629.90 117.021 7.18 

2563 1,519.98 104.425 6.87 

2564 1,353.85 85.352 6.30 
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       การกำกับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล : ธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใช

เปนเชื้อเพลิงเปนธุรกิจที่อยูภายใตการกำกับดูแลโดยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกำหนด

นโยบายที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

  (ก) การผลิตและจำหนายเอทานอล  

                         เพ่ือใหการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเปนไปในทางเดียวกัน ภายหลังจาก

ที ่คณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบนโยบายการเปดเสรีการผลิตสุรากลั ่นชนิดสามทับ                 

(เอทานอล)  ที ่นำไปใชผสมกับน้ำมันเชื ้อเพลิงเพื ่อใช เปนเชื ้อเพลิง กระทรวงการคลังจ ึงไดออกประกาศ

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

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งประกาศดังกลาวไดกำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิต       

เอทานอล การขออนุญาตผลิตและจำหนายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจำหนายเอทานอล ของเอทานอล 

ซึ่งถูกกำกับดูแลโดยกรมสรรพสามิต นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานไดออกประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 

กำหนดใหเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต โดยจะใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใชผสมกับน้ำมัน

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

ผู บริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงไดกำหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพสำหรับใชผสมกับน้ำมัน

เบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเปนน้ำมันแกสโซฮอลล ผานประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดลักษณะและ

คุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 

(ค) การยกเวนภาษีสรรพสามิต   

     เพ่ือเปนการสนับสนุนการผลิตและการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงรัฐบาลโดยกรมสรรพสามิต

จึงไดออกประกาศเรื ่อง วิธีการยกเวนภาษีสุราสำหรับสุรากลั ่นชนิดเอทานอลที่นำไปใชเปนวัตถุดิบหรือ

สวนประกอบเพื่อใชผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยผูขอยกเวนภาษี

ดังกลาวจะตองทำการติดตั้งระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดทำรายงานตามท่ีกรมสรรพสามิตกำหนด 
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 1.2.4  การจัดหาผลิตภัณฑ 

           การผลิตเอทานอล  

                   โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยูเลขที ่ 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  

 สายการผลิตที่ 2 กำลังการผลิตติดตั ้ง 200,000 ลิตรตอวัน สามารถเลือกใชวัตถุดิบได

หลากหลายชนิด เชน กากน้ำตาล มันสำปะหลัง น้ำตาลทรายดิบ เปนตน ไดเริ ่มดำเนินการผลิตเอทานอลเชิง

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 

% ของกำลังการผลิตติดตั้ง 74.48 92.10 42.23 94.19 

รวมกำลังการผลิตติดตั้ง  120,750,000 120,750,000 

รวมปริมาณผลิตจริง 101,563,330 85,283,201 

% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม 84.11 70.63 
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กระบวนการผลิต สามารถแบงเปน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process) 

กากน้ำตาลที่ถูกสงโดยทอจากถังเก็บกากน้ำตาลจะถูกนำมาเตรียมกอนการนำไปหมักดวยการ

นำกากน้ำตาลมาเจือจางดวยน้ำเพ่ือใหไดความเขมขนที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเปนสารเคมีประเภทลดแรงตึงผิว

เพ่ือใหสิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ำตาล  

   ขั้นตอนที่ 2: การหมัก (Fermentation Process) 

กากน้ำตาลที่ถูกเจือจางสวนหนึ่งจะถูกสงเขาสูกระบวนการเตรียมยีสตเพื่อเตรียมเชื้อยีสตสำหรับ

ใชในกระบวนการหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจำเปนตอการเจริญเติบโตของยีสต จากนั้นยีสต

ที ่ผานการเลี ้ยงจนไดสภาวะที่เหมาะสมใน Prefermenters จะถูกสงเขาถังหมัก (Fermenters) พรอมกับ

กากน้ำตาลที่ถูกเจือจางอีกสวนหนึ่ง กระบวนการหมักของบริษัทฯ จะเปนกระบวนการแบบตอเนื่อง (Cascade 

การเตรียมวัตถุดิบ 

(Mash Preparation) 

การหมัก 

(Fermentation) 

การกลั่น 

(Distillation) 

การดูดน้ำออก 

(Dehydration) 

แอลกฮอลทีม่ีความ

บริสุทธิ์ 99.8%          

โดยปริมาตร 

ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง 

ใชเวลาประมาณ 36 ช่ัวโมง 

ใชเวลาประมาณ 30 นาที 
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Continuous) โดยผานถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแตละถังจะมีปมสูบวนและระบบน้ำหลอเย็นเพื่อควบคุม

อุณหภูมิถังหมักใหคงที่ โดยจะใชเวลาในการหมักทั้งสิ้นประมาณ 36 ชั่วโมง เพื่อใหยีสตเปลี่ยนน้ำตาลใหเปน

แอลกอฮอล หลังจากนั้นน้ำหมักจะถูกสงไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพ่ือรอทำการกลั่นตอไป 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) 

   เปนการแยกน้ำที่เหลือออกเพ่ือทำใหแอลกอฮอลมีความบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมาตร โดย

ไอระเหยของแอลกอฮอลจะผานหอสำหรับดูดซับน้ำ (Dehydration Unit) จำนวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes บรรจุ

ไวภายในเพื่อทำหนาที่ดูดซับน้ำออกจากไอแอลกอฮอล โดยแอลกอฮอลที่แหงแลวจะถูกควบกลั่นแลวทำใหเย็นลง

กอนจะถูกสงไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพ่ือรอจำหนายตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทานอลจำนวน  4 ใบ 

ความจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแตละใบจะมีการปลอยไนโตรเจนทดแทนอากาศภายใน หรือที่

เรียกวา “Nitrogen Blanketing” เพ่ือรักษาคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจำหนายใหแกลูกคา 

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/หรือผูจัดจำหนายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดสงวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามท่ีกำหนดไดอยางครบถวน

และตรงตามกำหนดเวลาที่ตองการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผูผลิตและ/หรือผูจัดจำหนาย 

(Approved Vendor List) เพ่ือใชในการกลั่นกรองผูผลิต 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 อีกทั้งชวยลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงกากน้ำตาลเปนวัตถุดิบ

หลักเพียงอยางเดียว โดยบริษัทฯ สามารถเลือกใชวัตถุดิบที่มีตนทุนที่ต่ำกวาในการผลิตเอทานอลได ทั้งนี้ บริษัทฯ ได

มีการเตรียมความพรอมสำหรับการผลิตเอทานอลจากมันเสน โดยมีนโยบายในการจัดหามันเสนจากบริเวณจังหวัด

ใกลเคียง เชน จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรคและกำแพงเพชร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังเปน

จำนวนมาก โดยการซื้อมันเสนนั้น บริษัทฯ จะทำการสำรวจลานมันเพ่ือใหมั่นใจวา ลานมันดังกลาวมีศักยภาพในการ

ผลิตมันเสนตรงตามคุณภาพที่บริษัทฯ ตองการ และบริษัทฯ จะทำการสุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของมันเสน

ทุกครั้ง กอนตัดสินใจทำการซื้อขาย นอกจากนี้ในขั้นตอนการรับมอบมันเสนในแตละครั้ง บริษัทฯ ก็จะทำตรวจสอบ

มันเสนในแตละคันรถวามีคุณภาพตามที่กำหนดหรือไม กอนที่จะรับมอบ โดยหากมีคุณภาพไมเปนไปตามที่บริษัทฯ 

กำหนด ก็จะปฎิเสธการรับมอบในครั้งดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวามันเสนที่บริษัทฯ จัดหามานั้นเปนมันเสนที่มีคุณภาพ

ตรงตามที่กำหนดและเหมาะสมสำหรับใชในกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ 

      (4) น้ำตาลทรายดิบ  

           กระบวนการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 สามารถใชน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบได จึง

นับเปนการเพ่ิมความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง สงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุน
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การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในแตละปที่ประชุมคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย(กอน.)               

จะพิจารณานโยบายเพิ่มเติมปริมาณการจำหนายน้ำตาลทรายดิบภายในราชอาณาจักรใหแกกิจการอุตสาหกรรม

ผลิตเอทานอล โดยจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิตในแตละฤดูการผลิตเพื่อลดปริมาณน้ำตาลทรายที่จะสงออกสู

ตลาดโลก และเพ่ือเปนการสงเสริมและขยายตลาดการใชน้ำตาลทรายเปนวัตถุดิบในประเทศใหเพิ่มสูงขึ้น 

    1.2.5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

               รายละเอียดของทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจดังตอไปนี้ 

 

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

(ลานบาท) 

ที่ดินสำหรับสายการผลิตที่ 1 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 13-1-79.67 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองที่ดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย 

1.38 

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

เปนเจาของ จดจำนองที่ดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

1.52 

ที่ดินสำหรับโรงงานระเหยนำ้กากสา 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง  
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 3-0-36 ไร 

เปนเจาของ -  0.48 

ที่ดินสำหรับโครงการผลิตกาซชีวภาพ  
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง             
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 42-0-10.67 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองที่ดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

3.51 

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

เปนเจาของ จดจำนองที่ดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย 

4.88 

ที่ดินสำหรับบอเก็บน้ำกากสา 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง           
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 477-2-14.40 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองที่ดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

21.88 

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

เปนเจาของ จดจำนองที่ดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

1.15 

ที่ดินสำหรับถนนและรางระบายนำ้ 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง           
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 32-3-77.83 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองที่ดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

2.72 

- 1.00 
ที่ดินสำหรับแปลงเกษตร 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง             
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 984-2-28.25 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองที่ดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

70.31 

- 48.61 
ที่ดินสำหรับพื้นท่ีสีเขียว 
ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง             
จังหวัดสุพรรณบรุี รวมพื้นที่ 221-1-52.26 ไร 

เปนเจาของ จดจำนองที่ดิน 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

18.92 

- 5.55 

สวนปรับปรุงท่ีดิน เปนเจาของ   - 76.16 
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ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

(ลานบาท) 

เครื่องจักรและอุปกรณ 
 
 

เปนเจาของ จดจำนองเครื่องจักร 
ไวกับธนาคารพาณิชย  

1,072.19 

- 371.88 
อาคารและสิ่งปลูกสราง เปนเจาของ จดจำนองอาคาร 

ไวกับธนาคารพาณิชย 
115.85 

- 275.95 
เครื่องใชสำนักงาน เปนเจาของ - 3.57 

ยานพาหนะ เปนเจาของ - 1.79 
สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง เปนเจาของ - 545.23 

รวม 2,702.00 

 1.2.6  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

     บริษัทฯไดตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินงานตอสิ ่งแวดลอม ความปลอดภัยและ             

อาชีวอนามัย รวมทั้งคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงโดยรอบ บริษัทฯจึงได

ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเครงครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซ่ึงจากผลการติดตามการ

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 เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

            โครงการผลกระทบสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางอากาศ  

                    บริษัทฯไดติดตั้งอุปกรณ BIO SCRUBBER สำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในกาซ

ชีวภาพที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพ่ือทำใหกาซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพ

ที่ดี นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝาระวัง พรอมทำการตรวจสอบคามลสารจากลมระบายออกที่ปลายปลองหมอ

ไอน้ำใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน และมีแผนการซอมบำรุงหรือเปลี่ยนผาใบคลุมบอกาซชีวภาพกอน

หมดอายุใชงาน เพื่อใหผาใบคลุมบอกาซชีวภาพอยูในสภาพที่ดีและมีความมั่นคงแข็งแรง  อันเปนการปองกัน

มลภาวะในอากาศที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนรอบบริเวณโรงงานได         

   โครงการผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย  

   บริษัทฯไดดำเนินการตามเงื่อนไขขอกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องการ

จัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการกอสรางบอกักเก็บน้ำกากสาที่ผานกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ

อยางเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซอมแซมคันบอใหมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และกักเก็บน้ำใน

ระดับที่ต่ำกวาคันบอ (FREE BOARD) อยางเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ำลนจากบอเมื่อฝนตกหนัก 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาเพ่ือลดปริมาณน้ำกากสาที่ตองกักเก็บและลดความเสี่ยง
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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 ใหมีความครบวงจรมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะอยู

ภายใตการควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะสงกรรมการของบริษัทฯ หรือ

คัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารงาน
เพ่ือกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว (ถามี) 

   เพ่ือเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน (Conflict of Interest) ในอนาคต

ในแงของการทำธุรกิจที่แขงขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปน     
ผูถือหุนใหญของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหการดำเนินธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ มใน

อนาคตจะตองดำเนินการผานบริษัทฯเทานั้น                                                                                                          

      (2) โครงสรางการถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จำกัด(มหาชน)   

 

  

       1.3.2  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

         - ไมม-ี 

           1.3.3  ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ  

                    ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิไดมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอ่ืนของผูถือหุนราย

ใหญอยางมีนัยสำคัญ  

 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน)

51%

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด(มหาชน) 4%กรรมการและผูบริหาร 7% 

ผูถือหุนอื่น 38%

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด(มหาชน) กรรมการและผูบริหาร ผูถือหุนอื่น
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         1.3.4 ผูถือหุน :  

   (1) รายช่ือผูถือหุน 10 รายใหญ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้1) 

รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

(1) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน)2) 510,000,000 51.000 

(2)  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)  47,234,796 4.724 

(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 
     (5.2) นางทัศนีย  ชัยกิตติรัตนา 
     (5.3) นางสาวนภาศรี ชัยกิตติรัตนา 

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

 
1.190 
0.489 
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) นายพภิพ คุณจักร 10,000,000 1.000 

(8) นายทวีฉัตร จุฬางกูร 9,957,100 0.996 

(9) กลุมตันติสุนทร 
     (9.1)  นายวิสิฐ ตันติสุนทร 
     (9.2)  นายทวี  ตันติสุนทร 
     (9.3)  นางสาววนิดา  ตันติสุนทร 

 
9,308,600 

53,415 
31,500 

 
0.931 
0.005 
0.003 

     (9.4) รวมจำนวนหุนที่ถือโดยกลุมตนัติสุนทร 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) ที่มาบัญชีรายชื่อผูถอืหุน ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่จัดทำโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จำกัด (TSD) 
             2) บริษัท ลานนา รีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) เปนผูถอืหุนรายใหญที่สุด และมีตัวแทนเปนกรรมการจำนวน 3 คน คือ              

นายไกรสีห ศิริรังษี, นายสหีศักดิ์ อารีราชการัณย และ นายอนันต เลาหเรณู ซ่ึงดำรงตำแหนงกรรมการผูมีอำนาจลงนาม  
ผูกพันบริษัทฯดวย สำหรับรายชือ่ผูถือหุน 10 รายแรกของบริษัท ลานนารีซอรส จำกัด (มหาชน) ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 
2564 ปรากฏตามตารางในขอ (2) 

             3) กลุม “ศิริรังษี” มีตัวแทนเปนกรรมการ 1 คน คือ นายไกรสีห ศิริรังษี และมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯดวย 
             4) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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   (2) รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ของ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม 

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

(1)   กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหาร* 236,863,980 45.12 

(2)   นายทวฉีัตร จุฬางกูร 45,023,100 8.58 

(3)   กลุมศิริรังษี 31,697,781 6.04 

(4)   กลุมตันติสุนทร 29,527,240 5.62 

(5)   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 23,507,355 4.48 

(6)   นายสถาพร งามเรืองพงศ 19954200 3.80 

(7)   กลุมตันชัชวาล 9,141,500 1.74 

(8)  บริษัท ยิปซัมอินดัสทร่ี จำกัด 3,250,000 0.62 

(9)  กลุมอนรรฆธรรม 3,050,000 0.58 

(10) กลุมพันธุวงศกลอม 3,016,700         0.57 

(11) ผูถือหุนอื่น 119,967,823       22.85 

รวมทั้งสิ้น 524,999,679      100.00 

หมายเหตุ *กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดประกอบดวยบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด 

(มหาชน) (“SCCC”), นายวันชัย  โตสมบุญ และนางสุนันท  มหาสันทนะ และนายศิวกร มหาสันทนะ (ภรรยาและบุตร นายศิวะ มหาสันทนะ ซ่ึงเปน

สมาชิกคณะเจาหนาที่บริหารกลุม, กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของ “SCCC”) ถือหุนรวมทั้งสิ้น 236,863,980 หุน คิดเปนรอยละ 45.12 

ของทุนที่ชำระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเปนกรรมการ 4 คน คือ (1) นายพอล ไฮนซ ฮูเกน โทเบลอร, (2) นายศิวะ มหา

สันทนะ, (3) นายมารก อนาโตล ชมิดต เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และ (4) นายวันชัย โตสมบุญ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการที่มี

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯดวย  

(3) การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 
     การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ตำแหนง 

หนวย : หุน 

 หลักทรัพยของบริษัทฯที่ถือโดย1) 

ผูบริหาร คูสมรส บุตร รวมทั้งสิ้น 

(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง 

(2) นายไกรสีห ศิริรังษี 

(3) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร 

(4) นายอนันต เลาหเรณู 

(5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 

(6) นายเผด็จภยั มีคุณเอี่ยม 

(7) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

(8) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์

(9) นางสมฤดี สุวรรณรูป 

(10) นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช 

(11) นายสมถวิล บุญบานเย็น2) 

(12) นายอนันต รายะรจุ ิ

(13) นางสาวธีรนันท คุณะเกษม 

(14) นางสาววิระพร ทองเดช3) 

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหารอาวุโส 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร สายบริหารและการผลิต 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร สายพาณิชยกจิ 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร สายบรหิารและการผลิต 

ผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

- 

41,200,000 

27,500,000 

4,771,895 

45,940 

- 

- 

2,036,400 

100,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

- 

4,100,000 

- 

2,622 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45,300,000 

27,500,000 

4,774,517 

45,940 

- 

- 

2,036,400 

100,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

หมายเหต ุ: 1) หลกัทรัพยของบริษัทฯมีประเภทเดียวคือ หุนสามัญ มีมูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท 
               2) นายสมถวิล  บุญบานเยน็ พนจากตำแหนงเนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจาง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
               3) นางสาววิระพร ทองเดช เขารับตำแหนง รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 (เปดเผยขอมูลตาม
คูมือแบบ 56-1 One-Report ที่ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหลังส้ินงวดบัญชีประจำปใหเปนปจจุบัน (รายละเอียดประวัต ิความรู ทักษะและ
ประสบการณของผูบริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
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   (2) รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ของ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม 

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

(1)   กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหาร* 236,863,980 45.12 

(2)   นายทวฉีัตร จุฬางกูร 45,023,100 8.58 

(3)   กลุมศิริรังษี 31,697,781 6.04 

(4)   กลุมตันติสุนทร 29,527,240 5.62 

(5)   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 23,507,355 4.48 

(6)   นายสถาพร งามเรืองพงศ 19954200 3.80 

(7)   กลุมตันชัชวาล 9,141,500 1.74 

(8)  บริษัท ยิปซัมอินดัสทร่ี จำกัด 3,250,000 0.62 

(9)  กลุมอนรรฆธรรม 3,050,000 0.58 

(10) กลุมพันธุวงศกลอม 3,016,700         0.57 

(11) ผูถือหุนอื่น 119,967,823       22.85 

รวมทั้งสิ้น 524,999,679      100.00 

หมายเหตุ *กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดประกอบดวยบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด 

(มหาชน) (“SCCC”), นายวันชัย  โตสมบุญ และนางสุนันท  มหาสันทนะ และนายศิวกร มหาสันทนะ (ภรรยาและบุตร นายศิวะ มหาสันทนะ ซ่ึงเปน

สมาชิกคณะเจาหนาที่บริหารกลุม, กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของ “SCCC”) ถือหุนรวมทั้งสิ้น 236,863,980 หุน คิดเปนรอยละ 45.12 

ของทุนที่ชำระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเปนกรรมการ 4 คน คือ (1) นายพอล ไฮนซ ฮูเกน โทเบลอร, (2) นายศิวะ มหา

สันทนะ, (3) นายมารก อนาโตล ชมิดต เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และ (4) นายวันชัย โตสมบุญ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการที่มี

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯดวย  

(3) การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 
     การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ตำแหนง 

หนวย : หุน 

 หลักทรัพยของบริษัทฯที่ถือโดย1) 

ผูบริหาร คูสมรส บุตร รวมทั้งสิ้น 

(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง 

(2) นายไกรสีห ศิริรังษี 

(3) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร 

(4) นายอนันต เลาหเรณู 

(5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 

(6) นายเผด็จภยั มีคุณเอี่ยม 

(7) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

(8) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์

(9) นางสมฤดี สุวรรณรูป 

(10) นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช 

(11) นายสมถวิล บุญบานเย็น2) 

(12) นายอนันต รายะรจุ ิ

(13) นางสาวธีรนันท คุณะเกษม 

(14) นางสาววิระพร ทองเดช3) 

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหารอาวุโส 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร สายบริหารและการผลิต 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร สายพาณิชยกจิ 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร สายบรหิารและการผลิต 

ผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

- 

41,200,000 

27,500,000 

4,771,895 

45,940 

- 

- 

2,036,400 

100,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

- 

4,100,000 

- 

2,622 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45,300,000 

27,500,000 

4,774,517 

45,940 

- 

- 

2,036,400 

100,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

หมายเหต ุ: 1) หลกัทรัพยของบริษัทฯมีประเภทเดียวคือ หุนสามัญ มีมูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท 
               2) นายสมถวิล  บุญบานเยน็ พนจากตำแหนงเนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจาง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
               3) นางสาววิระพร ทองเดช เขารับตำแหนง รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 (เปดเผยขอมูลตาม
คูมือแบบ 56-1 One-Report ที่ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหลังส้ินงวดบัญชีประจำปใหเปนปจจุบัน (รายละเอียดประวัต ิความรู ทักษะและ
ประสบการณของผูบริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
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   (2) รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ของ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม 

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

(1)   กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหาร* 236,863,980 45.12 

(2)   นายทวฉีัตร จุฬางกูร 45,023,100 8.58 

(3)   กลุมศิริรังษี 31,697,781 6.04 

(4)   กลุมตันติสุนทร 29,527,240 5.62 

(5)   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 23,507,355 4.48 

(6)   นายสถาพร งามเรืองพงศ 19954200 3.80 

(7)   กลุมตันชัชวาล 9,141,500 1.74 

(8)  บริษัท ยิปซัมอินดัสทร่ี จำกัด 3,250,000 0.62 

(9)  กลุมอนรรฆธรรม 3,050,000 0.58 

(10) กลุมพันธุวงศกลอม 3,016,700         0.57 

(11) ผูถือหุนอื่น 119,967,823       22.85 

รวมทั้งสิ้น 524,999,679      100.00 

หมายเหตุ *กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดประกอบดวยบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด 

(มหาชน) (“SCCC”), นายวันชัย  โตสมบุญ และนางสุนันท  มหาสันทนะ และนายศิวกร มหาสันทนะ (ภรรยาและบุตร นายศิวะ มหาสันทนะ ซ่ึงเปน

สมาชิกคณะเจาหนาที่บริหารกลุม, กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของ “SCCC”) ถือหุนรวมทั้งสิ้น 236,863,980 หุน คิดเปนรอยละ 45.12 

ของทุนที่ชำระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเปนกรรมการ 4 คน คือ (1) นายพอล ไฮนซ ฮูเกน โทเบลอร, (2) นายศิวะ มหา

สันทนะ, (3) นายมารก อนาโตล ชมิดต เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และ (4) นายวันชัย โตสมบุญ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการที่มี

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯดวย  

(3) การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 
     การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ตำแหนง 

หนวย : หุน 

 หลักทรัพยของบริษัทฯที่ถือโดย1) 

ผูบริหาร คูสมรส บุตร รวมทั้งสิ้น 

(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง 

(2) นายไกรสีห ศิริรังษี 

(3) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร 

(4) นายอนันต เลาหเรณู 

(5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 

(6) นายเผด็จภยั มีคุณเอี่ยม 

(7) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

(8) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์

(9) นางสมฤดี สุวรรณรูป 

(10) นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช 

(11) นายสมถวิล บุญบานเย็น2) 

(12) นายอนันต รายะรจุ ิ

(13) นางสาวธีรนันท คุณะเกษม 

(14) นางสาววิระพร ทองเดช3) 

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหารอาวุโส 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร สายบริหารและการผลิต 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร สายพาณิชยกจิ 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร สายบรหิารและการผลิต 

ผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

- 

41,200,000 

27,500,000 

4,771,895 

45,940 

- 

- 

2,036,400 

100,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

- 

4,100,000 

- 

2,622 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45,300,000 

27,500,000 

4,774,517 

45,940 

- 

- 

2,036,400 

100,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

หมายเหต ุ: 1) หลกัทรัพยของบริษัทฯมีประเภทเดียวคือ หุนสามัญ มีมูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท 
               2) นายสมถวิล  บุญบานเยน็ พนจากตำแหนงเนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจาง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
               3) นางสาววิระพร ทองเดช เขารับตำแหนง รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 (เปดเผยขอมูลตาม
คูมือแบบ 56-1 One-Report ที่ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหลังส้ินงวดบัญชีประจำปใหเปนปจจุบัน (รายละเอียดประวัต ิความรู ทักษะและ
ประสบการณของผูบริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
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   (2) รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ของ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม 

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

(1)   กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหาร* 236,863,980 45.12 

(2)   นายทวฉีัตร จุฬางกูร 45,023,100 8.58 

(3)   กลุมศิริรังษี 31,697,781 6.04 

(4)   กลุมตันติสุนทร 29,527,240 5.62 

(5)   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 23,507,355 4.48 

(6)   นายสถาพร งามเรืองพงศ 19954200 3.80 

(7)   กลุมตันชัชวาล 9,141,500 1.74 

(8)  บริษัท ยิปซัมอินดัสทร่ี จำกัด 3,250,000 0.62 

(9)  กลุมอนรรฆธรรม 3,050,000 0.58 

(10) กลุมพันธุวงศกลอม 3,016,700         0.57 

(11) ผูถือหุนอื่น 119,967,823       22.85 

รวมทั้งสิ้น 524,999,679      100.00 

หมายเหตุ *กลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดประกอบดวยบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด 

(มหาชน) (“SCCC”), นายวันชัย  โตสมบุญ และนางสุนันท  มหาสันทนะ และนายศิวกร มหาสันทนะ (ภรรยาและบุตร นายศิวะ มหาสันทนะ ซ่ึงเปน

สมาชิกคณะเจาหนาที่บริหารกลุม, กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของ “SCCC”) ถือหุนรวมทั้งสิ้น 236,863,980 หุน คิดเปนรอยละ 45.12 

ของทุนที่ชำระแลวและเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเปนกรรมการ 4 คน คือ (1) นายพอล ไฮนซ ฮูเกน โทเบลอร, (2) นายศิวะ มหา

สันทนะ, (3) นายมารก อนาโตล ชมิดต เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และ (4) นายวันชัย โตสมบุญ ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการที่มี

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯดวย  

(3) การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 
     การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร ตำแหนง 

หนวย : หุน 

 หลักทรัพยของบริษัทฯที่ถือโดย1) 

ผูบริหาร คูสมรส บุตร รวมทั้งสิ้น 

(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง 

(2) นายไกรสีห ศิริรังษี 

(3) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร 

(4) นายอนันต เลาหเรณู 

(5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 

(6) นายเผด็จภยั มีคุณเอี่ยม 

(7) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

(8) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์

(9) นางสมฤดี สุวรรณรูป 

(10) นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช 

(11) นายสมถวิล บุญบานเย็น2) 

(12) นายอนันต รายะรจุ ิ

(13) นางสาวธีรนันท คุณะเกษม 

(14) นางสาววิระพร ทองเดช3) 

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหารอาวุโส 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร สายบริหารและการผลิต 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร สายพาณิชยกจิ 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร สายบรหิารและการผลิต 

ผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

- 

41,200,000 

27,500,000 

4,771,895 

45,940 

- 

- 

2,036,400 

100,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

- 

4,100,000 

- 

2,622 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45,300,000 

27,500,000 

4,774,517 

45,940 

- 

- 

2,036,400 

100,000 

30,000 

- 

- 

- 

- 

หมายเหต ุ: 1) หลกัทรัพยของบริษัทฯมีประเภทเดียวคือ หุนสามัญ มีมูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท 
               2) นายสมถวิล  บุญบานเยน็ พนจากตำแหนงเนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจาง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
               3) นางสาววิระพร ทองเดช เขารับตำแหนง รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 (เปดเผยขอมูลตาม
คูมือแบบ 56-1 One-Report ที่ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหลังส้ินงวดบัญชีประจำปใหเปนปจจุบัน (รายละเอียดประวัต ิความรู ทักษะและ
ประสบการณของผูบริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
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   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) 
จำนวนหุน % 

 ผูถือหุนสัญชาติไทย 978,559,756 97.86 

      บุคคลธรรมดา 9,315,878 0.93 

      นิติบุคคล 969,243,878 96.93 

 ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 21,440,244 2.14 

     บุคคลธรรมดา 16,113,213 1.61 

     นิติบุคคล 5,327,031 0.53 

     รวมท้ังสิ้น 1,000,000,000 100.00 

        1.4.2 หุนประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

                       -ไมมี 

     1.4.3 หุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงในการออกหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว 

         -ไมมี 

  1.5  การออกหลกัทรัพยอื่น 

                         -ไมมี 
 

1.6 นโยบายการจายเงินปนผล 

  บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯในแตละป

หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะ

จายเงินปนผลในอัตราที่นอยกวาที่กำหนดขางตนไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง 

และความจำเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และ

การขยายลงทุนเพ่ิมเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต 

   สำหรับป 2564 บริษัทฯไดจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานในชวงวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2564 เพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู ถือหุนในอัตราหุนละ 0.01 บาท ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล

ดังกลาวใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และไมเสนอใหจัดสรรกำไรเพื่อจายเงินปนผลสำหรับผลการ

ดำเนินงานประจำป 2564 เพ่ิมเติมอีก 
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  ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2562 ป 2563 ป 25641) 

อัตรากำไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)  0.51 0.07 (0.06) 

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.35  0.08  0.01 

- เงินปนผลระหวางกาล 0.20  0.055 0.01 

- เงินปนผลประจำป  0.15  0.025 - 

อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ(รอยละ) 68.14 118 N/A 

หมายเหต ุ1) การงดจายเงินปนผลของป 2564 ยังไมมีความแนนอนเนื่องจากตองรอการอนุมัตจิากที่ประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565    
 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

   2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

     บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใชผสมกับน้ำมัน
เบนซินในอัตราสวนตางๆ เปนน้ำมันแกสโซฮอล E10, E20 และ E85 เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตโดยทั่วไป  

โดยบริษัทฯ เปนผูประกอบอุตสาหกรรมกลางน้ำที่ไมไดประกอบอุตสาหกรรมตนน้ำและปลายน้ำจึงตองให

ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั้งทางดานการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ำอันไดแก กากน้ำตาล 
เปนตน รวมถึงการใชกาซชีวภาพซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยในรอบป 2564 บริษัทฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร

ความเสี่ยงใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทฯ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสถานการณแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลกและยังอาจสงผล
กระทบอยางตอเนื่องในปตอไป 

   2.2 ปจจัยความเส่ียงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท            

2.2.1 ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบหลัก  

                  บริษัทฯ ใชกากน้ำตาล และมันสำปะหลัง ซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบหลักในการ

ผลิตเอทานอล ซึ่งมีปจจัยที่จะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตหลายดาน ไดแกสภาพภูมิอากาศ, โรคระบาด, และ
ปริมาณน้ำฝนในแตละป โดยเฉพาะพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตามผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับพชืไร

ชนิดอื่น ทั้งนี ้ในปการผลิต 2564/65 มีการคาดการณวาปริมาณออยเขาหีบและกากน้ำตาลจะเพิ่มขึ ้นจากป 

2563/64 รอยละ 28.64 และรอยละ 28.88 ตามลำดับ แตอยางไรก็ตามเนื่องจากมีความตองการซื้อกากน้ำตาลจาก
โรงงานสุราในปริมาณมากประกอบกับแนวโนมคาเงินบาทที่ออนตัวสงผลใหราคากากน้ำตาลอยูในระดับสูง ในป 

2565 บริษัทฯ จึงพิจารณาการใชมันสำปะหลัง ทั้งมันสำปะหลังเสน มันสำปะหลังบด และแปงมัน เพื่อใชผสมเปน

วัตถุดิบสำหรับสายการผลิตที่ 2 เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการพ่ึงพิงวัตถุดิบกากน้ำตาลเพียงอยางเดียว  

            2.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก  

                    เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใชสำหรับการผลิตเอทานอลเปนวัตถุดิบทางการเกษตร โดยราคาจะแปร
ผันไปตามอุปสงคอุปทานของตลาดทั้งในและตางประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลักสงผลโดยตรงตอ
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ตนทุนการผลิตเอทานอล หากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอตนทุนขายและ

อัตรากำไรของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาขายเอทานอลจากตนทุนบวกกำไรขั้นตนใน

อัตราที ่เหมาะสม อีกทั ้งมีการติดตามสถานการณตลาดและความเคลื ่อนไหวของราคาวัตถุดิบหลัก ไดแก 

กากน้ำตาล น้ำตาลทรายดิบ รวมถึงมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถจัดซื้อวัตถุดิบไดในราคาที่สามารถ

แขงขันได รวมถึงพิจารณาความเปนไปไดในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือสรางมั่นคงดานวัตถุดิบใหกับบริษัทฯ 

  2.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ  

                    บริษัทฯ จำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใหกับผูคาน้ำมันมาตรา 7 เพื่อนำไปผสมเปน

น้ำมันแกสโซฮอล ซึ่งถือวาเปนตลาดที่มีลูกคานอยราย ดังนั้นดวยภาวะ oversupply ในปจจุบัน ลูกคารายใหญที่

มีความตองการเอทานอลในปริมาณมากจึงมีอำนาจตอรองทั้งราคาและเงื่อนไขการซื้อขาย นอกจากนั้นในกรณีที่

ลูกคารายใหญมีความรวมมือทางธุรกิจกับผูผลิตเอทานอล ทั้งในรูปแบบการถือหุน และการรวมทุน จะยิ่งสงผลให

อำนาจตอรองสูงขึ้น บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญและผลกระทบตอผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไดพยายามลดการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเปนหลัก และขยายฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้น

เพื่อใหสามารถจำหนายเอทานอลไดตามแผนงานและเปาหมายในราคาและเงื ่อนไขที่ดีที่สุด ประกอบกับการ

ติดตามสถานการณตลาดสงออกเพ่ือเพ่ิมชองทางการจำหนายอีกทางหน่ึง 

            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 ความเสี่ยงจากแนวโนมการใชรถยนตไฟฟาและรถยนตไฮบริดเพิ่มข้ึน  

        เนื ่องจากภาครัฐม ีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา ( 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 เพ่ือลดผลกระทบจากความตองการใชเอทานอลที่อาจจะลดลงในอนาคตใหมากท่ีสุด 
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   2.2.6 ความเสี่ยงจากการใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงหลักสำหรับผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพื่อ

ใชในกระบวนการผลิตเอทานอล  

  เปนหนึ่งในนโยบายลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ใช

น้ำมันเตาและพลังงานชีวมวลเปนเชื้อเพลิงหลักเทานั้น ทำใหสามารถลดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดมาก ปจจุบันบริษัทฯ

สามารถผลิตกาซชีวภาพไดเพียงพอสำหรับการผลิตไอน้ำ และกระแสไฟฟาที่ใชในการผลิตเอทานอลทั้งสอง

สายการผลิต อยางไรก็ตามบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติซึ่งควบคุมไมได ทำใหบอผลิตกาซชีวภาพ

ไดรับความเสียหายและทำใหกระบวนการผลิตกาซชีวภาพตองหยุดชะงักลง โดยจะตองหันไปใชเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน

ทดแทน เชน น้ำมันเตาและกะลาปาลม เปนตน ก็จะทำใหตนทุนการผลิตเอทานอลเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯก็ตระหนัก

ถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดปรับปรุงโครงสรางบอผลิตกาซชีวภาพใหมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดใหมีหนวยงาน

คอยเฝาระวังและดูแลระบบการผลิตกาซชีวภาพทุกระบบอยางใกลชิด โดยมีแผนดำเนินการเปลี่ยนผาใบคลุมบอ

กาซชีวภาพ (HDPE Cover) กอนหมดอายุใชงาน เพื่อลดความเสี ่ยงเกิดการฉีกขาดเมื่อเจอลมพายุและมีการ

ซอมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ อยางสม่ำเสมออยูตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถผลิตกาซชีวภาพไดอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธผลสูงสุด นอกจากนี้ ยังไดจัดทำกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิด

จากภัยธรรมชาติเพ่ือรองรับความเสี่ยงไวอีกทางหนึ่งดวย 

            2.2.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอม  

บริษัทฯใหความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบดานสุขภาพและอนามัยของชุมชนโดยรอบ

โรงงาน จึงมีความมุงมั่นและเอาใจใสตอสภาพแวดลอม และมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง 2 ดานดังนี้ 

        (1) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางอากาศ  

                    บริษัทฯไดติดตั้งอุปกรณ BIO SCRUBBER สำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในกาซ

ชีวภาพที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟาเพ่ือทำใหกาซชีวภาพมีความสะอาดและมีคุณภาพ

ที่ดี นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คอยเฝาระวัง พรอมทำการตรวจสอบคามลสารจากลมระบายออกที่ปลายปลองหมอ

ไอน้ำใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน และมีแผนการซอมบำรุงหรือเปลี่ยนผาใบคลุมบอกาซชีวภาพกอน

หมดอายุใชงาน เพ่ือใหผาใบคลุมบอกาซชีวภาพอยูในสภาพที่ดีและมีความมั่นคงแข็งแรงลดผลกระทบมลพิษทาง

อากาศที่อาจจะเกิดขึ้นตอชุมชนใหมากท่ีสุด 

       (2) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย  

                   บริษัทฯไดดำเนินการตามเงื่อนไขขอกำหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมใน “เรื่องการ

จัดการน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีการกอสรางบอกักเก็บน้ำกากสาที่ผานกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ

อยางเหมาะสมเพียงพอ มีการตรวจสอบและซอมแซมคันบอใหมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม และกักเก็บน้ำใน

ระดับที่ต่ำกวาคันบอ (FREE BOARD) อยางเพียงพอเพื่อลดโอกาสของการเกิดน้ำลนจากบอเมื่อฝนตกหนัก 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาเพ่ือลดปริมาณน้ำกากสาที่ตองกักเก็บและลดความเสี่ยง

จากการที่น้ำกากสาจะรั่วไหลหากเกิดอุทกภัยขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงาน 
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  2.2.8 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวในสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงิน   

        ธนาคารผูใหกูไดกำหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการดำรงสัดสวนการถือหุนของ บริษัท ลานนารีซอรสเซส 

จำกัด (มหาชน) (“LANNA”) ซึ่งเปนบริษัทแมไมใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืม

เงินจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญากูยืมเงินและทำใหธนาคารผูใหกูสามารถเรียกใหบริษัทฯ

ชำระคืนเงินตนของเงินกูยืมทั้งหมดทันทีซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ ในที่สุด หาก LANNA 

จำหนายหุนที่ถืออยูในบริษัทฯ และทำใหสัดสวนการถือหุนลดลงต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมด ซึ่ง

บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวโดยไดรายงานใหคณะกรรมการ LANNA ทราบถึงเงื่อนไขท่ีตองดำรงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทฯ ดังกลาว หาก LANNA มีแผนที่จะลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ในอนาคตก็จะแจงให 

บริษัทฯทราบลวงหนากอน เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเจรจากับธนาคารผูใหกูกอนเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญากูยืมเงินไดโดยไมผิดสัญญาแตอยางใด            

   2.2.9 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

  บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของโดย

ตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่จะตองถูกทางการตักเตือน ปรับหรือถูกดำเนินคดี และสงผลกระทบตอชื่อเสียง

ของบริษัทฯ โดยกำหนดใหผูบริหารติดตามและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 

และผูมีสวนไดเสียอยางใกลชิดเพ่ือใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตางๆ 

รวมท้ังกำหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปอยางถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกำหนดโดยเครงครัดทุกประการ 

          2.2.10 ความเสี่ยงดานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น  

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบายวาดวย

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการเผยแพร สื่อสารในทุก

ระดับขององคกรรวมถึงบุคคลภายนอก โดยจัดตั้งคณะทำงานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใหมีการนำนโยบาย

ไปสูการปฏิบัติจริง มีการกระตุนจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีการประเมิน

ตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นของทุกหนวยงานเพื่อนำไปปรับปรุงแกไขระเบียบคำสั่งตางๆ ท่ี

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันใหครอบคลุมความเสี่ยงดังกลาวอยางรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอโดยบริษัทฯ 

ไดร ับการรับรองรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบ ัต ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

(THAILAND’S PRIVATE COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) ตั ้งแต

วันที่ 9 มีนาคม 2560 และไดรับการตออายุอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

          2.2.11 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)   

                    สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแตปลายป 2562 เปนตนมา ซึ่งบริษัทฯ 
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยบริษัทฯ 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  รวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการประชุมผานระบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ทั ้งนี ้เพื ่อเตรียมความพรอมและสงเสริมใหพนักงานเปลี ่ยนแปลงวิธ ีการทำงานโดยใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้  
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังกลาวขางตน ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน

ของพนักงานอยางมีนัยสำคัญ ยังอยูในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลได โดยบริษัทฯยังคงเฝาระวังและ
ติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อยางตอเนื่องเพ่ือปองกันและหรือลดความเสี่ยงให
ต่ำที่สุดเทาที่จะทำได 

2.2.12 ปจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน  

   นอกจากรายการดังกลาวขางตนแลวบริษัทฯ ไมมีพันธะผูกพันใดๆ ที ่เกี ่ยวกับการออกหุน 

ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพยแปลงสภาพ หุนกูหรือตราสารหนี้อยางอื่นที่คงคางทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงหรือเหตุการณสำคัญที่อาจจะสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญแตอยางใด 
 

3.การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน  

       3.1  นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน 

         นโยบายการจัดการดานความยั่งยืน  

                 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน มีจริยธรรม ยึดหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศน และ

เปาหมายตามกลยุทธที่กำหนดไว โดยไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) มาบูรณาการและปรับใช เพื ่อกำหนดเปนนโยบายการบริหาร
จัดการความยั่งยืนที่มีความเหมาะสมสำหรับองคกร  

   ดวยเจตนารมณดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั ้งที ่ 13/2564 เมื ่อวันที่              
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 มติิ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม   

   มิติเศรษฐกิจ (Economic) ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ ตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั ่นทุกรูปแบบ ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรมใหม แสวงหาโอกาสที่

เหมาะสมเพื่อพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน  
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การกํากับดูแลกิจการที�ดี 
 

เศรษฐกิจ 

สังคม สิ�งแวดลอ้ม 

    มิติสิ ่งแวดลอม (Environmental) ดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บริหารการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดผลกระทบจากการดำเนินธุร กิจตอระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งบรรเทาผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ(Climate change) เพ่ือการอยูรวมกันอยางยั่งยืน 
  มิติสังคม(Social) ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกปองสิทธิ

แรงงาน ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีควบคูกับการพัฒนา

ความรูความสามารถและทักษะที่จำเปนของบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมทั้งอาศัยความเชี่ยวชาญขององคกรเพ่ือ

สรางคุณคา ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน 

  ทั้งนี้ ผูบริหารและพนกังานทุกคนมีหนาที่ สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย

ที่กำหนด รวมถึงการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียทั้งหมด และสรางการมีสวนรวมกับองคกรชั้นนำอ่ืนเพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพดานการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 

                                                               
 

         เปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน  

         บริษัทฯมุงมั่นในการเปนบริษัทฯผูนำในการผลิตพลังงานทดแทน โดยตองการสงมอบ (VALUE 

PROPOSITION) คุณภาพ ความปลอดภัยและการใหบริการดานพลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน  จึงดำเนินธุรกิจตาม

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร เพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน ปองกันและรับผิดชอบตอผลกระทบจาก

การดำเนินธุรกิจที่มีตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมภายใตการดำเนินงานอยางมีบรรษัทภิบาล เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดทิศทางกลยุทธสูความยั่งยืน ดังนี้ 

 

 

 

  

 

ความ

ต้องการ 
 

คุณค่า 
 

ผู้มีส่วนได้

เสีย  
  

ผลิตภณัฑ์

และบริการ 
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3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

   3.2.1 หวงโซคุณคาธุรกิจ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   บริษัทฯใหความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดหวงโซคุณคาของกิจการ(Value Chain) เพื่อ

สรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑและบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตั้งแตการจัดซื้อจัดหา

วัตถุดิบจากผูสงมอบทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่ตองคำนึงถึงผลกระทบตอชุมชนและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม การตลาดและการสงมอบสินคาท่ีมคีุณภาพไดมาตรฐานและรวดเร็วถึงมือลูกคาหรือผูบริโภค 
   นอกจากนั ้น บริษัทฯยังคงมีความมุ งหวังใหคู คาทางธุรกิจดำเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล                
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 
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   (7) หนวยงานราชการและหนวยงานกำกับดูแล รัฐบาล องคการปกครองสวนทองถิ่น                 

ผูกำหนดนโยบายหรือกำกับดูแล  ศาล องคกรอิสระ 

       3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

      บริษัทฯ วิเคราะหกลุ มผู มีสวนไดสวนเสียที ่สำคัญทั ้งภายในและภายนอกองคกรซึ ่งมี

ความสัมพันธกับหวงโซคุณคาของธุรกิจ และใหความสำคัญกับการมีสวนรวม โดยการสื่อสารแบบสองทาง เปด

โอกาสรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น เพื่อสะทอนความตองการและความคาดหวังของผูมีส วนไดสวนเสียตอ

การดำเนินธุรกิจของบริษัฯ ทำใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียจะ

ไดรับการคุมครองดูแลอยางเปนธรรม มีความเสมอภาค และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถจำแนกออกเปนกลุมหลักได 7 กลุม ดังตอไปนี้ 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง การดำเนินงานของบริษัทฯ แนวทางการมีสวนรวม 

(1) พนักงาน (1) คาตอบแทนและสวสัดิการทีด่ ี

(2) ความกาวหนาและความมั่นคง 

(3) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

(4) การพัฒนาความรูและทักษะ 

(1) ผลตอบแทนท่ีดีและสวสัดิการที่เหมาะสม 

(2) ประเมินผลอยางเปนธรรมและเทาเทียม  

     ใหโอกาสในการกาวหนาและโยกยาย 

(3) การประเมินคางาน 

(4) จัดสภาพแวดลอมการทำงานที่ดี  

(5) สรางวัฒนธรรมองคกรพรอมปลูกจิตสำนึก 

    ใหตระหนักดานความปลอดภยั 

(6) ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน  

(1) สรางระบบสื่อสารภายใน

องคกร (Intranet, E-mail) 

(2) กลองรับฟงความคิดเห็น 

(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

(4) การประชุมคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการ  

(5) กิจกรรมแรงงานสัมพันธ 

(2) ลูกคา (1) ผลิตภณัฑที่มีคณุภาพ 

(2) การใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

(3) การสงมอบสินคาที่ครบถวน   

    ถูกตอง ตรงเวลา 

(4) การบริการที่ประทับใจ 

(1) กระบวนการผลิตมุงเนนคณุภาพและความ  

    ปลอดภัย  

(2) พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนำ 

    เทคโนโลยี นวัตกรรมเขามาใช สงเสรมิการ 

    วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ 

(1) การเขาพบ พูดคุยกับลูกคา 

(2) การสำรวความพึงพอใจ 

(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

 

(3) คูคา (1) การดำเนินงานดวยความโปรงใส 

    และเปนธรรม 

(1) ดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม โปรงใส  

     ตรวจสอบได 

(2) ไมเรียก รับ จายผลประโยชนใดๆที่ไมสรุิต  

    ทั้งทางตรงและทางออม 

(3) การลงพื้นที่ตรวจสอบยอนกลบั Supplier 

(1) การพบปะ พูดคุย 

(2) ชองทางการรับเรืองรองเรียน 

(3) การประชุมประจำป 

(4) ผูถือหุน (1) ผลประกอบการที่ดี มั่นคง 

(2) การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

(3) การจายเงินปนผลในระดับนาพอใจ 

(1) ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจรยิธรรม 

    หลักธรรมาภิบาลและการกำกบัดูแลกิจการที่ด ี

(2) ปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและ 

   เปดเผยขอมลูดวยความโปรงใส เปนธรรม 

(3) จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสม  

    ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  

(1) การประชุมใหญสามัญผูถือ 

    หุนประจำป 

(2) ชองทางการรับขอเสนอแนะ 

สอบถามขอมูล 

(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

(5) ชมุชน-

สังคม 

(1) การรับฟง ใหความสำคัญกับเสียง 

    สะทอนของชุมชน 

(1) ดำเนินงานดวยความรับผิดชอบในผลกระทบ 

    จากกระบวนการผลิต 

(1) การประชุมรวมกับผูนำชุมชน

และหนวยงานราชการ โดยจัดตั้ง
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   (7) หนวยงานราชการและหนวยงานกำกับดูแล รัฐบาล องคการปกครองสวนทองถิ่น                 

ผูกำหนดนโยบายหรือกำกับดูแล  ศาล องคกรอิสระ 

       3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

      บริษัทฯ วิเคราะหกลุ มผู มีสวนไดสวนเสียที ่สำคัญทั ้งภายในและภายนอกองคกรซึ ่งมี

ความสัมพันธกับหวงโซคุณคาของธุรกิจ และใหความสำคัญกับการมีสวนรวม โดยการสื่อสารแบบสองทาง เปด

โอกาสรับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น เพื่อสะทอนความตองการและความคาดหวังของผูมีส วนไดสวนเสียตอ

การดำเนินธุรกิจของบริษัฯ ทำใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียจะ

ไดรับการคุมครองดูแลอยางเปนธรรม มีความเสมอภาค และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถจำแนกออกเปนกลุมหลักได 7 กลุม ดังตอไปนี้ 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง การดำเนินงานของบริษัทฯ แนวทางการมีสวนรวม 

(1) พนักงาน (1) คาตอบแทนและสวสัดิการทีด่ ี

(2) ความกาวหนาและความมั่นคง 

(3) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

(4) การพัฒนาความรูและทักษะ 

(1) ผลตอบแทนท่ีดีและสวสัดิการที่เหมาะสม 

(2) ประเมินผลอยางเปนธรรมและเทาเทียม  

     ใหโอกาสในการกาวหนาและโยกยาย 

(3) การประเมินคางาน 

(4) จัดสภาพแวดลอมการทำงานที่ดี  

(5) สรางวัฒนธรรมองคกรพรอมปลูกจิตสำนึก 

    ใหตระหนักดานความปลอดภยั 

(6) ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน  

(1) สรางระบบสื่อสารภายใน

องคกร (Intranet, E-mail) 

(2) กลองรับฟงความคิดเห็น 

(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

(4) การประชุมคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการ  

(5) กิจกรรมแรงงานสัมพันธ 

(2) ลูกคา (1) ผลิตภณัฑที่มีคณุภาพ 

(2) การใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

(3) การสงมอบสินคาที่ครบถวน   

    ถูกตอง ตรงเวลา 

(4) การบริการที่ประทับใจ 

(1) กระบวนการผลิตมุงเนนคณุภาพและความ  

    ปลอดภัย  

(2) พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนำ 

    เทคโนโลยี นวัตกรรมเขามาใช สงเสรมิการ 

    วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ 

(1) การเขาพบ พูดคุยกับลูกคา 

(2) การสำรวความพึงพอใจ 

(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

 

(3) คูคา (1) การดำเนินงานดวยความโปรงใส 

    และเปนธรรม 

(1) ดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม โปรงใส  

     ตรวจสอบได 

(2) ไมเรียก รับ จายผลประโยชนใดๆที่ไมสรุิต  

    ทั้งทางตรงและทางออม 

(3) การลงพื้นที่ตรวจสอบยอนกลบั Supplier 

(1) การพบปะ พูดคุย 

(2) ชองทางการรับเรืองรองเรียน 

(3) การประชุมประจำป 

(4) ผูถือหุน (1) ผลประกอบการที่ดี มั่นคง 

(2) การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

(3) การจายเงินปนผลในระดับนาพอใจ 

(1) ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจรยิธรรม 

    หลักธรรมาภิบาลและการกำกบัดูแลกิจการที่ด ี

(2) ปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและ 

   เปดเผยขอมลูดวยความโปรงใส เปนธรรม 

(3) จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสม  

    ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  

(1) การประชุมใหญสามัญผูถือ 

    หุนประจำป 

(2) ชองทางการรับขอเสนอแนะ 

สอบถามขอมูล 

(3) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

(5) ชมุชน-

สังคม 

(1) การรับฟง ใหความสำคัญกับเสียง 

    สะทอนของชุมชน 

(1) ดำเนินงานดวยความรับผิดชอบในผลกระทบ 

    จากกระบวนการผลิต 

(1) การประชุมรวมกับผูนำชุมชน

และหนวยงานราชการ โดยจัดตั้ง
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ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง การดำเนินงานของบริษัทฯ แนวทางการมีสวนรวม 

(2) ขอรองเรียนไดรับการดูแล 

     อยางเปนธรรม 

(3) การดำเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย 

    และรับผดิชอบตอชุมชน 

(4) การมีสนรวมในกิจกรรมของชุมชน 

(2) นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช เพ่ือการ 

     ดำเนินงานที่เปนมิตรตอชุมชน สังคมและ 

     สิ่งแวดลอม 

(3) ใหความสำคัญตอการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

(4) สนับสนุนการสรางงานและรายไดในชุมชน 

(5) สงเสริมคณุภาพความเปนอยู รวมพัฒนา 

    ชุมชน สังคมและรักษาประเพณี วัฒนธรรม 

    ทองถ่ิน 

คณะทำงานความรวมมือระหวาง

บริษัทฯและตัวแทนชุมชน 

(2) คณะทำงานมวลชนเขาพบปะ 

เยี่ยมเยียนรับฟงขอเสนอแนะ  

ขอรองเรียน 

(3) คณะทำงาน Emergency 

Response Team เฝาระวังและ

แกไขปญหาที่เกิดข้ึน หากมี

ผลกระทบตอชุมชน ตลอด 24 ชม. 

(4) รวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของ

ชุมชน 

(5) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

(6) คูแขง (1) ประกอบกิจการดวยความสุจริต  

     เปนธรรม โปรงใส ไมเอาเปรียบ 

     คูแขง  

(1) ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขัน 

(2) ไมใสรายหรือทำลายชื่อเสียของผูมีสวน 

    เก่ียวของ 

(1) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

(7) หนวยงาน

ราชการ/

หนวยงานกำกับ

ดูแล 

(1) การปฏิบัติตามขอกำหนด กฎหมาย 

    และความโปรงใสในการดำเนินงาน 

(2) ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม  

    และสิ่งแวดลอม 

(3) ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ 

(1) ปฏิบัติตามขอกำหนด กฎหมายตางๆและ 

    นโยบายของบริษัทท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

(2) ดำเนินธุรกิจดวยความถูกตอง โปรงใส  

     ปฏิบัตติามหลักการกำกับดูแลกิจการ และ 

     การตอตานคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

(3) ใหความรวมมือและสนับสนุนโครงการของ 

    หนวยราชการ 

(1) การพบปะ พูดคุย ชี้แจง 

(2) การเขารวมโครงการของ 

    หนวยงานราชการ 

 

        3.2.3 การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาอยางยั่งยืน  

        คณะทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Sustainability Management Committee) 

(CSM)  ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกหนวยงานจะทำการประชุมหารือ ประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใต

สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด รวมทั้งการตอบสนอง

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 ขอ 

โดยมีขั้นตอนจากการวิเคราะหประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อนำมาประเมินรวมกับการประเมินความเสี่ยง

ของบริษัทฯ เพื่อใชในการพัฒนากิจการอยางยั่งยืนดังตอไปนี ้

   1. รวบรวมประเด็นความย่ังยืนตลอดหวงโซคุณคา ท้ังปจจัยภายนอกและภายใน ตั้งแตการสรรหา

วัตถุดิบ การขนสง กระบวนการผลิต การสงมอบไปยังลูกคา โดยพิจารณาจากมาตรฐาน ขอกำหนดและแนวทางใน

การปฏิบัติในระดับสากลท่ีเกี่ยวของ และจากการรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน การประเมินความพึง

พอใจของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ 
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ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง การดำเนินงานของบริษัทฯ แนวทางการมีสวนรวม 

(2) ขอรองเรียนไดรับการดูแล 

     อยางเปนธรรม 

(3) การดำเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย 

    และรับผดิชอบตอชุมชน 

(4) การมีสนรวมในกิจกรรมของชุมชน 

(2) นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช เพ่ือการ 

     ดำเนินงานที่เปนมิตรตอชุมชน สังคมและ 

     สิ่งแวดลอม 

(3) ใหความสำคัญตอการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

(4) สนับสนุนการสรางงานและรายไดในชุมชน 

(5) สงเสริมคณุภาพความเปนอยู รวมพัฒนา 

    ชุมชน สังคมและรักษาประเพณี วัฒนธรรม 

    ทองถ่ิน 

คณะทำงานความรวมมือระหวาง

บริษัทฯและตัวแทนชุมชน 

(2) คณะทำงานมวลชนเขาพบปะ 

เยี่ยมเยียนรับฟงขอเสนอแนะ  

ขอรองเรียน 

(3) คณะทำงาน Emergency 

Response Team เฝาระวังและ

แกไขปญหาที่เกิดข้ึน หากมี

ผลกระทบตอชุมชน ตลอด 24 ชม. 

(4) รวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของ

ชุมชน 

(5) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

(6) คูแขง (1) ประกอบกิจการดวยความสุจริต  

     เปนธรรม โปรงใส ไมเอาเปรียบ 

     คูแขง  

(1) ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขัน 

(2) ไมใสรายหรือทำลายชื่อเสียของผูมีสวน 

    เก่ียวของ 

(1) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

(7) หนวยงาน

ราชการ/

หนวยงานกำกับ

ดูแล 

(1) การปฏิบัติตามขอกำหนด กฎหมาย 

    และความโปรงใสในการดำเนินงาน 

(2) ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม  

    และสิ่งแวดลอม 

(3) ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ 

(1) ปฏิบัติตามขอกำหนด กฎหมายตางๆและ 

    นโยบายของบริษัทท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

(2) ดำเนินธุรกิจดวยความถูกตอง โปรงใส  

     ปฏิบัตติามหลักการกำกับดูแลกิจการ และ 

     การตอตานคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

(3) ใหความรวมมือและสนับสนุนโครงการของ 

    หนวยราชการ 

(1) การพบปะ พูดคุย ชี้แจง 

(2) การเขารวมโครงการของ 

    หนวยงานราชการ 

 

        3.2.3 การวิเคราะหปจจัยการพัฒนาอยางยั่งยืน  

        คณะทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Sustainability Management Committee) 

(CSM)  ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกหนวยงานจะทำการประชุมหารือ ประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใต

สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด รวมทั้งการตอบสนอง

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 ขอ 

โดยมีขั้นตอนจากการวิเคราะหประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อนำมาประเมินรวมกับการประเมินความเสี่ยง

ของบริษัทฯ เพื่อใชในการพัฒนากิจการอยางยั่งยืนดังตอไปนี ้

   1. รวบรวมประเด็นความย่ังยืนตลอดหวงโซคุณคา ท้ังปจจัยภายนอกและภายใน ตั้งแตการสรรหา

วัตถุดิบ การขนสง กระบวนการผลิต การสงมอบไปยังลูกคา โดยพิจารณาจากมาตรฐาน ขอกำหนดและแนวทางใน

การปฏิบัติในระดับสากลท่ีเกี่ยวของ และจากการรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน การประเมินความพึง

พอใจของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ 
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• กากนํ�าตาล/นํ�าตาลทรายดิบ

•มนัสาํปะหลงั

•อปุกรณก์ารผลิต

•การขนสง่ทางรถ

•การขนสง่ทางเรือ

• เอทานอล

• โพแทสเซียมฮิวเมท

•ผูค้า้น ํ�ามนั

•ผูจ้าํหน่ายสินคา้
ทางการเกษตร

•การขนสง่ทางรถ

•การขนสง่ทางเรือ

หน่วยงานกาํกบัดแูล

     2. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดเสีย  
     3. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีตอบริษัทฯ  
     4. จัดลำดับความสำคัญของประเด็น จากผลกระทบในภาพรวม พิจารณาโอกาสและผลกระทบตอการ
สรางคุณคาขององคกร จากนั้นนำประเด็นสำคัญเขาสูกระบวนการขอนุมัตใินการกำหนดกลยุทธ  
     5. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ  นำเสนอประเด็นสำคัญตามที่ไดทำการวิเคราะห
แลวใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเปาหมาย กลยุทธ กอนนำไปบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตอไป 

  3.2.4 ประเด็นสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาอยางย่ังยืน(ESG) 

มิติ ประเด็นสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาอยางย่ังยืน ขอบเขตของผลกระทบ 

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

(1) การบริหารจัดการความเสี่ยงและวกิฤติ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

(2) การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/คูแขง/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ 

(3) การบริหารจัดการหวงโซอุปทานและการจัดหาวตัถุดิบ พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

(4) การบริหารความสัมพันธกับลูกคา พนักงาน/ลูกคา 

(5) นวัตกรรม พนักงาน/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

(6) ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา 

(7) ผลิตภณัฑที่มีคณุภาพสรางความมัน่คงดานพลังงานใหทุกคน พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

สัง
คม

 

(8) การดูแลและพัฒนาบุคลากร พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(9) การเคารพสิทธิมนุษยช พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ 

(10) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พนักงาน/คูคา/ลูกคา 

(11) การรวมสรางสัมคมที่นาอยู พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

สิ่ง
แว

ดล
อม

 

(12) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการปลอยกาซเรือนกระจก พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(13) การจัดการพลังงาน พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(14) การบริหารจัดการน้ำ พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(15) การจัดการของเสียและวสัดุเหลือใช พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

       การบริหารจัดการหวงโซคุณคา 

       เพ่ือปองกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯไดดำเนินงานทุก

กระบวนการในหวงโซคุณคา โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต การขนสงสินคาถึงมือลูกคาปลายทางของหวงโซอุปทาน ดังนี้ 

 
    

 

 

         
     

ผูสงมอบ

วัตถุดิบ
การจัดซ้ือ

จัดหา
การผลิต

การตลาดและ

การขาย
การส่งมอบ

สินค้า

ลูกค้า/

ผู้บริโภค

•โรงงาน
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• กากนํ�าตาล/นํ�าตาลทรายดิบ

•มนัสาํปะหลงั

•อปุกรณก์ารผลิต

•การขนสง่ทางรถ

•การขนสง่ทางเรือ

• เอทานอล

• โพแทสเซียมฮิวเมท

•ผูค้า้น ํ�ามนั

•ผูจ้าํหน่ายสินคา้
ทางการเกษตร

•การขนสง่ทางรถ

•การขนสง่ทางเรือ

หน่วยงานกาํกบัดแูล

     2. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดเสีย  
     3. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีตอบริษัทฯ  
     4. จัดลำดับความสำคัญของประเด็น จากผลกระทบในภาพรวม พิจารณาโอกาสและผลกระทบตอการ
สรางคุณคาขององคกร จากนั้นนำประเด็นสำคัญเขาสูกระบวนการขอนุมัตใินการกำหนดกลยุทธ  
     5. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ  นำเสนอประเด็นสำคัญตามที่ไดทำการวิเคราะห
แลวใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเปาหมาย กลยุทธ กอนนำไปบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตอไป 

  3.2.4 ประเด็นสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาอยางย่ังยืน(ESG) 

มิติ ประเด็นสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาอยางย่ังยืน ขอบเขตของผลกระทบ 

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

(1) การบริหารจัดการความเสี่ยงและวกิฤติ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

(2) การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/คูแขง/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ 

(3) การบริหารจัดการหวงโซอุปทานและการจัดหาวตัถุดิบ พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

(4) การบริหารความสัมพันธกับลูกคา พนักงาน/ลูกคา 

(5) นวัตกรรม พนักงาน/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

(6) ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา 

(7) ผลิตภณัฑที่มีคณุภาพสรางความมัน่คงดานพลังงานใหทุกคน พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

สัง
คม

 

(8) การดูแลและพัฒนาบุคลากร พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(9) การเคารพสิทธิมนุษยช พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ 

(10) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พนักงาน/คูคา/ลูกคา 

(11) การรวมสรางสัมคมที่นาอยู พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

สิ่ง
แว

ดล
อม

 

(12) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการปลอยกาซเรือนกระจก พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(13) การจัดการพลังงาน พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(14) การบริหารจัดการน้ำ พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(15) การจัดการของเสียและวสัดุเหลือใช พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

       การบริหารจัดการหวงโซคุณคา 

       เพ่ือปองกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯไดดำเนินงานทุก

กระบวนการในหวงโซคุณคา โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต การขนสงสินคาถึงมือลูกคาปลายทางของหวงโซอุปทาน ดังนี้ 

 
    

 

 

         
     

ผูสงมอบ

วัตถุดิบ
การจัดซ้ือ

จัดหา
การผลิต

การตลาดและ

การขาย
การส่งมอบ

สินค้า

ลูกค้า/

ผู้บริโภค

•โรงงาน

                  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกดั (มหาชน)                     รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

37 

• กากนํ�าตาล/นํ�าตาลทรายดิบ

•มนัสาํปะหลงั

•อปุกรณก์ารผลิต

•การขนสง่ทางรถ

•การขนสง่ทางเรือ

• เอทานอล

• โพแทสเซียมฮิวเมท

•ผูค้า้น ํ�ามนั

•ผูจ้าํหน่ายสินคา้
ทางการเกษตร

•การขนสง่ทางรถ

•การขนสง่ทางเรือ

หน่วยงานกาํกบัดแูล

     2. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดเสีย  
     3. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีตอบริษัทฯ  
     4. จัดลำดับความสำคัญของประเด็น จากผลกระทบในภาพรวม พิจารณาโอกาสและผลกระทบตอการ
สรางคุณคาขององคกร จากนั้นนำประเด็นสำคัญเขาสูกระบวนการขอนุมัตใินการกำหนดกลยุทธ  
     5. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ  นำเสนอประเด็นสำคัญตามที่ไดทำการวิเคราะห
แลวใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติเปาหมาย กลยุทธ กอนนำไปบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตอไป 

  3.2.4 ประเด็นสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาอยางย่ังยืน(ESG) 

มิติ ประเด็นสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาอยางย่ังยืน ขอบเขตของผลกระทบ 

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

(1) การบริหารจัดการความเสี่ยงและวกิฤติ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

(2) การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/คูแขง/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ 

(3) การบริหารจัดการหวงโซอุปทานและการจัดหาวตัถุดิบ พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

(4) การบริหารความสัมพันธกับลูกคา พนักงาน/ลูกคา 

(5) นวัตกรรม พนักงาน/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

(6) ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา 

(7) ผลิตภณัฑที่มีคณุภาพสรางความมัน่คงดานพลังงานใหทุกคน พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

สัง
คม

 

(8) การดูแลและพัฒนาบุคลากร พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(9) การเคารพสิทธิมนุษยช พนักงาน/ผูถือหุน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม/หนวยงานราชการ 

(10) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พนักงาน/คูคา/ลูกคา 

(11) การรวมสรางสัมคมที่นาอยู พนักงาน/คูคา/ลูกคา/ชุมชน-สังคม 

สิ่ง
แว

ดล
อม

 

(12) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการปลอยกาซเรือนกระจก พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(13) การจัดการพลังงาน พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(14) การบริหารจัดการน้ำ พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

(15) การจัดการของเสียและวสัดุเหลือใช พนักงาน/ชุมชน-สังคม 

       การบริหารจัดการหวงโซคุณคา 

       เพ่ือปองกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทฯไดดำเนินงานทุก

กระบวนการในหวงโซคุณคา โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสงวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต การขนสงสินคาถึงมือลูกคาปลายทางของหวงโซอุปทาน ดังนี้ 

 
    

 

 

         
     

ผูสงมอบ

วัตถุดิบ
การจัดซ้ือ

จัดหา
การผลิต

การตลาดและ

การขาย
การส่งมอบ

สินค้า

ลูกค้า/

ผู้บริโภค

•โรงงาน
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    การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

                    การรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในหวงโซคุณคาของธุุรกิิจ ชวยผลัักดัันให

การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ สำเร็็จตามเปาหมายท่ีวางไวถืือเปนเรื่องสำคััญที่บริิษััทฯ คำนึึงถึึง และมุงเนนสราง

และรักษาความสัมพันธอันดีีในระยะยาว รวมทั้งแสวงหาความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียในหวงโซอุปทานอยางตอ

เนื่อง นอกจากน้ีบริษัทฯยังไดรักษาและเพ่ิมระดับของการมีสวนรวมและการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อ

ใหสามารถเขาใจ เขาถึึง และสามารถตอบสนองความคาดหวัังของผูมีีสวนไดเสีียทั้งในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่ง

แวดลอมไดอยางเหมาะสม 

             (1) ดานวัตถุดิบ (Raw Materials)  

                    วัตถุดิบเปนหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังน้ันการจัดซื้อวัตถุดิบแตละประเภท 

โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักกำหนดใหตองผานการทดสอบคุณภาพและตองมี Supplier อยางนอย 2 ราย เพื่อปองกัน

ความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยบริษัทฯใหความสำคัญในการคัดเลือก Supplier แตละราย โดยกำหนด

หลักเกณฑการคัดเลือก Supplier รายใหม ดังนี้ 

   วัตถุดิบหลัก : ประกอบไปดวย กากน้ำตาล มันสำปะหลัง ซึ่งเปนทรัพยากรจากธรรมชาติที่ตอง

ใชอยางมีประสิทธิภาพและไมสงผลกระทบดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะตองรักษาสมดุลตาม

ระบบมาตรฐานและควบคุมกระบวนการ ตลอดจนมีการตรวจประเมิน Supplier หรือสงเอกสารการจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปรียบเทียบราคากับคูคาธุรกิจรายอ่ืนท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน การตรวจ

รับวัตถุดิบตองมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดกอนสงเขากระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานกำหนด 

   (2) กระบวนการจัดซื้อจัดหา : โดยเฉพาะการจัดซื้อวัตถุดิบกากาน้ำตาลและมันสำปะหลังทั้ง

ในประเทศและตาประเทศ ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักและสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ดังน้ันการจัดซื้อจัดหาตองมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ แหลงวัตถุดิบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บริษัทฯไดมีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดานคุณภาพและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ควบคูไปกับการคำานึงถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 

สังคม และการกำกับดูแลกิจการ 

  (3) ดานกระบวนการผลิต (Production) 

                     บริษัทฯมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมเขามาใช

ในกระบวนการผลิตแตละขั้นตอน ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีแนวคิดสรางสรรคในการสราง

นวัตกรรม ผานกิจกรรมซึ่งไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคน “TAE INNOVATION TEAM” , กิจกรรมกลุม

สงเสริมคุณภาพ นอกเหนือจากไดรับการรับรองระบบ ISO9001และ ISO14001 ลดตนทุนการผลิต รวมถึงการ

การบริหารจัดการน้ำเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำของเสียจาก

กระบวนการผลิต เชน นำน้ำ condensed จากการระเหยน้ำกากสากลับมาใชในกระบวนการผลิตใหม หรือ การ

นำกากมันสำปะหลังที่เหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใชเปนเชื้อเพลิง เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมท้ังการจัดการน้ำ การลดมลพิษในอากาศ ลดการใชพลังงานและลดกาซเรือนกระจก เปนตน 
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  (4) ดานความปลอดภัย  

  บริษัทฯใหความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเปนอันดับแรก จึงไดจัดอบรมดานความปลอดภัย

และขั้นตอนการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน หรือผูที่เขามาติดตอ ปฏิบัติงานภายในโรงงาน และติดตามการ

ปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยง เพ่ือใหพนักงานใชอุปกรณปองกันอยางครบถวนเพ่ือความปลอดภัย นอกจากนั้นยังจัดใหมี

การซอมบำรุง ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณในการทำงานอยูเสมอ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย กำหนดมาตรฐานการใชอุปกรณความปลอดภัยและจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

รวมท้ัง การตรวจสุขภาพประจำปใหกับพนักงาน เพ่ือดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานและปองกันโรคจากการทำงาน 

รวมท้ังสรางขวัญและกำลังใขใหผูปฏิบัติงานใหไดรับการดูแลเอาใจใส และสรางสถานที่พักรับรอง หองน้ำสำหรับ

คนขับรถขนสงท่ีตองรอนำรถขนสงสินคา 

  (5) การขายและการตลาด 

  บริษัทฯ มีกลยุทธโดยการวางเปาหมายลูกคาหลัก การหาตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑใหมใน

ประเทศและตางประทศ ฝกอบรมพัฒนาพนักงานผูทำหนาท่ีใหขอมูลผลิตภัณฑ หรือพนักงานขาย เพ่ือใหความรู

ดานผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก  เอทานอล โพแทสเซียมฮิวเมท ฟูเซลออย และซัลเฟอรซึ่งเปนผลพลอยไดซึ่ง

สามารถจำหนายได  ใหมีความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง  

                   (6) การสงมอบสินคา  

                   บริษัทฯมีระบบบริหารจัดการการกระจายสินคา เพ่ือสงมอบสินคาใหถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว 

ตรงตอเวลา ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

    (7) ความรับผิดชอบตอลูกคา/ผูบริโภค  

                    บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอลูกคาซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียกลุมสุดทายในหวงโซคุณคา จึงไดจัดทำ

แบบสำรวจความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการ จากแบบสำรวจพบวา ลูกคาตองการสินคาที่มีคุณภาพ ราคา

เปนธรรม ไดรับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว  

ความเสีย่งที่อาจสงผลกระทบกับความยั่งยืนของ TAE 

 ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ 

ดา
นส

ิ่งแ
วด

ลอ
ม 

(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ   

    ภูมิอากาศ (เชน ภัยแลง) 

ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ เชน 

มันสำปะหลัง กากน้ำตาล (ซึ่งเปน

วัตถุดิบจากออยที่เขาหีบในโรงงาน

น้ำตาล)สงผลใหการจัดหาวัตถุดิบ

ขาดความตอเนื่อง 

ทำงานอยางใกลชิดกับคูคาในการวางแผนจัดหา

วัตถุดิบ ติดตามความสมดลุระหวางอุปสงคและ

อุปทาน เก็บขอมูลท้ังจากการสำรวจในแหลง

เพาะปลูกจริง พรอมท้ังจัดซื้อวัตถุดิบจากคูคาที่มี

ความนาเชื่อถือสามารถตรวจสอบกลับถึงแหลงที่มา

ของวัตถุดิบและวางแผนการผลติตามสถานการณ 

พรอมท้ังปรับปริมาณผลิตภัณฑคงคลังใหเพียงพอตอ

การดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
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  (4) ดานความปลอดภัย  

  บริษัทฯใหความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเปนอันดับแรก จึงไดจัดอบรมดานความปลอดภัย

และขั้นตอนการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน หรือผูที่เขามาติดตอ ปฏิบัติงานภายในโรงงาน และติดตามการ

ปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยง เพ่ือใหพนักงานใชอุปกรณปองกันอยางครบถวนเพ่ือความปลอดภัย นอกจากนั้นยังจัดใหมี

การซอมบำรุง ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณในการทำงานอยูเสมอ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย กำหนดมาตรฐานการใชอุปกรณความปลอดภัยและจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

รวมท้ัง การตรวจสุขภาพประจำปใหกับพนักงาน เพ่ือดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานและปองกันโรคจากการทำงาน 

รวมท้ังสรางขวัญและกำลังใขใหผูปฏิบัติงานใหไดรับการดูแลเอาใจใส และสรางสถานที่พักรับรอง หองน้ำสำหรับ

คนขับรถขนสงท่ีตองรอนำรถขนสงสินคา 

  (5) การขายและการตลาด 

  บริษัทฯ มีกลยุทธโดยการวางเปาหมายลูกคาหลัก การหาตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑใหมใน

ประเทศและตางประทศ ฝกอบรมพัฒนาพนักงานผูทำหนาท่ีใหขอมูลผลิตภัณฑ หรือพนักงานขาย เพ่ือใหความรู
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 ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการ 

 

(2) ความผนัผวนของราคา 

    วัตถุดิบ 

ความไมแนนอนของตนทนุสนิคาและ

กำไรของบริษัทฯ 

ติดตามขาวสาร สถานการณราคาวัตถุดิบและ

กำหนดเปาหมายของปริมาณและระยะเวลาในการ

ดำเนินการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  

 

(3) การบริหารความ 

    ตอเนื่องในการดำเนิน 

    ธุรกิจ จากภัยธรรมชาต ิ

    และโรคระบาด 

ธุรกิจหยุดชะงัก ดำเนินการตามมาตรการฉุกเฉิน และทดสอบแผน

ตามมาตรการฉุกเฉินจากสถานการณจริง โดยมุงเนน

การบริหารปองกันเชิงรุก มีการฝกซอมอยาง

สม่ำเสมอ ติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 

 

(4) ภัยคุกคามจากโลกไซเบอร

อาชญากรรมดานไซเบอร  

    ชองทางในการรุกรานระบบ

และเครือขายของบริษัท 

ระบบหยุดชะงัด,ลดทอน

ประสิทธิภาพของระบบ 

 

  

กำหนดนโยบาย มาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กำหนดระเบียบการ

ใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร

ของบริษัทฯ ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ Firewall 

backup และติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส

คอมพิวเตอรทุกเคร่ืองของบริษัทฯเพื่อปองกันขอมูล

สูญหายจากการติดไวรัส 

   3.3 การจัดการความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดลอม 

        3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม 

        บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันและรับผิดชอบตอ

ผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงไดกำหนด “นโยบายดาน

สิ่งแวดลอม” เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สรางสรรคนวัตกรรมที่ชวยลดผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้น พรอมทั้งเตรียมมาตรการตางๆเพื่อกอใหเกิดการใชทรัพยากรทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหา

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมรณรงคเพื่อลดปญหาการตัดไมทำลายปา สงเสริมการบริหารจัดการน้ำ

อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงปกปองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

          นอกจากนี้ บริษัทฯไดกำหนด “นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากร” เพื่อเปนแนวทางการ

ดำเนินงาน สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และประโยชนสูงสุด โดยกำหนดใหการอนุรักษ

ทรัพยากรเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกรอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม โดยถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯเผยแพร

นโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท www.thaiagroenergy.com  

   ในป 2564 บริษัทฯไดแตงตั ้ง “คณะทำงานเพื ่อการบริหารความยั่งยืนองคกร (Corporate 

Sustainability Management Committee) หรือ (“CSM”) ขึ้นจากหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ ยวของเพื่ อบริิหารจััด

การและดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ นำเขาสูกระบวนการทำงาน ในทุุกดาน ทั้งการใชพลังงานการ

จัดการน้ำและของเสีียจากกระบวนการผลิตไปจนถึงการลดคารบอนฟุตพริ้นทนำไปสูการตั้งเปาหมาย การลดการ
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ใชทรัพยากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ชวยลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถแกไขปญหาและขอ

รองเรียนจากผลกระทบตางๆ ไดอยางทันทวงที และรายงานผลการดำเนิินงานตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทราบ 

   3.3.2 ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

รายการ ป 2564 ป 2563 
(1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 
     (มีคาไมเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด) 

         ✓ ✓ 

(2) ผลการตรวจวัดเสียงรบกวนเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 
     (มีคาไมเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด) 

✓ ✓ 

(3) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท่ีระบายออกนอกโรงงาน เปนไปตามท่ี 
     กฎหมายกำหนด (มีคาไมเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด) 

✓ ✓ 

(4) อุบัติเหตุที่กอใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอมตองเปนศูนย 
(การหกร่ัวไหลของน้ำกากสา น้ำมันหรือสารเคมีสูบริเวณภายนอกอาคาร) 

0 ครั้ง 0 ครั้ง 

(5) การควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย การทำงานเปนระบบ 
ปกติ 100% 

✓ ✓ 

   การใชทรัพยากรและอนุรักษพลังงาน 

   การบริหารจัดการน้ำ 
   บริษัทฯ มุงเนนไปท่ีการจัดการน้ำท้ิงท้ังระบบ ผลลัพทที่ไดทางหนึ่งคือชวยลดปริมาณการใชน้ำใน
กระบวนการผลิต ซึ่งเกิดจากการรวบรวมขอมูลการใชน้ำในขั้นตอนการผลิต น้ำดิบ กระบวนการผลิต การสนับสนุน
การผลิตและระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปสูการหาแนวทางในการใชนำน้ำกลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   น ้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานทั ้งหมดจะถูกนำเขาระบบบำบัดแบบไรอากาศ 
ANAEROBIC DIGESTER น้ำที่ผานการบำบัดถูกเก็บไวที่บอพัก หลังจากน้ันนำน้ำไปใชเปนปุยน้ำใหกับพืชเศรษฐกิจ
ในไร และระเหยตามธรรมชาติ ไมมีการระบายน้ำออกสูภายนอก และมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำในบอบำบัด 
เปนประจำทุกวัน  นอกจากนั้นยังมีการสงตัวอยางน้ำไปทำการตรวจสอบคุณภาพกับบริษัทผูใหบริการเอกชน
ภายนอกทุกเดือน 
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  การใชพลังงานเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ บริษัทฯเล็งเห็นวาการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
ดวยวิธีผลิตกาซชีวภาพเพ่ือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการเกิดกลิ่นที่ไมพึงประสงค อีกท้ังยังสามารถนำกาซ
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 รวมท้ังสิ้น 734,615 ลูกบาศกเมตร  
   ปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตไดจากระบบบำบัดแบบไรอากาศ ซึ่งสามารถจายน้ำเสียเขาระบบบำบัด
และมีปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตไดในป 2564  ดังนี้ 
   เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 สามารถจายน้ำเสียเขาระบบบำบัดเพื่อผลิตกาซชีวภาพได
ประมาณ 83% จากกำลังการผลิตท้ังหมด (เปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเอทานอล) 
   เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 สามารถจายน้ำเสียเขาระบบเพื่อผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 
47% จากกำลังการผลิตทั้งหมด เนื่องจากสายการผลิตท่ี 1 หยุดผลิตในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

  การใชพลังงานไฟฟา ในป 2564 โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ มีความตองการใชพลังงาน
ไฟฟารวมทั้งสิ้นประมาณ 28,000,000 กิโลวัตต โดยบริษัทฯสามารถผลิตไฟฟาใชเองได 19,000,000 กิโลวัตต คิด
เปนรอยละ 69 สวนท่ีเหลือซื้อจากการไฟฟาสวนภูมิภาค(PAE) จำนวน 9,000,000 กิโลวัตต หรือคิดเปนรอยละ 31 
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    การลดคารบอนฟุตพร้ินทและลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
                     บริษัทฯใหความสำคัญกับลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดวยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษและประหยัดพลังงาน 

เพ่ือชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยในป 2564 บริษัทฯมีการดำเนินการในหลายดาน ดังน้ี  

    การควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก  ปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางดำเนินการประเมินปริมาณ
การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก (เริ่มตนในป 2564) ซึ่งจะตองทำการเก็บรวบรวมขอมูลของป 2564-2565 
เพ่ือยื่นขอรับการรับรองจากองคการกาชเรือนกระจก(อบก) 
   ในป 2564 บริษัทฯไดสมัครเขารวมโครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นท
ขององคกรในภาคอุตสาหกรรมปงบประมาณ 2565 หรือ ระยะท่ี 11 ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
ไดรับการคัดเลือกเปนองคกรอุตสาหกรรมนำรองของโครงการฯ โดยไดรับการสนับสนุนจัดหาทีมงานท่ีปรึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ และไดรับการสนับสนุนคาใชจาย(คาท่ีปรึกษา) จากโครงการฯ ในการ
จัดทำคารบอนฟุตพริ้นท   
   ตามแผนการดำเนินโครงการดังกลาวมีกำหนดการแลวเสร็จเดือนกันยายน 2565 หลังจากน้ัน

บริษัทฯจะยื่นขอรับการรับรองจากองคการกาซเรือนกระจก(อบก) ภายในป 2566 และจะกำหนดกิจกรรม

ดำเนินงานใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธในระยะยาวตอไป 

   โครงการปลูกปาเศรษฐกิจ  บริษัทฯไดดำเนินโครงการปลูกปาเศรษฐกิจบนพ้ืนที่ของโรงงาน 

อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 672 ไร โดยทำการปลูกไปแลว ในป 2563 จำนวน 308 ไร  

ปลูกในป 2564 จำนวน 212 ไร และมีแผนงานปลูกในป 2565 จำนวน 129 ไร ซึ่งโครงการดังกลาวชวยลดเร่ืองการ

ปลอยกาซเรือนกระจกของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ โดยสามารถลดปริมาณนำเสียจากกระบวนการผลิต

อีกดวย 
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         แผนการดำเนินงานแยกตามกิจกรรมไดดังน้ี 

(1) การจัดเตรียมกลาไม แบงเปน 2 แบบ คือการปกชำดวยกิ่งยอด และการเพาะชำดวยเมล็ด ซึ่ง

ในปจจุบันอยูระหวางการดำเนินงานจัดเตรียม  

(2) การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก ปจจุบันไดเริ่มดำเนินการปรับดินไปบางแลวในบางสวน และกำจัดวัชพืช

ในพื้นที่กอนแลวจึงจะดำเนินการไถดิน 

(3) การใหน้ำและการวางระบบน้ำ เริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เปนตนมา 

ปจจุบันสามารถใหน้ำกากสาจากกระบวนการผลิต นำกลับไปใชในแปลงปลูกไดทุกแปลงแลว  

(4) งานปลูก กิจกรรมการดำเนินการปลูกตนไม มีแผนงานปลูกในป 2565 จำนวน 129 ไร ซึ่ง

ปจจุบันอยูระหวางการดำเนินงานเพาะชำกลาไม และคาดวาจะเริ่มงานปลูกตนไมไดในเดือนพฤษภาคมเปนตนไป  

(5) การบำรุงรักษา กิจกรรมการบำรุงรักษาแบงงานออกเปน 3 สวน คือ (1) งานตัดแตงกิ่ง (2) 

งานกำจัดวัชพืช (3) งานวัดความเจริญเติบโต ซ่ึงในปจจุบันอยูระหวางการดำเนินงานตัดแตงกิ่งและตัดหญาใน

พื้นที่แปลงที่มีหญาขึ้นสูง ในสวนงานวัดความเจริญเติบโตนั้นไดดำเนินการวัดความเจริญเติบโตไปแลวในสวนของ

อายุไมที่มีอายุได 1.5 ปขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 53 แปลง โดยการสุมวัดในแตละแปลงที่ปริมาณ 10% ของ

จำนวนตนไมในแปลง ซึ่งไดดำเนินการแลวเสร็จแลวท้ังหมด 53 แปลง  

การบริหารจัดการผลกระทบ 

บริษัทฯใหความสำคัญกับการจัดการผลกระทบที่ เกิดจากกระบวนการผลิต ตลอดจนขอ

รองเรียนตางๆ ที่ไดรับการแจงเขามายังบริษัทฯ โดย “ทีมงานมวลชนสัมพันธ” แผนกมวลชนและธุรการ ทำ

หนาที่ประสานความรวมมือกับชุมชนรอบขางอยางใกลชิด เขาพบปะเยีย่มเยือนชุมชนในแตละครัวเรอืนเพื่อรับฟง

และดำเนินการเยียวยาขอรองเรียนตางๆ ในเบ้ืองตนกอนนำมารายงานตอคณะทำงาน CSM นำไปสูการ

ดำเนินการแกไขปญหาในแตละดานเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตใหไดมากท่ีสุด รวมทั้งส่ือสารกลับไป

ยังชุมชนเพ่ือรับทราบถึงผลการดำเนินการปรับปรุงแกไขตางๆของบริษัทฯตอไป 
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การดำเนินการแบงออกเปน 2 สวน คือ 

(1) แผนงานระยะสั้น โดยเริ่มตนจากการหาสาเหตุของผลกระทบ ดำเนินการแกไขอยางเรงดวน 

ประเมินผลและตดิตาม ตลอดจนสุมตรวจผลการปรับปรุงแกไขเปนระยะและสื่อสารตอชุมชนเพื่อรับทราบเปนระยะ 

   (2) แผนงานระยะยาว ประกอบดวยการจัดทำแผนภูมิชุมชนรอบโรงงาน เพื่อดำเนินการปองกัน

และลดผลกระทบในอนาคตใหสอดคลองกับฤดูกาลและทิศทางลม รวมถึงการวางแผนการซอมบำรุงและจัดอบรม

เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีความรัดกุมมากข้ึน เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบจากกระบวนการผลิตขึน้มาอีก

ในอนาคต 
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          การบริหารจัดการเรื่องกลิ่นและปองกันมลภาวะ  

   บริษัทฯลงทุนติดตั้งอุปกรณสำหรับกำจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในกาซชีวภาพท่ีใชเปน

เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไอน้ำและไฟฟาซึ่งในการนี้จะทำใหปริมาณ SOx ใน Flue Gas จากปลอง Boiler ลดลง (Bio-

Scrubber)  อันเปนการปองกันมลภาวะในอากาศท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงาน ครั้งแรกในเดือน

มิถุนายน 2558 และทำการเพิ่มจำนวนถัง Bio-Scrubber จนถึงปจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ถัง ซึ่งกาซชีวภาพที่ผลิต

ไดจากบอไบโอแกส จะถูกสงเขาถังบำบัดอากาศ (Bio Scrubber) กอนจะนำไปใชงานเพื่อลดปริมาณกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟล  

 

 
   ป 2564 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดกาซชีวภาพ (Bio scrubber) โดยเฉลี่ยแลวท้ังหมด

สามารถลดปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟดไดตามคาควบคุม คือ 

 (1) การจายกาซชีวภาพไปให Boiler ≤ 500 ppm 

 (2) กาซชีวภาพที่นำไปใชผลิตไฟฟา Engine ≤ 200 ppm 

การบริหารจัดการกลิ่น 

นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดทำการแกไขปญหากลิ่นที่บอระเหย โดยใช EM (มีจุลินทรีย 4 สายพันธ

ที่พัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น) ชวยในการดับกลิ่นอยางตอเน่ืองอีกดวย 
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   3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 
   การดำเนินงานในมิติสังคม ปที่ผานมา บริษัทฯมุงเนนการดำาเนินงานท่ีสรางการมีสวนรวมและ

รับฟงความตองการท่ีแทจริงของผูมีสวนไดเสีย โดยแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ การดำเนินงานภายในท่ีเก่ียวของ

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 

รวมทั้งกำหนดใหผูรับเหมาและบุคคลภายนอกที่เขามาทำงานกับบริษัทฯ ไมใชแรงงานเด็ก พรอมมีมาตรการ

ควบคุมและเยียวยาอยางเครงครัด นอกจากน้ันยังดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ไมเลือกปฏิบัติตอผูพิการ 

ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม สำหรับพนักงานและผูมาติดตอท่ีเปนผูพิการใหมีสิ่ง

อำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้น ยังสนับสนุนใหคูคาธุรกิจตลอดท้ังหวงโซอุปทาน ใหปฏิบัติตอพนักงาน

ของตนเอง ผูมีสวนไดเสียและมีปฏิสัมพันธกับชุมชนรอบขางสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
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   การดูแลพนักงาน รองรับการปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             

โคโรนา 2019 (“COVID-19”)    

  บริษัทฯ ไมมีนโยบายปรับลดพนักงาน ลดเงินเดือนหรือหยุดดำเนินการในภาวะวิกฤติ เพราะ 

บุคลากรนับเปนทรัพยากรท่ีสำคัญที่สุด ทามกลางการแพรระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-

19”) บริษัทฯตองดูแลพนักงานใหมีความปลอดภัย พรอมปรับตัวใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี

มาตรการดูแลพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองและมีความปลอดภัย โดย แบงการดำเนินการออกเปน 

2 สวนหลัก ดังนี้ 

   สวนสำนักงาน ประกอบดวย กำหนดการทำงานแบบ Work From Home (WFH) โดยสลับการ

ทำงานแบบกลุม  สลับกันเขามาปฏิบัติและยกระดับจนสามารถสามารถปฏิบัติงานจากที่บานทั้งหมด จัดเตรียม

อุปกรณและการเขาถึงขอมูลที่จำเปนสำหรับการทำงาน ในกรณีที่พนักงานจำเปนตองเขามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ 

ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่ มีการดูแลความสะอาดพ้ืนท่ีสวนกลาง พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการสัมผัส

อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดโตะทำงานเวนระยะหางไมนอยกวา 1.5 เมตร ใหสอดคลองกับหลักการเวน 

ระยะหางทางสังคม (Social Distancing)  

  สวนโรงงาน ประกอบดวย การแตงตั้ง “คณะทำงานรองรับสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19” ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ผูจัดการฝายหรือหนวยงานที่เก่ียวของกับกระบวนการผลิต ทำหนาท่ี

รบัผิดชอบโดยตรงในการจัดการ ลดผลกระทบตอบุคลากร ผูมีสวนไดเสียและ ผลกระทบอ่ืนท่ีอาจเกิดขึ้นตอองคกร 

จัดทำแผนจัดการความตอเนื่องของธุรกิจท่ีมีตอบุคลากรเพ่ือรับมือตอการระบาดใหญ เชน การประเมินการหยุด

งานของพนักงาน โดยแบงเปนระดับการหยุดงานตามการระบาด การเขาถึงบริการสาธารณสุขสำหรับพนักงาน  

การจัดหาวัคซีนทางเลือกและอุปกรณปองกนัการติดเชื้อใหเพียงพอ รวมถึงสื่อสารใหความรูแกบุคลากรเพ่ือบรรเทา

ความตระหนักและจัดการกับขาวลือที่ไมถูกตอง นำเสนอแนวปฏิบัติดวยภาษาที่เขาใจงายและมีความตอเนื่อง  

   ทั้งน้ี รายละเอียดการดูแลพนักงานในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่ เกี่ยวของกับ

พนักงานตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดหวยโซธุรกิจเปดเผยไวในรายงานประจำป 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  ตลอดจนทักษะท่ีใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะประจำตำแหนง 
(Functional Competency)  ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม และดวยการ
สำรวจความจำเปนในการฝกอบรม และจัดทำเปนแผนการฝกอบรมประจำป 2564 ดังนี้  

1) อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรูเฉพาะตำแหนง  
2) อบรมหลักสูตรตามขอบังคับ กฏหมายหรือความปลอดภัย  
3) อบรมหลักสูตรพัฒนาความรูและทักษะ  
4) หลักสูตรดานระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม 
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วันที่ 22 มกราคม 2564 อบรมหลักสูตรการใชงานระบบถังดบัเพลิงบริเวณถังเก็บเอทานอล โดย บริษัท ซีเอเค อินเตอร

เนชั่นแนล จำกัด  

กราฟสรุปการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝกอบรม ประจำป 2564 
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อบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน โดย สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 

 

  

 

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

 

 

 
 

อบรมดับเพลิงขั้นตนประจำป 2564 โดย ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองมะคาโมง 

 

 
 

 
 

อบรมและทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงานสาขาชางเครื่องกล สาขาพนักงานขันแนนเครื่องจักรกล ระดับ 1 
 

 

 

 
 

อบรมหลักสูตร วิเคราะหคุณภาพอยางไร ใหถูกตองนาเชื่อถือ” โดย ผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพและนักวิทยาศาสตร 

    

   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

   บริษัทฯใหความสำาคัญในเรือ่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท้ังตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย 
โดยมี “นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน” โดยประกาศนโยบาย 
ดังกลาวในบริเวณโรงงาน พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ภายในอาคารสำนักงานและบนเว็บไซตของบริษัท เพ่ืออใชเปนแนวทาง 
ในการยึดถือปฏิบัติ ปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจสงผลตอชีวิตและทรัพยสิน โดยกำหนดใหความปลอดภัยใน
การทำางานเปนหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 
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   มาตรการความปลอดภัย การจัดเก็บสารเคมี   
 มีปายบงชี้ และคูมือความปลอดภัย MSDS พรอมจุดลางตาและรางกาย 
 จัดเตรียมชุดกันสารเคมีสำหรับพนักงานที่ตองทำงานกับสารเคมีโดยเฉพาะ 

 การจัดเก็บไวใน Storage Tank  
 สราง Bund wall 
 การซอมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกลนรั่วไหล 

 

 

 

Bund wall)

• (E903,E904) 822.71 /

1,719.36

• (E913,E914) 1,592.99 /

2,011.43
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  การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

   ในป 2564 แมวาระยะเวลาการดำาเนินกิจกรรมตางๆคอนขางจำกัด จากสถานการณการระบาด

ของโรค COVID-19 ที่ตองเวนระยะหางทางสังคม บริษัทฯยังคงมุ งม่ันดูแลชุมชนรอบขางควบคูไปกับการ

ดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนโครงการที่กอใหเกิดการ

สรางคุณคารวมระหวางองคกรกับชุมชน 

           โดยในป 2564 บริษัทฯไดดำเนินโครงการและรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคมอยางยั่งยืนมี

รายละเอียดดังน้ี 

รายการ 

(1) รวมกับบริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนบรษิัทแม ในโครงการสนับสนนุเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทย  
     (1.1) มอบเคร่ือง 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) โครงการสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนบานสระเตย 

(4) บริษัทฯรวมกับพนักงานจัดซ้ือชุดเครื่องนอน ใหกับศูนยพักคอยตำบลแจงงาม 20 ชุด 

(5)   ติดตั้งกลองวงจรปดใหกับหมูบานวังน้ำโจน 

(6) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการแพทย และจัดตัง้กองทุนพระภิกษุสงฆอาพาธโรงพยาบาลดานชาง 
(7) สนบัสนนุ วัสดแุละครุภัณฑการแพทยและครุภัณฑสำนักงาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองมะคาโมง 
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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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วันท่ี 10 กันยายน 2564 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ขาวสาร อาหารแหง แกผูกัก

ตัวเนื่องจาก covid19 ในพ้ืนท่ีอำเภอดานชาง โดยมีนายสิทธิศักดิ์ แยมพรายภิรมย นายอำเภอดานชาง เปนตัวแทนรับมอบ 

 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)และพนักงาน มอบเงินบริจาคใหโรงพยาบาล                 

ดานชาง เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการแพทย และจัดตั้งกองทุนพระภิกษุสงฆอาพาธ พรอทกับมอบแอลกอฮอลลางมือ 

จำนวน 20 ลิตร โดยมีนายเดชา พงษสุพรรณ ผูอำนวยการโรงพยาบาลดานชาง เปนผูรับมอบ 

 

 4. การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ       

         ผลการดำเนนิงานในภาพรวม 

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหความตองการใชน้ำมัน

เชื้อเพลิงลดลงสงผลใหปริมาณการจำหนายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 18.23  นอกจากนี้ ปญหาภัยแลงยัง

สงผลกระทบตอราคากากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 

28.05  โดยในป 2564 บริษัทฯ มีรายไดทั้งสิ้น 2,207.89 ลานบาท ลดลงจากปกอน 200.71 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 8.33 และขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 58.42 ลานบาทหรือหุนละ 0.06 บาท ลดลงจากปกอน 128.59 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 183.25 หรือลดลงหุนละ 0.13 บาท 
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วันท่ี 10 กันยายน 2564 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ขาวสาร อาหารแหง แกผูกัก

ตัวเนื่องจาก covid19 ในพ้ืนท่ีอำเภอดานชาง โดยมีนายสิทธิศักดิ์ แยมพรายภิรมย นายอำเภอดานชาง เปนตัวแทนรับมอบ 

 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)และพนักงาน มอบเงินบริจาคใหโรงพยาบาล                 

ดานชาง เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการแพทย และจัดตั้งกองทุนพระภิกษุสงฆอาพาธ พรอทกับมอบแอลกอฮอลลางมือ 

จำนวน 20 ลิตร โดยมีนายเดชา พงษสุพรรณ ผูอำนวยการโรงพยาบาลดานชาง เปนผูรับมอบ 

 

 4. การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ       

         ผลการดำเนนิงานในภาพรวม 

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหความตองการใชน้ำมัน

เชื้อเพลิงลดลงสงผลใหปริมาณการจำหนายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 18.23  นอกจากนี้ ปญหาภัยแลงยัง

สงผลกระทบตอราคากากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 

28.05  โดยในป 2564 บริษัทฯ มีรายไดทั้งสิ้น 2,207.89 ลานบาท ลดลงจากปกอน 200.71 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 8.33 และขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 58.42 ลานบาทหรือหุนละ 0.06 บาท ลดลงจากปกอน 128.59 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 183.25 หรือลดลงหุนละ 0.13 บาท 
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การวิเคราะหผลการดำเนินงาน 

รายได 

 

รายละเอียด 

ป 2564 ป 2563 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,207.30 99.97 2,405.99 99.89 (198.69)     (8.26)    

รายไดอื่น 0.59 0.03 2.61 0.11 (2.02) (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) รายไดจากการจำหนายเอทานอลลดลงจากปกอน 198.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.26 

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหความตองการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

ลดลงสงผลใหปริมาณการจำหนายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 18.23  และ 

 (2) รายไดอื ่นลดลงจากปกอน 2.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.39 เนื่องจากรายไดจากการขาย 

Fusel Oil ลดลง และในป 2563 มีการจำหนายทรัพยสินและไดรับเงินชดเชยจากการประกันความเสียหายแตไมมี

รายไดดังกลาวในป 2564  

คาใชจาย 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 2,142.49 97.06 2,206.71 91.72 (64.22) (2.91) 

คาใชจายขายและบริหาร 102.05 4.62 85.64 3.56 16.41 19.16 

คาใชจายทางการเงิน 36.74 1.66 40.01 1.66 (3.27) (8.17) 

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได (14.97) (0.67) 6.07 0.25 (21.04) (346.62) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,266.31 102.67 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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     (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

เพ่ิมข้ึนดังกลาว 

     (3) คาใชจายทางการเงินลดลงจากปกอน 3.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.17 เนื่องจากมีการจายคืน

เงินกูยืมระยะยาว และ  

     (4) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจากปกอน 21.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 346.62 เนื่องจากมี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 

กำไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,207.30 100.00 2,405.99 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 2,142.49 97.06 2,206.71 91.72 

กำไรขั้นตน 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

วัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอนถึงรอยละ 28.05 

กำไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2564 ป 2563 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปน 

รอยละ 

(%) 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ลานบาท (58.42) 70.17 (128.59) (183.25) 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน บาทตอหุน (0.06) 0.07 (0.13) (185.71) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท 
 

บริษัทฯ มขีาดทุนสุทธิในป 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 วันที ่ 

31 ธันวาคม 2564 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

3,398.24 

1,692.96 

1,705.28 

3,357.97 

1,559.28 

1,798.69 

40.27 

133.68 

(93.41) 

1.20 

8.57 

(5.19) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน  1.71 1.80 (0.09) (5.00) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท 
 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ิมข้ึนจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 40.27 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.20 เนื่องจาก 

 

(1) สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 69.37 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.45 เนื่องจาก 

(ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมข้ึน 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

หมุนเวียนอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 15.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 236.89 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากวันส้ินป 2563 ท้ังสิ้น 133.68 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 8.57 เนื่องจาก (ก) เงินกูยืมระยะสั้นซึ่งสวนใหญนำมาใชซื้อวัตถุดิบและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนลดลง 

151.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.58 (ข) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 57.07 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.71 (ค) เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 355.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.25 และ (ง) 

หนี้สินอ่ืนๆ ซ่ึงสวนใหญเปนหน้ีสินตามสัญญาเชาลดลง 13.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.29  
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สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากวันสิ้นป 2563 ท้ังสิ้น 

93.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.19 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.80 บาท เปนหุนละ 1.71 บาท 

เนื่องจากมีกำไรสุทธิลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
          (หนวย : ลานบาท) 

ป 2564 ป 2563 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน (63.04) 991.33 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (88.12) (159.27) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 161.40 (831.00) 

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ 10.24 1.06 

เงินสดยกมาตนงวด 26.50 25.44 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 36.74 26.50 
 

(1)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงานในป 2564 ทั้งสิ้น 63.04 ลานบาท เน่ืองจาก (ก) มี

ขาดทุนกอนภาษีเงินได 73.38 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา จำนวน 209.46 ลาน

บาท (ค) สินทรัพยดำเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 105.25 ลานบาท (ง) หน้ีสินดำเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 62.91 ลานบาท (จ) ดอกเบ้ียรับ 0.04 ลานบาท (ฉ) ดอกเบ้ียจาย 36.15 ลานบาท 

และ (ช) รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5.15 ลานบาท 

(2)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2564 ท้ังสิ้น 88.12 ลานบาท เน่ืองจาก (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 

ยังมีสินคาคงเหลือท่ีจะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ำมันขนาดใหญ

ที่มีความม่ันคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงิน

สินเชื่อท่ีจะใชในการดำเนินงานไดอยางเพียงพอโดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 
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(2) บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (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 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2563 จำนวน 2.24 วัน มี

ระยะเวลาขายสินคาสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 2.60 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จำนวน 2.95 วัน และมีระยะเวลาชำระ

หนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 13.32 วัน ลดลงจากวันส้ินป 2563 จำนวน 5.42 วัน  

     ภาระผูกพันดานหน้ีสิน  

    บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเง่ือนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังน้ี  

(1) บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการดำรงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไมเกินกวา 

2.50 เทา และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ำกวา 1.10 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงินจะส้ินสุด

ลง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯไมสามารถดำรงอัตราสวน DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินท่ีทำไว  

อยางไรก็ตาม ธนาคารผูใหกูไดมีหนังสือผอนผันเง่ือนไขเรื่องการดำรงอัตราสวนทางการเงินแลวเมื่อวันที่ 27 

ตุลาคม 2564 ที่ผานมา 

(2) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเปนบริษัทแมจะตองดำรงสัดสวนการถือ

หุนในบริษัทฯ ไมใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบาย

ลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กำหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดำรงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดำรงสัดสวนการถือหุนของลานนาใน

บริษัทฯ เปนตน เวนแตจะไดรับการผอนผันจากเจาหนี้ผูใหกูยืมดังกลาว 

                   แนวโนมในอนาคต  

          มีการคาดการณวาปริมาณออยเขาหีบฤดูกาลผลิต 2564/65 จะสูงกวาฤดูกาลผลิต 2563/64  คิด

เปนรอยละ 28.64 ซึ่งจะสงผลใหกากน้ำตาลซึ่งเปนผลพลอยไดมีปริมาณมากขึ้นตามไปดวย ในขณะที่แนวโนมผลผลิต

มันสำปะหลังจากการสำรวจของสมาคมการคามันสำปะหลังไทย คาดการณวาจะเพ่ิมข้ึนจากฤดูกาลผลิต 2563/64 

คิดเปนรอยละ 4.20 ซึ่งราคามันสำปะหลังโดยเฉพาะมันสำปะหลังเสนยังคงมีความผันผวนจากความตองการซื้อจาก

ตางประเทศ รวมถึงความตองการใชในอุตสาหกรรมแปงมันสำปะหลัง สำหรับแนวโนมความตองการใชเอทานอลในป 

2565 คาดการณวาความตองการใชเอทานอลจะเพ่ิมขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟนตัว 
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5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอ่ืน 

  5.1 ขอมูลทัว่ไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000157 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง 
ท่ีตั้งสำนักงานใหญ : เลขท่ี 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 02-627-3890-4 โทรสาร 02-627-3889 

ท่ีตั้งโรงงาน : เลขที่ 9 หมูท่ี 10 ถนนดานชาง-สามชุก ตำบลหนองมะคาโมง  
อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  

เว็บไซต : WWW.THAIAGROENERGY.COM 
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2292000 

ผูสอบบัญช ี : คนใดคนหน่ึงตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
 (1) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650,  
 (2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4753,  
 (3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 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 บริษัทแหงหน่ึงกลาวหาวาบริษัทฯไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อ

ขายมันเสน โดยขอเรียกคาเสียหายจำนวน 186.9 ลานบาท บริษัทฯไดยื่นคำใหการและฟองแยงโดยเรียก

คาเสียหายจำนวน 82.4 ลานบาท คูความทั้งสองฝายไดตอสูคดีใน 3 ชั้นศาล คดีไดสิ้นสุดเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 

2562 โดยศาลฎีกาไดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหบริษัทดังกลาวชำระเงินคาซื้อมันเสนที่

บริษัทฯจายลวงหนาจำนวน 6.9 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2554 (วันที่ฟองแยง) จนกวาจะชำระเสร็จสิ้น  

          ท้ังนี้  เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯยื่นฟองบริษัทดังกลาวตอศาลลมละลาย ซึ่งศาล

ลมละลายไดพิพากษายกฟองเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากบริษัทดังกลาวยังมีสิทธิเรียกรองอยูกับ

ลูกหนี้รายหน่ึง ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ จึงยังไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว ซึ่งบริษัทฯไดทำการอายัดสิทธิเรียกรอง

ดังกลาวไวแลว  

      เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯไดรับชำระเงินบางสวนจำนวน 0.2 ลานบาท ตอมาเม่ือวันท่ี 21 

มกราคม 2565 ศาลไดมีคำสั่งใหลูกหนี้ดังกลาวนำสงเงินตามที่ไดอายัดไวใหกับบริษัทฯ ปจจุบันอยูระหวางรอการ

นำสงเงินตามขั้นตอนบังคับคดี อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเคยบันทึกคาเผื่อการดอยคาสำหรับเงินคาซื้อมันเสนจาย

ลวงหนาท่ีจายใหกับบริษัทดังกลาวไวเต็มจำนวนแลว 
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สวนที่ 2 
การกำกับดูแลกิจการ 

   6.นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

            6.1 ภาพรวมนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการกำกับดูแลกิจการ     

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดแีละยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ เนื่องจากเปนกลไกสำคัญในการนำไปสูการมีระบบบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความม่ันใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวน

ไดเสีย และผูที่เก่ียวของทุกฝาย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเปนเครื่องมือเพื่อเพ่ิมมูลคากิจการ สราง
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อใหมีการดำเนินงาน

ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดมีมติอนุมัติ “นโยบายการ

กำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ”ตามท่ีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอ อางอิงจากหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG CODE) ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยกำหนด เพื่อเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการ ผูบริหารตลอดจนพนักงานทุกระดับยึดถือ

เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
“นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ” ครอบคลุมโครงสรางและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ การสรรหาและกำหนดคาตอบแทน การกำหนดบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

ความเปนอิสระของคณะกรรมการจากฝายจัดการ การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ
บริษัทฯ การกำกับดูแลบริษัทยอย(ถามี) รวมถึงนโยบายการปฏิบัติงานในเร่ืองการดูแลผูถือหุน สิทธิความเทา

เทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง การ

ปองกันการใชขอมูลภายใน การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล 
การดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย โปรงใส การปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

จริยธรรมทางธุรกิจ การชดเชยกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิ การตอตานคอรรัปชั่น ตลอดจนมาตรการดำเนินการ

กับผูที่ไมปฏิบัติตามนยายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว อันเปนสวนสำคัญที่จะทำใหกิจการดำเนินธุรกิจไดอยาง
ยั่งยืนและเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวน “นโยบายการ

กำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ”เปนประจำทุกป เพ่ือใหเหมาะสมกับสถาณการณปจจุบัน ตลอดจนมีการ

ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไวอยางเครงครัดและครอบคลุมตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ 
ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนดไว  

ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทฯไดกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG CODE) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เพ่ือเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนผูนำหรือผูรับผิดชอบสูงสุดขององคกร นำไป

ปรับใชตามความเหมาะสมและเปนแนวทางในการปฏิบัติควบคูไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 

หมวดหลัก ดังนี้ 
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   หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน 

    บริษัทฯ ใหความสำคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไมกระทำ

การใดๆอันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดใชสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ตามที่กฎหมายกำหนดและสิทธิที่ตนเองสมควรไดรับ ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกำไรของ

กิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เปนกรรมการบริษัทฯ การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี เรื่องท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจายเงินปน

ผล การแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลตอทิศทางใน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว ดังตอไปนี ้

   (1) สิทธิในการมีสวนแบงกำไร 

   บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบ

การเงินของบริษัทฯในแตละปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
แลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลในอัตราที่นอยกวาท่ีกำหนดขางตนไดทั้งน้ี ขึ้นอยูกับผลการ

ดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจำเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การ

ชำระคืนเงินกูและหรือหน้ีสินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพ่ิมเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต 

       ในป 2564 บริษัทฯจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับผลการดำเนินประจำป 2564 จาก

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 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

สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 

8/2564 เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2564 โดยไมจัดสรรกำไรเพ่ือจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2564 เพิ่มเติมอีก 

   (2) สิทธิในการรับขอมูลขาวสาร   

   บริษัทเปดเผยขอมูลที่สำคัญของบริษัทฯอยางครบถวน ถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือได และทัน
กาล รวมทั้งละเวนการกระทำใดๆที่เปนการจำกัดโอกาสของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ 

 ป 2564 บริษัทฯไดดำเนินการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนและนัก

ลงทุนท่ัวไปทราบ ผานชองทางที่กฎหมายกำหนดและชองทาง SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สวนขอมูลอ่ืนๆน้ันไดเปดเผยผานทางเว็ปไซตของบริษัท www.thaiagroenergy.com ซึ่งเปนชองทางท่ี

สามารถเขาถึงไดโดยงายและสะดวก 

 บริษัทฯมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทาง
การเงินแกผูถือหุน นักลงทุนท่ัวไป ทุกไตรมาสอยางสม่ำเสมอ และในป 2564 ไดเปดโอกาสใหนักวิเคราะหพบ

ผูบริหารเพื่อซักถามประเด็นตางๆ ผานทางระบบออนไลน เพ่ือสรางความเขาใจในธุรกิจและเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับนักวิเคราะห นักลงทุนและผูถือหุน 
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   (3) สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทฯมีนโยบายใหผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิในการเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอยางเต็มที่ โดยละเวนการกระทำใดๆที่อาจเปนการจำกัดโอกาสในการเขารวม
ประชุมของผูถือหุน และไดกำหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดและดำเนินการประชุมใหญสามัญผูถือหุนดังน้ี 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหนาที่ดูแลผลประโยชนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม 

ไมกำหนดวิธีการหรือกระทำการใดๆอันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ตลอดจนสนับสนุนและ
สงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไดใชสิทธิของตนอยางเสมอภาค ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือ

ผูถือหุนประเภทสถาบัน ท้ังสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา 

และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มี
นัยสำคัญตอบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯดูแลใหเลขานุการบริษัทฯใหขอมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนที่ชัดเจน มีคำช้ีแจงและเหตุผลประกอบแยกเปนรายวาระ ระบุไวอยางครบถวนใน
หนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังกำหนดสถานท่ีจัดประชุมใหมีความสะดวกตอการเดินทางของผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทไมเพ่ิมวาระการประชุม 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
มตพิิเศษในเร่ืองสำคัญท่ีอาจกระทบตอสิทธิของผูถือหุน จะตองไดรับเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เชน การแกไขขอบังคับของบริษัทฯ การทำ

รายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง การเพ่ิม/ลดทุน การซื้อขายทรัพยสินท่ีมีรายการขนาดใหญ 
เปนตน 

 คณะกรรมการบริษัทฯสงเสริมใหนำเทคโนโลยีมาใชในการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือ

หุน การนับคะแนนเสียงลงมติในแตละวาระ เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส โดยนับคะแนนแยกตาม
วาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการนั้น ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 คณะกรรมการบริษัทฯใหสิทธิผูถือุนเปนผูอนุมัติกำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯเปน

ประจำทุกป โดยนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจนในแตละคณะ โดย
พิจารณาจากหนาที่  ความรับผิดชอบ รายไดและกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ ตลอดจน

เปรียบเทียบกับคาตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
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 กอนการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนมีสิทธิซักถาม และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมใน
เรื่องเกี่ยวกับบริษัทฯหรือวาระท่ีพิจารณา โดยประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม สำหรับการตอบขอ

ซักถามและการแสดงความคิดเห็น 

 คณะกรรมการบริษัทฯเปดเผยมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ให
สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูล 

(SET PORTAL) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผูถือหุน 

                  ในป 2564 บริษัทฯไดดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุนเพ่ือใหผูถือหุนไดมาใชสิทธิ
ของตนดังตอไปนี้ 

                 การจัดประชุมผูถือหุน 

                 คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดใหมีการจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนเปนประจำทุกปภายใน 4 
เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯและหากมีความจำเปนที่จะตองพิจารณาวาระพิเศษซึ่งเปนเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนคณะกรรมการบริษัทฯก็จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนตาม

ความจำเปนและเหมาะสม โดยในป 2564 บริษัทฯไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2564 
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งบริษัทฯไดปฏิบัติตามขอปฏิบัติและกฎหมายอยาง

เครงครัดควบคูไปกับแนวปฏิบัติท่ีดีตาม AGM Checklist ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยคำนึงถึงสิทธิของ

ผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
                 กอนวันประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับพิจารณา

คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯเปนการลวงหนา ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการเสนอผานเว็ปไซตของบริษัทฯ และแจงขาวสารผานระบบเผยแพรขอมูล (SET 

PORTAL) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล

เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด 
 บริษัทเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป พรอมทั้งหนังสือมอบ

อำนาจแบบ ก.  ข. และ ค. ไวบนเว็ปไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2564 เปนการลวงหนา 30 วัน 

กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลและสงขอสอบถามมายังบริษัทลวงหนา รวมทั้งมีโอกาสมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนๆ เขารวมการประชุมแทนในกรณีที่ไมสามารถมาดวยตนเองได ทั้งนี้ 

บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพรดังกลาวผานทางระบบเผยแพรขอมูล (SET Portal) ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหผูถือหุนทราบดวย 
 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคำถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุม เพื่อ

สอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือขอมูลอ่ืนท่ีสำคัญของบริษัทฯ ในระหวางวันที่ 1 เมษายน 

2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ผานทางชองทางตางๆท่ีบริษัทฯกำหนดและแจงไวอยางชัดเจนและเผยแพร
ไวบนเว็ปไซตของบริษัทฯ แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสงคำถามลวงหนามายังบริษัทแตอยางใด 

 บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาไทย

สำหรับผูถือหุนชาวไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษสำหรับผูถือหุนตางประเทศ โดยมอบหมายใหบริษัท ศูนย
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รับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก 
ผูถือหุนของบริษัทฯทางไปรษณียลงทะเบียน วันท่ี 7 เมษายน 2564 ลวงหนากอนวันประชุม 15 วัน หนังสือ

เชิญประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในแตละวาระ พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง

ดังกลาว มาตรการและแนวทางในการเขารวมประชุมในชวงสถานการณืการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 
ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน หนังสือมอบอำนาจ ตลอดจนวิธีการ

มอบฉันทะ โดยบริษัทฯไดประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกลาวในหนังสือพิมพรายวันทันหุน ระหวางวันที่       

9-11 เมษายน 2564  ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 
 บริษัทอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนสถาบันและคัสโตเดียนสามารถสงเอกสารเพ่ือขอ

ตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย และสงเอกสารมอบฉันทะลวงหนาได โดยผูถือหุนสถาบัน

หรือคัสโตเดียนท่ีมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการสงสำเนาใบมอบฉันทะท่ีมีลายเซ็นของ
กรรมการอิสระผูรับมอบ กลับไปใหผูถือหนภายหลังจากการประชุม 

   วันประชุมผูถือหุน 

   บริษัทฯ จัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 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 เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานท่ีประชุมตั้งอยู

ในทำเลที่สะดวกตอการเดินทางเขารวมประชุมดวยระบบขนสงสาธารณะ และเวลาในการประชุมมีความ
เหมาะสม มีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังหมด 111 ราย คิดเปนหุนท้ังหมด 

643,779,712 หุน หรือรอยละ 64.3780  ของหุนที่จำหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ และไมมีการเพิ่มวาระใน

ที่ประชุมสำหรับระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ไมมีผูถือหุนใดเสนอระเบียบวาระ
การประชุมลวงหนา 

 บริษัทฯเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนา 2 ชั่วโมงกอนเวลา

ประชุม ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาในหนังสือเชิญประชุม โดยใชระบบบารโคดในการลงทะเบียนและ
นับคะแนนเพื่อความถูกตอง รวดเร็วและแมนยำ พรอมท้ังไดจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถายเอกสารและอากร

แสตมปเพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูถือหุนในการมอบฉันทะ ท้ังน้ี บริษัทฯไดจัดใหมีจุดคัดกรองพรอมทั้ง

อุปกรณตางๆบริเวณดานหนาหองที่จัดประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของผูที่เขารวมประชุมทุกทาน
กอนเขางานและใหหมั่นทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอลท่ีบริษัทฯไดจัดเตรียมไวใหตามจุดตางๆใน

บริเวณท่ีจัดประชุม ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยไมพบผูท่ีมีความเสี่ยงหรือผูที่มีอาการเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจแตอยางใด 
 บริษัทฯจัดสรรท่ีนั่งในหองประชุมโดยมีระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ที่

เหมาะสม โดยเวนระยะหางระหวางเกาอ้ีอยางนอย 1 เมตร ทำใหรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางจำกัด 

ผูเขารวมประชุมทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เขารวมการประชุม  
 บริษัทฯอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถ

เขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได 

โดยสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียง
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ลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ ใหจัดสงหนังสือมอบฉันทะนั้นมาใหบริษัทฯกอน
ลวงหนา ในการน้ี บริษัทฯไดเสนอชื่อกรรมการอิสระ ไดแก นายสาธิต ชาญเชาวนกุล เปนผูรับมอบฉันทะใน

การเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯไดแนบขอมูลของกรรมการอิสระในหนังสือเชิญ

ประชุมใหแกผูถือหุนแลว 
 ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธาน

เจาหนาที่บริหารและผูบริหารสูงสุดดานการเงิน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดเขารวมประชุมเพ่ือตอบขอซักถาม
ตางๆในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 โดยมีกรรมการบริษัทฯเขารวมการประชุมใหญสามัญผู

ถือหุนประจำป 2564 จำนวน 8 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯทั้งหมด 8 คน (คิดเปนรอยละ 100) 

 ประธานกรรมการบริษัทฯทำหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม ดำเนินการประชุมใหเปนไป
ตามขอบังคับบริษัทฯ โดยการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ 

ตามลำดับในระเบียบวาระที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ไมมีการเพ่ิมเติมหรือแกไขวาระนอกเหนือจากท่ีระบุ

ไวในหนังสือเชิญประชุม 
 เลขานุการบริษัทแจงองคประชุม จำนวนและสัดสวนของผูถือหุนที่มาดวยตนเองและรับ

มอบฉันทะ พรอมทั้งชี้แจงใหผูเขารวมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนน และการ

ประมวลผลดวยระบบบารโคด โดยกำหนดใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระ 
 บริษัทฯใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และการนับคะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุด

วาระนั้น สำหรับวาระการแตงตั้งกรรมการจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล 

 บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มาใหบริการและควบคุมดูแลการ
ประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยมี นางสาวธีรนันท คุณะเกษม เจาหนาท่ีบริษัทฯเปนผูกำกับ

และควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนใน

แตละวาระแลวขึ้นบนจอภาพใหญในหองประชุมเพ่ือแจงผลการนับคะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุนที่เขา
ประชุมไดรับทราบ  ท้ังน้ี ประธานในท่ีประชุมจะขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีไมเห็นดวยและงดออก

เสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน พรอมท้ังลงลายมือชื่อ และเจาหนาท่ีจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและบันทึก

คะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง และเจาหนาท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมดภายหลังเสร็จสิ้น
การประชุม 

 ประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือซักถามใน

วาระตางๆ พรอมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับผูถือหุนอยางเหมาะสมและเทาเทียมกันในแตละวาระกอนการลงมติ 
โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ ขอเสนอแนะ และความคดิเห็นไวในรายงานการประชุม 

 ผลการนับคะแนนของแตละวาระจะแจงให ท่ีประชุมทราบไดภายหลังเสร็จสิ้นการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ กรณีท่ีตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปกติในวาระใด ประธานในที่ประชุม
อาจขอใหท่ีประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปกอน เพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางตอเนื่อง และเมื่อการ

ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอย ประธานท่ีประชุมจะแจงใหที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน โดยมติของที่
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ประชุมในแตละวาระแบงเปนคะแนนท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยไมมีผูถือหุนคัดคาน
หรือไมเห็นดวยกับมติดังกลาว 

 บริษัทฯใหสิทธิแกผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมเปดการ

ประชุมแลว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติได และนับ
รวมเปนองคประชุมตั้งแตวาระท่ีไดเขารวมประชุมเปนตนไป จึงอาจทำใหมีผูออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ

ไมเทากันได 

   ภายหลังการประชุม 
 เลขานุการบริษัทบันทึกมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน และเผยแพรมติท่ีประชุมและผล

การลงคะแนนเสียงในแตละวาระท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางระบบเผยแพรขอมูล (Set Portal) 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทในวันทำ
การถัดไป ท้ังน้ี บริษัทฯมีระบบจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงอยางดีท่ีผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

 เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตอง โดยมีการบันทึก

รายละเอียดและสาระสำคัญไวอยางครบถวน ไดแก รายชื่อกรรมการบริษัทฯที่เขา/ไมเขารวมประชุม รวมทั้ง
สาเหตุการลา คำชี้แจงที่เปนสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามและคำตอบหรือขอคิดเห็น

โดยสรุป รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในท่ีประชุม มีการสรถปคะแนนเสียงในแตละวาระ

โดยแยกเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลักทรัพย รายงานการประชุมดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนประธานที่ประชุมและ

จัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 14 วันนับแตวัน

ประชุม) พรอมทั้งเผยแพรขอมูลการประชุมใหญสามัญผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมตองรอใหถึงการ

ประชุมในคราวถัดไป พรอมทั้งดำเนินการนำสงตอกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

  หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม 

   คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายกำกับดูแลใหผูถือหุนทุกกลุมไดรับการปฏิบัติและปกปอง

สิทธิขั้นพื้นฐานและผลประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม จึงไดดำเนินการดังตอไปนี้ 

 ปจจุบันบริษัทฯมีหุนสามัญประเภทเดียว ดังน้ัน สิทธิในการออกเสียงจึงเปนไปตามสิทธิ
ของหุนสามัญ โดยผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 

2564 และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ โดยประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท รวมท้ังแจงผานทางระบบเผยแพรขอมูล

(SET Portal) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลวงหนา 3 เดือน รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามท่ี

เก่ียวของกับวาระการประชุมลวงหนาผานทางชองทางตางๆ ไดแก อีเมล โทรสาร เปนตน 
 บริษัทฯกำหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน

กรรมการบริษัทกอนวันประชุมเปนการลวงหนา รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาใหสิทธิผูถือหุน
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รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทฯ และตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนเพ่ือกำหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนในปนั้น 

                  สำหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 บริษัทฯไดนำหลักเกณฑดังกลาว
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com ภายใตหัวขอ “การประชุมสามัญผูถือหุน 

2564” ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบเผยแพร

ขอมูล (SET Porlal) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2564 ท้ังนี้ ในชวงเวลา
ดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและไมมีการเสนอชื่อบุคคลแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ และไมมี   

ผูถือหุนสงคำถามลวงหนาภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 แตอยางใด ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว 
 เพ่ือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจำป 2564 และขอมูลประกอบวาระการประชุมไวในเว็บไซตของบริษัทฯ

www.thaiagroenergy.com ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2564 กอนการประชุมลวงหนา 30 วัน และสงหนังสือ
เชิญประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหผูถือหุนลวงหนาทางไปรษณียลงทะเบียน กอนวันประชุม 15 

วัน นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 11 วัน 

 บริษัทฯปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน บริษัทเปด
โอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ไดดวยตนเอง สามารถใชสิทธิ

ออกเสียงโดยมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได ซึ่งบริษัทสง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และเสนอชื่อกรรมการอิสระ ท่ีไมมีสวนไดเสียในการ
ประชุม เปนทางเลือกสำหรับผูถือหุนในการมอบฉันทะ พรอมทั้งระบุหลักฐานที่ใชในการมอบฉันทะไวอยาง

ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุมดวยตนเอง 

ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผู
ถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) โดยเผยแพร

ลงในเว็บไซตของบริษัท www.thaiagroenergy.com เพ่ือใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดได ทั้งนี้ บริษัทฯได

จัดเตรียมอากรแสตมปไวบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูถือหุนสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไมคิด
คาใชจาย 

 เลขานุการบริษัทแจงหท่ีประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑและวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช

ในการประชุม โดยประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระท่ีระบุไวในหนังสือ
เชิญประชุม ไมมีการเพ่ิมเติมหรือแกไขวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเปนธรรม

ตอผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุม พรอมทั้งจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพ่ือความโปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได 
 ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทฯเขารวมการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท

จำนวน 8 คน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 8 คน (คิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) โดย

กรรมการและผูบริหารที่เขารวมประชุม ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหารทุกสายงาน 
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คณะกรรมการชุดยอย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงผูบริหารทุกคนที่มีความรับผิดชอบใน

สวนงานตางๆ เพ่ือแถลงขอมูลการดำเนินงาน และตอบขอซักถามของผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มีขอ

สงสัยในประเด็นตางๆ สอบถามขอมูล รวมท้ังการเสนอแนะอยางเสรีโดยไมมีการจำกัดเวลา ประธานที่ประชุม
จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในท่ีประชุมใน

เรื่องที่เก่ียวของกับบริษัทไดอยางเสรี 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการไดมาหรือการจำหนายไปซึ่ง
หลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหรายงานการถือครองหลักทรัพยและการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยภายใน 30 วัน หลังจากวันท่ีไดรับตำแหนง หรือภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และที่มี

การแกไขเพ่ิมเติม เลขานุการบริษัทมีหนาท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ

ผูบริหารตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือรับทราบเปนวาระประจำใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกเดือน นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องนี้ไดบรรจุอยูในนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ท้ังน้ีในป 2564 ไมปรากฏวามีการกระทำผิดของกรรมการหรือผูบริหาร

ระดับสูงแตอยางใด ท้ังน้ี บริษัทฯเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในป 2564 
ไวในเอกสารแนบ 1 

 บริษัทกำหนดมาตรการปองกันและบทลงโทษสำหรับการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ 

(Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของกับขอมูล 
(รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) รวมทั้งหามบุคคลดังกลาวเปดเผยขอมูลอื่นท่ี

อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท และกำหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงเลขานุการ

บริษัทลวงหนา 1 วันกอนทำการซื้อขาย เพื่อเลขานุการบริษัทรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบ
โดยประกาศไวใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารไมมีการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูภายในแตอยางใด  

 คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดนโยบายเก่ียวกับการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหวาง
บริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันตามมาตรา 89 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 และที่มีการแกไขเพ่ิมเตม โดยใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและผูท่ี

เก่ียวของภายใน 30 วันหลังจากวันที่ไดรับตำแหนง หรือภายใน 14 วันทำการนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
และมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม ตลอดจนรายงานให

คณะกรรมการบริษัทฯและกรรมการตรวจสอบทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการมี

สวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
 เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดนโยบายใน

การดูแลรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกำหนดแบบฟอรมและ

ขั้นตอนรายการท่ีเก่ียวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ โดย
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ฝายตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนและความสมเหตุสมผลในการเขาทำรายการดังกลาว 
และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการดังกลาววาไดกระทำอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด 

และเปนไปตามปกติธุรกิจการคา เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน(แลวแตกรณี) 

พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการโดยผูบริหารหรือกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนในการอนุมัติรายการ
ดังกลาว  

 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเกี่ยวของ รวมตลอดถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกำหนดเกี่ยวกับการ

เปดเผยขอมูลการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง

ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด นอกจากน้ี บริษัทฯจะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูเชี่ยวชาญอิสระแลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ

ราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย กำหนด รวมทั้งเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) 

หัวขอ “การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน”  ท้ังน้ี ในป 2564 บริษัทฯไมมีการฝาฝนหลักเกณฑการทำ

รายการระหวางกัน และไมมีรายการใหความชวยเหลือทางการเงินใหแกบริษัทอ่ืนใด 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

         แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

                  บริษัทฯ ไดกำหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติและเผยแพรไวใน

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

ที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนผาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสงทางไปรษณีย หรือทาง E-Mail 

Address : suphachai@thaiagroenergy.com ได โดยตรงโดยไมตองเปดเผยชื่ อผูแจงเบาะแสหรือผู

รองเรียนแตอยางใด เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามท่ีมีผูแจง

เบาะแสดังกลาว แลวนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณา

ชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปน กรณีๆ ไป  

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวของ 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” ไวภายใตหััวขอ “การกำกัับดููแลกิิจการท่ีดีี” บนเว็็บไซตของบริิษััทฯ ในป 2564 

บริษัทฯไดปฏิิบัติัติามนโยบายที่มีตอผูมีสวนไดเสียอยางเครงครัด ไมฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน กฎหมาย
การจางงาน กฎหมายคุมครองผูบริิโภค กฎหมายการแขงขัันทางการคา หรืือ กฎหมายดานสิ่งแวดลอมและได

ดำเนินกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดเสีย สรุปไดดังนี้ 

                 (1) ผูถืือหุน  
บริิษััทใหความเคารพสิทธิขัน้พื้นฐานของผูถืือหุน และปฏิิบัติตอผูถืือหุนทุกรายอยางเทาเทีียม

กัน เชน สิิทธิิในการเขารวมประชุมใหญสามััญผูถือหุนประจำป  สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนน การเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกเปนกรรมการ การรับฟงความคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะของผูถือหุนรวมท้ังจัดใหมีีชองทางติิดตอกัับผูถือหุนทางเว็็บไซตและอีีเมลตามท่ีไดเปดเผยใน

หมวดท่ี 1 : สิทธิิของผูถือหุน และ หมวดที่ 2 : การปฏิิบัติิตอผูถืือหุนอยางเทาเทีียมกััน  

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริงทุกไตรมาส  

                 (2) พนักงาน 

พนักงานของบริษัทฯถือเปนทรัพยากรที่สำคัญ และเปนปจจัยของความสำเร็จขององคกร

คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดกำหนดนโยบายตางๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู  
สภาพแวดลอมในการทำงาน รวมถึงสวัสดิการใหกับพนักงาน โดยยึดตามขอกำหนดของกฎหมาย เคารพสิทธิ

มนุษยชนและสอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกร 

                    นโยบายวาดวยการใชแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
  บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการใชแรงงานดวยความสมัครใจและใหความเปนธรรมกับ

พนักงานทุกคนทุกระดับรวมท้ังปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด โดยคณะกรรมการไดกำหนด

แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
(1) บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพ่ือนำไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดำเนินงานและไมสนับสนุนกิจการ

ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทำความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมแนใจให     

ขอคำปรึกษาจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง หามปฏิบัติไปตาม
ความเขาใจของตนเองโดยลำพัง 

(3) เมื่อพนักงานตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางไปเพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติงาน
ในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 
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(4) บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง
และผลประโยชนตางๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจางงานตางๆ โดยไมบังคับการใชแรงงานโดยไมสมัครใจและ

หรือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เทาเทียมกัน

สำหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพ่ือการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไวซึ่ง

พนักงานท่ีมีความรูความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือวาเปนทรัพยากรท่ีสำคัญที่สุดขององคกร รวมถึง      

การสงเสริมใหเกิดภาพลักษณอันดีภายในหนวยงาน ท้ังนี้ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงไดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลไวดังนี้ 

(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหน่ึงขององคกร 

(2) การคัดเลือกบุคคลเพ่ือวาจางใหดำรงตำแหนงตางๆ จะกระทำดวยความเปนธรรมโดย
คำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกายและขอกำหนดอ่ืนที่จำเปนแกพนักงานใน

ตำแหนงนั้นๆ 

(3) บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน 

(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนรายบุคคลเปนประจำ

ทุกป โดยใหผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว 
(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานใหเปนไปโดย

ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี 

(6) บริษัทฯ เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยใหพนักงาน
มีสวนรวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของตนเองและของบริษัทฯใหดียิ่งขึ้น 

(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซ่ึงถือเปนสวนสำคัญในการพัฒนา

พนักงานใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
        บริษัทฯ กำหนดนโยบายน้ีขึ้นเพ่ือใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัย

และความเจริญกาวหนาของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในแตละสายงานเปนสวนที่สำคัญยิ่ง
ซึ่งจะตองรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงาน

กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาวดวย 

        นโยบายดานความปลอดภัยและชีวอนามัย  

        ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเปนความรับผิดชอบพื้นฐาน
ของบริษัทฯ และเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จและเจริญเติบโตขององคกร บริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบาย
และหลักการปฏิบัติไว ดังนี้ 
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(1) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
(2) จำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย 
(3) จัดทำมาตรการปองกันและอุปกรณปองกันอันตรายในระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน 
(4) อบรมพนักงานถึงการปองกันอุบัติภัยและการแกไขอุบัติภัยอยางสม่ำเสมอ 
(5) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมทำหนาที่พิจารณา

กำหนดแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผล 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย  
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะดานสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอกำหนดท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหพนักงานมีความปลอดภัยและอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี พรอมทั้งปรับปรุง       

ดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
   นโยบาย 5 ส  

   กิจกรรม 5 ส เปนหนาท่ีสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวม 

ในการดำเนินกิจกรรมและผูบังคับบัญชามีหนาที่กำกับ ดูแล สงเสริม แนะนำ ใหมีการดำเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือสงเสริมใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความ

ปลอดภัย ตลอดจนสรางจิตสำนึกพ้ืนฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

   บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมไว ดังน้ี 
(1) ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย             

ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงานของ

บริษัทฯ 
(2) ผูบริหาร และพนักงาน ตองยึดถือและปฏิบัติงานให เปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 

ขอกำหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

(3) บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อัน
เน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทำงาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพยสิน 

การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตางๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนการ

รักษาสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีปลอดภัยตอพนักงาน ทั้งนี้ ใหถือเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารและ
พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งท่ีกำหนดไวโดยเครงครัด 

(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ

เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององคกรเพื่อเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น และมี
การเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอ่ืนๆ ที่อาจทำใหการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ

ขององคกร 

(5) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเผยแพร
ขอมูลแกพนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหทราบและเขาใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธี

ปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม ตลอดจนนำไป

ยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม 
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(6) บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝงจิตสำนึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน 

(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนางานใน    

การควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอตลอดเวลา 

(8) บริษัทฯ จะปรับปรุงค ามาตรฐานดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมให ไดตาม

มาตรฐานสากล เพ่ือคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี 

(9) บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย   

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดย

ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดจนสงเสริม

กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นโยบายการจายคาตอบแทนพนักงาน 

บริษัทกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) 

ซึ่งจะเปนการจายโดยผันแปรตามผลการปฏิบัติงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพของงานที่ทำได ท้ังน้ีเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสรางความเปนธรรมในระยะยาว อีกท้ังยังเปนการสรางระบบการจายคาตอบแทน

ใหเปนรูปธรรม สรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานใชศักยภาพของตนเองใหมากขึ้น เพ่ือการทำงานใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

การจายคาตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำป จะเกิดขึ้นหลังจากมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ท่ีสงเสริม

เปาหมายขององคกร เปนที่ยอมรับรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานกับหัวหนางาน เพ่ือเปนการสรางหลักฐานเชิง

ประจักษ วัดได ประเมินได ประกอบกับการตั้งความคาดหวังเชิงพฤติกรรมหลัก (Core Competency) ของ

องคกร เพื่อใหไดผูปฏิบัติงานท่ีเปนคนเกง และ คนดีในเวลาเดียวกัน 

บริษัทพิจารณาคาตอบแทนอยางเปนธรรม โดยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเทากันจะไดรับ

คาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันและพนักงานท่ีทำผลงานไดดีกวา มากกวาหรือยากกวาจะไดรับคาตอบแทนที่สูงกวา 

ทั้งนี้บริษัทมีการวิเคราะหและประเมินคางานอยางโปรงใส เปรียบเทียบกันไดระหวางงานของทุกงานในองคกร 

เพราะงานทุกอยางและทุกดานมีความสำคัญกับองคกรท้ังสิ้น เพียงแตแตกตางกันไปดวยลักษณะหนาที่เทานั้น 

นโยบายการดานสวัสดิการ 

บริษัทมีนโยบายใหจายสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยแบงเบาภาระของพนักงาน 

เชน คารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำป การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ แจกเครื่องแบบพนักงาน 

เงินชวยเหลือประเภทตางๆ นอกจากนั้น ยังมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่ีบริษัทจายสมทบใหพนักงานเพื่อ

สนับสนุนใหพนักงานเก็บออมในระยะยาว และมีเงินทุนจำนวนหน่ึงหากจำเปนตองออกจากงาน โดยพนักงาน

ที่เปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราที่แตกตางกันตามอายุ

สมาชิกของพนักงานแตละคน โดยอัตราเงินสมทบอยูที่รอยละ 5-10 และสมาชิกสามารถเลือกสะสมเงินเขา
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กองทุนไดในอัตรารอยละ 2-15 เมื่อพนักงานพนสมาชิกภาพ พนักงานจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนของ

พนักงาน นายจางและผลประโยชนจากเงินสมทบตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในขอบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

สวัสดิการที่บริษัทจัดใหพนักงานมีดังนี้ 
 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน 
 ตรวจสุขภาพประจำป โดยโรงพยาบาลชั้นนำ เลือกจัดโปรแกรมการตรวจใหเหมาะสมกับ

ลักษณะงานและอายุของพนักงานแตละคน ใหสิทธิใหพนักงานสามารถเพ่ิมรายการตรวจสุขภาพ และสิทธิให
บุคคลในครอบครัวพนักงานสามารถตรวจสุขภาพไดในราคาพิเศษ 

 ประกันอุบัติเหตุ 
 คารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม 
 เคร่ืองแบบพนักงาน 
 ทองเท่ียวประจำป 
 กระเชาเยี่ยมไขกรณีพนักงานเจ็บปวย 

                     นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีวาระการ

ดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป เพ่ือเปนตัวแทนพนักงาน และเปนสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อ

ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของพนักงานในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมจากท่ีบริษัทฯไดจัดใหในรูปแบบ

สวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีพนักงานไดรับอยูแลว รวมท้ังใหคำปรึกษาและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 

นโยบายการสืบทอดตำแหนงท่ีสำคัญ  

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องแผนสืบทอดตำแหนงท่ีสำคัญ (Succession Plan) 

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการขององคกร สามารถประเมิน

ความพรอมของกำลังคนและวางแผนการสรรหาลวงหนา ปจจุบันบริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงท่ี

สำคัญ และจากแผนดังกลาว บริษัทฯ มีการพัฒนาองคความรูที่จำเปนใหกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติและไดรับ

การคัดเลือกในระดับตำแหนงที่สูงขึ้น โดยดำเนินการจัดหลักสูตรการพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ 

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) และหลักสูตรภาคบังคับ 

เพื่อเปนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหมีความเหมาะสมและใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิพลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีความพรอมเขารับตำแหนง ตลอดจนติดตาม ประเมินผล

ความตอเน่ืองของแผนการสืบทอดตำแหนง และปรับปรุงแผนดังกลาวตอไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตนสังกัดพิจารณาเสนอชื่อผูสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)  
2. คณะกรรมการรวมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกรายช่ือผูสืบทอดตำแหนงตามหลักเกณฑ

ฯ โดยการประเมินและวิเคราะหศักยภาพ ระดับสมรรถนะ ผลงานและการปฏิบัติงานท่ีผานมา ความพรอมใน
การเขาทดแทนตำแหนง การทดลองมอบหมายหนาท่ีในการปบัติงานตามสายงานของพนักงาน  

3. ฝายทรัพยากรบุคคลรวมกับตนสังกัดรวมกันจัดทำแผนพัฒนาผูสืบทอดตำแหนง 
(Succession Plan) เปนรายบุคคล (Individual Development Plan) กอนไดรับการแตงตั้ง  

4. สรุปผลการพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงรายไตรมาสและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณา 
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  นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

       บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มพูนความรู 

ทักษะ และความชำนาญ รวมท้ังประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ

สงเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนาความรูความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดย

พนักงานท่ีเขาใหมจะมีหัวหนางาน (Supervisor) ในแตละสายงานทำหนาท่ีฝกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้ง

จะมีการจัดอบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถายทอดประสบการณและใหความรู

เพิ่มเติมแกพนักงานอยูเปนประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสงพนักงานและผูบริหารในสายงานตางๆ 

เขารวมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนการเพ่ิมเติมอีกดวย  

   อีกท้ังปจจุบันบริษัทฯ ใหการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยไดนำเครื่องมือในการพัฒนา

บุคลากร อาทิเชน ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems) เพ่ือใหมี

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                    นโยบายและแนวทางในการฝกอบรม 

    บริษัทฯ  มีการดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ดวยการจัดสงพนักงานเขารับการอบรม

และพัฒนากับสถาบันภาครัฐ และเอกชน  ตลอดจนดำเนินการจัดการอบรมภายในบริษัท  เพ่ือมุงเนนให

พนักงานมีความรู ความสามารถ  ตลอดจนทักษะท่ีใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะประจำ

ตำแหนง (Functional Competency)  ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

และดวยการสำรวจความจำเปนในการฝกอบรม และจัดทำเปนแผนการฝกอบรมประจำป  

                 (3) ลูกคา 
บริษัทฯดำเนินกิจการโดยมุงเนนการสงมอบ คุณภาพ ความปลอดภัยและการใหบริการดาน

พลังงานที่ยั่งยืนแกทุกคน ดังน้ัน บริษัทจึงมุงเนนในเรื่องคุณภาพสินคา ตั้งแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 

ตลอดจนการตรวจวิเคราะห การคนควาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือรักษาคุณภาพของสินคาตลอดเวลา 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุงม่ันรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคาผานกิจกรรมตางๆ เชน การจัดประชุมกับลูกคา

เพื่อใหขอมูล หารือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา การ

ประชาสัมพันธสื่อสารนโยบายตางๆ เชน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงจัดใหมีระบบการแจงเบาะแสและรับรองเรียนผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ  

บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม ไมเอาเปรียบ เนนการดำเนินธุรกิจดวย

ความซื่อสัตย เอาใจใสดูแลรักษาผลประโยชนของลูกคาอยางเปนธรรม เพ่ือใหไดรับสิ่งท่ีดีที่สุดจากบริษัทฯ 
โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวของดังนี้ 

                 นโยบายคุณภาพ 

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกตองตาม
มาตรฐาน และมุงสรางความม่ันใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาดวยหลักปฏิบัติ 3 

ประการดังน้ี 
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(1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางตอเน่ือง 
(2) ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้ำท่ีใช ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ

ระหวางผลิตทุกข้ันตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2015 

(3) สรางจิตสำนึกและการใสใจในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความรับผิดชอบ 
รวดเร็ว และจริงใจ 

ในป 2564 บริษัทไมมีกรณีฝาฝนเกี่ยวกับการปฏิบัติตอลูกคาและไมปรากฏขอรองเรียนจาก

ลูกคาที่เปนนัยสำคัญ สวนขอรองเรียนอ่ืนๆ บริษัทฯไดนำมาวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแกไข ปองกัน 
ติดตามทั้งระบบและปรับใชกับทั้งองคกร เพ่ือมิใหขอบกพรองนั้นเกิดขึ้นอีก 

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยทำการสำรวจความพึง

พอใจของลูกคาเปนประจำทุกป เพ่ือวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาและนำเอาควารม
ตองการของลูกคามาพัฒนาตอยอดใหกับผลิตภัณฑ ท้ังน้ี ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ

ผลิตภัณฑ งานบริการขนสง และการบริการของฝายการตลาด ในป 2564 บริษัทมีผลสำรวจความพึงพอใจ

รวมเฉลี่ยอยูในเกณฑดี ท่ีคะแนนรอยละ 91.92 

(4) คูคา เจาหนี้ และคูแขงทางการคา 

     บริษัทฯดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย ตามกรอบการแขงขันดวยความเปนธรรม  มีความ

โปรงใสในการดำเนินงาน ภายใตขอบเขตของกฎหมาย ยึดมั่นจริยธรรมธุรกิจ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา
และสัญญาที่กำหนดอยางเครงครัด นอกจากน้ัน ยังคำนึงถึงใหความสำคัญตอทรัพยสินทางปญญา โดยกำหนด

แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการปองกันและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผู อ่ืน โดยถือเปนหนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกร ท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว   
 ในป 2564 บริษัทฯไมไดฝาฝนกฎหมาย หรือเงื่อนไขทางการคาท่ีเก่ียวของกับคูคา เจาหนี้ 

และคูแขงทางการคา โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

    แนวทางการปฏิบัติตอคูคาและเจาหน้ี 

(1) ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตใหคูคา และ/หรือเจาหนี้ ถามี

ขอมูลวามีการเรียก หรือการรับหรือการจายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตเกิดขึ้น พึงเปดเผยรายละเอียดตอคูคา
และ/หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

(2) ปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอคูคาและ/หรือเจาหน้ีอยางเครงครัด          

ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอใดตองรีบแจงใหคูคาและ/หรือเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อ
รวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดความเสียหายลุกลามออกไป 

(3) รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตองและตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ำเสมอ 

(4) สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกันในวิถีทางท่ีถูกตองและโปรงใส 

       แนวทางการปฎิบัติตอคูแขงทางการคา 

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและสงเสริมใหมีการแขงขันที่เปนธรรม 
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(2) ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตผิดกฎหมาย
หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขง เปนตน 

(3) ไมกระทำการใดๆ ที่ไมเปนธรรมหรือพยายามทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวย                     

การกลาวหาหรือใหราย โดยปราศจากมูลความจริง 

(5) หนวยงานราชการหรือหนวยงานกำกับดูแล 

        บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดย

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ และเปนไปตามครรลองประเพณี
ธุรกิจทั่วไปโดยเครงครัด นอกจากน้ียังใหความรวมมืออยางเต็มท่ีกับภาครัฐและหนวยงานกำกับดูแล ในการ

สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อใหเปนพลังงานท่ียั่งยืนของ

ประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งดานการแลกเปลี่ยนขาวสาร การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับ
ผูประกอบการจากตางประเทศ การใหขอคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม การรวมบรรยายเพ่ือสรางความรู

ความเขาใจท่ีถูกตอง เปนตน   

    นโยบายการปฏิบัติตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานกำกับดูแล 
(1) ปฏิบัติและควมคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่ออกโดยหนวยงาน

ราชการท่ีเกี่ยวของหรือหนวยงานกำกับดูแลอยางเครงครัด 

(2) งดเวนการกระทำใดๆ อันจะเปนการชวยเหลือ สนับสนุน หรือยอมใหเกิดการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของหรือหนวยงานกำกับดูแล 

(3) ใหความรวมมือกับที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของหรือหนวยงานกำกับดูแล  

     ในป 2564 บริษัทฯไดปฏิบัติตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลอยางเครงครัด 

                   (6) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวของโดยเครงครัด คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดลอมไวดังตอไปนี้ 

  นโยบายวาดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 
(1) ไมดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมและหรือตอสังคมโดยสวนรวม 

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสำคัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

(3) ปลูกฝงจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมให

เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ืองและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย

ตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดำเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐ 
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(4) ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

(5) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปนภัยตอสังคม

และความม่ันคงของประเทศชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน่ทุกรูปแบบ 

                นอกจากนั้น บริษัทฯยังใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของสังคมและชุมชนควบคูไปกับ

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยตั้งแตป 2560 บริษัทฯ รวมกับผูนำชุมชน ไดแก ผูใหญบาน ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และตัวแทนชาวบานจากหมูบานท่ีอยูโดยรอบโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ 

จังหวัดสุพรรณบุรีรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการ “ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน” เพ่ือรวมกันพัฒนาชุมชนไปพรอมกับการดำเนินงานของบริษัทฯใหเติบโตยั่งยืนไปดวยกัน  

    นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุงมั่นในการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุก

รูปแบบเพ่ือปลูกจิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการ

ทุจริตคอรรัปชั่น สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพ่ิมความเชื่อม่ันตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อพัฒนาองคกรใหมี

ความยั่งยืนในระยะยาว ท้ังน้ีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นนี้ กรรมการ ผูบริหาร 

พนักงานทุกคนทุกระดับตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

     บริษัทฯมีนโยบายหามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับดำเนินการ

หรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและ

ตางประเทศและทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยบริษัทฯจัดใหมีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตาม

นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการ

ดำเนินการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย

ตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)  กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการ

ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและจริยธรรมทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริต คอรรัปชั่น ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม อาทิเชน ความขัดแยงทางผลประโยชน, การใหสินบน, การจายคาธรรมเนียมเพ่ือสิทธิ

พิเศษ, การใชอำนาจในทางขมขู, การละเมิดในทรัพยสินของบริษัท, การตกแตงรายงานทางการเงิน เปนตน 

(2)  พนักงานของบริษัทฯทุกระดับไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทำที่เขา

ขายการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหบริษัทฯรับทราบผานทางชองทางที่ไดกำหนดไว 

และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยใหปรึกษาหารือบุคคลท่ีบริษัทฯ 

กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ท่ีกำหนดไว 

(3) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีแจงเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นท่ี

เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต
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คอรรัปชั่นตามท่ีบริษัทฯ กำหนดไวในขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมี

สวนไดเสีย 

(4) ผูที่กระทำทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทำผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการ

พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการ

กระทำนั้นผิดกฎหมาย 

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพรใหความรู และทำความเขาใจกับ

บุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายวาดวยการ

ตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย 

      บริษัทฯ กำหนดมาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารบริษัทฯ ตองรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมี
การปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทำท่ีผิดปกติอ่ืนซ่ึงอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของ

บริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ อันไดแก 

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผดิปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ   

          ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
     ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยทันที 

รวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก 

   นโยบายวาดวยการรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสินและหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 

    คณะกรรมการตองการปลูกจิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน

ทุกระดับตระหนักถึงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและสรางคานิยมท่ีถูกตองดวยการไมรับ ไมใหและ        

ไมสนับสนุนการกระทำใดๆ ท่ีสอไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซึ่งจะสงผลกระทบตอ        
การดำเนินงานและหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังน้ี 

(1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกรองหรือรับของขวัญ 

ทรัพยสินและหรือประโยชนใดๆ จากลูกคา คูคา และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
ไมวากรณีใด ท้ังเปนการสวนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางไมเปน

ธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลประโยชนท่ีขัดกันได 

(2) การรับหรือการใหของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมอันดีงาม
ซึ่งจะตองเปนของที่มีมูลคาเล็กนอยไมมีราคาเกินสมควรหรือเกินกวาเหตุ เชน ของชำรวย หรือของที่ระลึกท่ี

จัดทำขึ้นเพ่ือสงเสริมการขายหรือแจกจายท่ัวไป เปนตน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใชดุลยพินิจในการวินิจฉัย

ไดวาของนั้นเหมาะสมหรือไม หากไมม่ันใจก็ใหปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
กอน โดยใหคำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณของผูใหและผูรับเปนสำคัญวาเรื่องดังกลาวเหมาะสมหรือไม 
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(3) การรับหรือการใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีคา
ตางๆ ใหถือวาเปนการรับหรือการใหท่ีไมเหมาะสมและไมบังควรอยางยิ่ง โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการ

กระทำที่สอไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบอันเนื่องมาจากหนาที่การงานที่

รับผิดชอบอยู 

  มาตรการดำเนินการหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการ

ตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 

(1)  หากกรรมการบริษัทฯและผูบริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำดังกลาวโดยไมชักชา ทั้งนี้ คณะกรรมการ

สอบสวนใหประกอบดวยกรรมการอิสระท้ังหมดของบริษัทฯ ในกรณีท่ีการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงใน

คราวใด มีกรรมการที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้เปนกรรมการอิสระ หามกรรมการอิสระทานน้ันเขา

เปนคณะกรรมการสอบสวนในคราวดังกลาว 

ในกรณีที่พิสูจนไดวากรรมการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย ใหคณะกรรมการสอบสวน

พิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลักฐานขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมตามความเหมาะสมในแตละกรณี 

และใหรายงานผลการสอบสวนรวมถึงการพิจารณาโทษใหคณะกรรมการบริษัทฯ (โดยยกเวนกรรมการท่ีฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น)พิจารณาตอไป  ท้ังน้ี  หากการฝา

ฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ใหรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดดวย 

(2)  หากผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายน้ีจะมีโทษทาง

วินัยซึ่งวิธีการลงโทษจะขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม ทั้งนี้ หากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

นโยบายดังกลาวเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ใหรับโทษตามท่ีกฎหมายกำหนดดวย 

บริษัทฯไมมีนโยบายลดตำแหนงลงโทษหรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น

แมวาการกระทำน้ันจะทำใหบริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

    การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือใหมีกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้ 

  ผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผาน

ผูบริหารของบริษัทฯ เพ่ือแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมท้ังการแจงเบาะแสหรือ        
ขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 

หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน โดยใหแจงเบาะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ดังตอไปนี ้
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 สงทางไปรษณียมาท่ี 
    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 โดยผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ี             

ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว มีหนาท่ีเก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสารหลักฐานไวเปนความลับ หาม

เปดเผย เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ท่ีกฎหมายกำหนด        

     ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามวรรคหน่ึงขางตนไมตองเปดเผยชื่อแต

อยางใด และบริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการปองกันผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไวในระเบียบปฏิบัติงาน โดยมิ

ใหถือวาการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน มีความผิดทางวินัย แมวาการกระทำดังกลาวอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกบริษัทฯ ได  

ข้ันตอนดำเนินการเมื่อมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง 

(1) ลงทะเบียนรับเรื่อง ฝายตรวจสอบภายในลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแส

ที่ไดรับจากประธานกรรมการตรวจสอบหรือจากชองทางอ่ืนๆ 

(2) การแตงตั้งคณะทำงานสอบสวน ประธานกรรมการตรวจสอบแจงเรื่องตอบริหารเพื่อ

แตงต้ังคณะทำงานสอบสวน  

(3) คณะทำงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและ

เอกสาร หลักฐานรวมทั้งสอบสวนผูที่เกี่ยวของเพ่ือสรุปผล จากนั้น จัดทำรายงานสรุปผลเสนอบริหารเพื่อ

พิจารณาและสั่งการและเสนอตอประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 

(4) รายงานสรุปผลการดำเนินการ ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลกลับยังผูรองเรียน เมื่อ

คณะทำงานสอบสวนดำเนินการตามคำสั่งการแลวเสร็จ ใหฝายตรวจสอบภายในดำเนินการแจงตอบกลับผลให

ผูรองเรียนทราบ(กรณีที่ผูรองเรียนมีความประสงคหรือทราบชื่อ) 

(5) การควบคุมและติดตามผล ฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการติดตามผลการ

ปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของวาสอดคลองและเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมที่กำหนดหรือสั่งการ

หรือไม ทั้งนี้ ตองรายงานผลตอบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบตอไป 
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(6) ใหคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบาะแสหรือขอ

รองเรียนใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาตอไป 

    มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย 

  ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับ

ฟงขอคิดเห็นหรอืขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการ

ปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตาม

เหตุและผลของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป 

         การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต 

   ในกรณีที่บริษัทฯพบวา มีการรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต หากผูแจงเบาะแสหรือ          

ผูรองเรียนเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยและกรณีเปนบุคคลภายนอกหากกระทำการ

ดังกลาวทำใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว 

            หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

                  คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูล

ทางการเงิน และขอมูลอื่นๆท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน โดยเปดเผยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางโปรงใส 

ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และปฏิ บัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

อยางเครงครัด เพ่ือใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถเขาถึงขอมูล

ไดอยางเปนธรรม เทาเทียมกัน มีขอมูลท่ีเชื่อถือไดและเพียงพอตอการตัดสินใจอยางสม่ำเสมอ ผานระบบ

เผยแพรขอมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ 

“นักลงทุนสัมพันธ” www.thaiagroenergy.com โดยในป 2564 บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญดังตอไปนี้ 

 บริษัทฯเผยแพรงบการเงินประจำปและรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) 

ผานระบบเผยแพรขอมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไดมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ฝายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศทางการเงิน และรายงานทางการเงิน

ที่ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงาน

ทางการเงินและการปองกันสินทรัพยของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน และความเหมาะสมของสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ฝายจัดการของบริษัทฯทำ

ขึ้น ซึ่งเปนระบบที่มีประสิทธิผล ฝายจัดการม่ันใจวาสภาพแวดลอมการควบคุมภายในและระบบงานท่ีเปนอยู 

ทำใหรายงานทางการเงินและการรักษาสินทรัพยของบริษัทฯน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความนาเชื่อถือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการ

เงินที่เปดเผยไวในรายงานประจำป โดยจัดใหมีรายงานทางการเงินและรายงานความรรับผิดชอบของ
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คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน เพื่อใหขอมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน

การบัญชีรับรองโดยทั่วไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ ในป 2564 บริษัทฯไดนำสงงบ

การเงินท้ังรายไตรมาสและงบการเงินประจำปไดถูกตอง 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 

 บริษัทฯเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท และการถือครองหลักทรัพยของ

กรรมการและผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานตางๆตามกฏหมาย

ที่เก่ียวของกับผูดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหาร รายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ดังน้ี 

 รายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯเม่ือไดรบัการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

กรรมการ หรือผูบริหารครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 3 วันทำการ นับแตดำรงตำแหนง 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทฯทุกคร้ัง เมื่อมีการซื้อ ขาย 

โอน หรือรับโอน(แบบ 59-2 ผานระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

 การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ดำรงตำแหนง 

 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการ

ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เดือนละ 1 ครั้ง โดยบรรจุเปน

วาระประจำ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบปละ 1 ครั้ง 

และเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารป 2564 ในเอกสารแนบ รายงาน

ประจำป 2564 (แบบ 56-1 One-Report) และบนเว็ปไซตของบริษัท www.thaiagroenergy.com 

 บริษัทฯเปดเผยบทบทหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในป 2564 รวมถึงการฝกอบรม

และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการ ไวในหัวขอ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ดานการกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
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 บริษัทกำหนดระเบียบใหกรรมการและผูบริหารจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของ

ตนเองและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยมี

มาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดไว ดังนี้ 

 รายงานเมื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนคร้ังแรก 

 รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

 รายงานเปนประจำทุกสิ้นป 

 ในกรณีที่กรรรมการพนจากตำแหนงและไดกลับเขามาดำรตำแหนงกรรมการ

ใหมโดยตอเน่ือง กรรมการทานนั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

  ในป 2564 ไมมีการเปลี่ยนแปลงของรายงานการมีสวนไดเสีย กรรมการบริษัทฯและ

ผูบริหารระดับสูงแตอยางใด 

 บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวในรายงาน

ประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 บริษัทฯเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของ

คาตอบแทนกรรมการโดยยึดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับเดียวกับใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ทั้งนี้ จะตอง

มีการขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนดังกลาว และเปดเผยรายงานคาตอบแทนไว

ในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

 บริษัทฯเปดเผยนโยบายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของ

คาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากภาระนาที่และความรับผิดชอบของ

ผูบริหารระดับสูงแตละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรม

เดียวกัน และเปดเผยไวในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 บริษัทฯมีนโยบายการทำรายการระหวางกันตามความจำเปนและเพ่ือประสิทธิภาพใน

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 บริษัทฯไมมีรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ที่ตองไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสำคัญที่ชวยสงเสริมการดำเนินธุรกิจ

และเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของ

พนักงานทุกคน ที่จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบ
คำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ 

คำสั่งบริษัทฯ เพ่ือใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอรดังกลาว  
(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และยึดปฏิบัติ ดังตอไปนี ้

(2.1) ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ 

และคำส่ังของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ 
(2.2) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น 

(2.3) หามนำโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานสวนตัว หรือนำไปใหผูอ่ืนท่ีไมใช

พนักงานบริษัทฯ ใชเพื่อผลประโยชนทางการคา หรือทำซ้ำ เผยแพร ทำการเปลี่ยนแปลงแกไขทุกอยางทุก
ประการ โดยไมไดรับอนุญาต 

(2.4) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอ่ืน สงหรือสงตอขอมูลหรือ

ขอความที่มีผลรายตอความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว ขอความ
ที่มีเน้ือหาชวนใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมายลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลท่ีมีไวรัสคอมพิวเตอร ออกไปภายนอก

หรือภายในบริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของบริษัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดท้ังสิ้น 

(2.5) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯเผยแพรขาวสารหรือขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ 
ใหกับบุคคลภายนอก ยกเวนผูที่มีหนาท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพันธท่ีไดรับอนุญาตแลวเทานั้น 

(2.6) หาม Download ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขาย

ภายในเพื่อความบันเทิงตางๆ เพื่อไมทำใหประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลของผูอ่ืนลดลง 
(2.7) ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกระทำผิดกฎหมาย     

ขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ และแสดงความคิดเห็นสวนตัว 

(2.8) การใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารสวนตัวท่ีตองการเชื่อมตอเขาระบบ
เครือขายของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหารกอน 

(2.9) การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในบริษัทฯ หรือการนำ Notebook ไปใชงาน

ภายนอกบริษัทฯ จะตองตั้งเครื่องใหมีการใสรหัสผาน ใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดย
รหัสผานจะตองเก็บเปนความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอเปนระยะๆ อยางนอยทุก 3 เดือน 

(2.10) ตองไมติดตั้งโปรแกรมท่ีสามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายท้ังสิ้น

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากประธานเจาหนาที่บริหารเปนกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของเทานั้น 

(2.11) ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่รับผิดชอบใหอยูในสภาพดี และ

มีการใชงานอยางเหมาะสม 
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(3) บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศ
ของพนักงาน หากพบขอสงสัยวาพนักงานใชงานในทางที่ไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอ

บริษัทฯ เพ่ือปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

(4) หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ท่ี
กำหนดไวพนักงานท่ีฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือไดรับโทษตามกฎหมาย ตามความ

เหมาะสมแลวแตกรณี 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของ

บริษัทฯที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนและบุคคลอ่ืน ดังนี้ 
(1) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือครอง

หลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพยแทนตลอดจน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสำนักงาน ก.ล.ต.และแจงใหทราบถึงบทลงโทษตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) “ผูบริหาร” หมายถึง ผูบริหารตามบทนิยามขางทายนี้และใหหมายความรวมถึงผูดำรง

ตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 
(3) หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ 

เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของและหามไมใหซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง หนึ่งเดือนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพรตอสาธารณชน 
(4) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไมได

เปดเผยสาธารณชนอันเปนสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพื่อแสวงหา

ประโยชนสวนตนและ/หรือเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝนขอกำหนดดังกลาวขางตนบริษัทฯ 
จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทำความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องท่ีเกิดขึ้นเปน

แตละรายแตละกรณีๆ ไป 

(5) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทำผิดอันเปน
ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอยางรุนแรง

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกันดังน้ี 

(ก)  ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน 
(ข)  ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดยถือ

วาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

(ค) แจงการกระทำความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ง) แจงความดำเนินคดีตอตำรวจหรือพนักงานสอบสวน 

(จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
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   บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการนำขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคำแนะนำผูใตบังคับบัญชาใน

การนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช เพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอยางถูกตอง 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

บริษัทฯไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการคาที่มี

สาระสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนได ดังน้ี 
การรักษาความลับของบริษัทฯ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจางของบริษัทฯจะตองรักษาความลับของขอมูลและ

เอกสารท่ีไมสามารถเปดเผย และ/หรือเปนความลับทางการคารวมทั้งสูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ ซ่ึงถือเปน
สิทธิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว 

(2) ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางของบริษัทฯจะตองไมเปดเผย

ขอมูลและเอกสารที่เปนความลับ หรือความลับทางการคานั้นๆ อีกเปนเวลา 2 ป เมื่อพนจากหนาที่ไปแลว 
(3) ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปดเผยโดยไมเจตนา 

การกำหนดชั้นความลับของขอมูล 
(1) ขอมูลลับทางการคาของบริษัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใหรั่วไหล โดยกำหนดตาม

ความสำคัญของขอมูล เชน ขอมลูที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก เปนตน 

(2) การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น 

การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก 

(1) กรรมการหรือผูบริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเปนผูใหความเห็นชอบในขอมูลที่จะ
เปดเผยออกสูสาธารณชนเทานั้น 

(2) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย 

(3) เพ่ือปฏิบัติตามขอกำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของวาดวยการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกำหนดใหผูท่ีตองการขอมูลขาวสารจากบริษัทฯ 

ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริษัทฯ  

การแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก 

     โดยปกติผูบริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ตองไมเปดเผยหรือแสดงความเห็นตอ
บุคคลภายนอก ขอใหผูบริหารและหรือพนักงานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคำถามเหลานั้น
หรือไม หากไมมีหนาที่ ก็ขอใหปฏิเสธการแสดงความเห็นตางๆ ดวยความสุภาพและแนะนำใหไปสอบถามจาก
หนวยงานที่กำหนดขางตนโดยตรงตอไป 
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      หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

      คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โครงสราง

คณะกรรมการทที่เหมาะสมและอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเปนสิ่งที่จำเปนตอประสิทธิภาพการ

ทำงาน บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯจะตองมีผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความสามารถ ประสบการณ 

พรอมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทอยางเต็มท่ี มีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุนโดยรวม นอกจากน้ันเพื่อใหโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯมีความเหมาะสมกับ

สภาพการดำเนินธุรกิจ และเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการบริษัทฯจึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ชุดยอยเพ่ือชวยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานตามความจำเปน ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดนโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องตางๆไวดังนี้ 

การกำหนดกลยุทธ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ 

     คณะกรรมการบริษัทฯมีหนาที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจ เปาหมายระยะสั้นและ

ระยะยาว และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศย และพันธกิจ ใหสอดคลองกับสภาวะทางธุรกิจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

รวมทั้งสงเสริมการสรางนวัตกรรมและสนับสนุนใหบริษัทฯนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพ่ือเพิ่มคุณคา

ใหแกผลิตภัณฑและกิจการ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งคาเปาหมายองคกร 

(Key Performance Indicator : KPI) และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหบรรลุตามเปาหมาย

และแผนงานตามท่ีกำหนดไว 

     การกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ  

     คณะกรรมการมีหนาที่กำกับดูแลใหบริษัทฯมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม

ธุรกิจ และนโยบายกำกับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือใหคณะกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามมาตรฐาน มีจริยธรรม โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได พรอมท้ังดูแลรักษาสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานดวยความเทาเทียมกัน รวมถึงให

ความสำคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหนาที่กำกับดูแลการ

ดำเนินการของบริษัทฯใหเปนไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน และ

นโยบายตามที่กลาวมาแลวดังกลาวขางตนอยางเครงครัด 

  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

     เพ่ือใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มีการจัดการ

ความเสี่ยงของบริษัทฯระดับท่ียอมรับได และคำนึงถึงสภาพแวดลอมของการควบคุมท่ี เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทฯจึงมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและฝายตรวจสอบ ทำหนาท่ีสอบทานและ

ติดตามผลการควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอ สื่อสารขอมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอและเชื่อถือไดไปยังหนวยงาน

ภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามและประมวลผลเพื่อใหการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวของเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสรางความม่ันใจใหกับผูมีสวนได
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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 รวมท้ังใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของ ทำหนาที่กำกับดูแลการ

บริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห 

ประเมินความเสี่ยงตางๆ ท้ังปจจัยภายในและภายนอกองคกรที่อาจสงผลกระทบตอเปาหมายในการดำเนิน

ธุรกิจ รวมท้ังจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงอยูในเกณฑท่ี

ยอมรับได บริษัทฯมีการประชุมดานการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ท้ังน้ี คณะกรรกมาบริหารความเสี่ยง

จะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

   ความขัดแยงทางผลประโยชน 

      คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดใหมีนโยบายการทำรายการระหวางกันและรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน รวมท้ังแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติดวย

ความระมัดระวัง เพื่อไมใหมีการทำรายการที่ฝาฝนกฎเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการรและผูบริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. 

มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของใหบริษัทฯทราบ นอกจากนี้ยังไดรวบรวม

ขอมูลรายการตางๆจัดทำไวเปนหลักฐานขอมูลสำหรับหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการ

พิจารณาการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รายละเอียดเปดเผยในหัวขอ 

“รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ”  

   การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

       การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท  

                        คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (กสต.) มีหลักเกณฑในการคัดเลือก

กรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธของบริษัทฯ จึงไดกำหนดคุณสมบัติของ

กรรมการท่ีตองการสรรหาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
พิจารณาทักษะที่จำเปนและยังขาดอยู และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ           

ทั้งทางดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทำงาน

ประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่เหมาะสมเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขามาดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ  

      องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

นั้น ไดกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังน้ี 
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(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 คน และ
กรรมการ  ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัติ

ตามกฎหมายกำหนด  

(2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากบัจำนวนหุนที่ตนถือ  

(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน   

เปนกรรมการก็ได ในกรณี ท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(ค) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน

กรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงชี้ขาด 
(3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่ง

ในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

จำนวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลัง         

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออก

จากตำแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามารับตำแหนงใหมก็ได 

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับ

แตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

(5) ในกรณี ท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จำกัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคราว

ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูใน

ตำแหนงกรรมการไดเพียงแควาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  

          มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู 

(6) ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตาม

วาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  การสรรหาและแตงตั้งกรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (กสต.) จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระ

ในองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯใหมีความสอดคลองและเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน
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คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย(ก.ล.ต.) โดยจะตองมีจำนวนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการท้ังหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามหลักเกณฑของ

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน  

 

      การแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

      คณะกรรมการบริษัทฯอาจพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถและ

ประสบการณ เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทำหนาที่ใหคำปรึกษาในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได 

      การสรรหาและแตงต้ังผูบริหารระดับสูง 

      คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน              

(กสต.) เปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถและประสบการณที่เปน

ประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัทฯมาดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงตั้งแต

ระดับผูอำนวยการขึ้นไป เพ่ือนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

แตงตั้งตอไป โดยในการสรรหาไดพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสม มีความรู

ความสามารถ ทักษะและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเขาใจธุรกิจของ

บริษัทฯเปนอยางดี และสามารถบริหารงานใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ

กำหนดไว  

      คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

      บริษัทฯมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีจูงใจในระดับท่ี

เหมาะสม โดยสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมาย ผลการดำเนนงานของบริษัทและเทียบเคียงไดกับธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละคน 

โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมกรชุดยอย ซึ่งมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับ

คาตอบแทนท่ีเหมาะสมเพ่ิมตามหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น โดยประเภทคาตอบแทน

กรรมการประกอบดวยคาตอบแทนประจำเดือน คาเบ้ียประชุมและเงินรางวัล สำหรับคาตอบแทนประธาน

เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทนกำหนดในรูปแบบเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการ

ดำเนินงานของบริษัทที่สอดลองกับกลยุทธประจำปของบริษัทฯ ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุม

บริษัทท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน โดยกำหนดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานเปนประจำทุกปตามบทบาท หนาท่ี

และความรับผิดชอบของแตละคน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาความ

เหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและปรับคาจางประจำปของประธาน

เจาหนาท่ีบริหารพรอมทั้งนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ คาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแลวจะถูก
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นำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯไดเปดเผยคาตอบแทนท่ีจะจาย

ใหแกกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไวในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต

หัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”  

 

      ความเปนอิสระของคณะกรรมการจากฝายจัดการ 

      คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเปนอิสระจากฝายจัดการ ทำหนาที่กำกับดูแลการดำเนิน

ธุรกิจโดยรวม ใหความเห็นตอทิศทาง กลยุทธของบริษัทฯ เพื่อเปนแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติ

งาน พรอมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอยาง

สม่ำเสมอ เพ่ือใหมั่นใจวาการดำเนินงานของบริษัทฯสามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว  

   การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

      เพื่อใหการปฏิบัติงานของคระกรรมการบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

บริษัทฯมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงไดเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเปนประโยชน

ตอการปฏิบัติหนาที่อยางตอเน่ือง ทั้งการจัดการฝกอบรมภายในองคกรและการเขารวมการฝกอบรมกับ

สถาบันฝกอบรมภายนอก เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมอบหมายใหเลขานุการ

บริษัทเปนผูนำเสนอหลักสูตรท่ีจำเปนสำหรับกรรมการแตละคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อนำความรูมาพัฒนาองคกรตอไป สำหรับการพัฒนาผูบริหาร 

ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการมีนโยบายและแผนการพัฒนาผูบริหารเปนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในองคกรใหพรอมในการทำงานและสอดคลองกับแผนการสืบทอดตำแหนงงาน และแผนการขยาย

งานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

      แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
(1) คณะกรรมการตองดำเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเขามารับหนาที่และความรับผิดชอบในตำแหนงงานบริหารที่สำคัญใน     

ทุกระดับอยางเหมาะสม  
(2) บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาท่ีบริหารที่จะปฏิบัติหนาที่แทนได

หากประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(3) บริษัทฯ มกีารพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังน้ี 
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมและอำนวยความสะดวก ใหความรูแกกรรมการอยาง

ตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai 

Institute of Derectors Association (IOD) และหลักสูตรอ่ืนเพื่อใหเขาใจบทบาทของ
กรรมการและใหความรูเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไปดวย 

(ข) บริษัทฯ สงเสริมการใหความรูแกผูบริหารและพนักงาน (เชน เลขานุการบริษัทฯ 

เจาหนาที่ตรวจสอบเจาหนาที่บัญชี เปนตน) อยางตอเนื่อง โดยสงเขาอบรมหลักสูตร
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ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอเพื่อเพ่ิมพูนความรูและเทคนิค
ใหมๆ อยูตลอดเวลา 

      การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการท้ังคณะเปนประจำทุกปๆ ละหน่ึงครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับ

สถานการณของบริษัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกำหนด

กลยุทธและทิศทางบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาท่ีของ
คณะกรรมการ โดยไมไดมุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบ

ประเมินผลดังกลาวไดกำหนดใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และเรื่องที่ตองปรับปรุงดวย โดยมี

วัตถุประสงคดังนี้  
(ก) เพ่ือชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา 

(ข) เพ่ือใหการทำงานของคณะกรรมการมปีระสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได 

ทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน 
(ค) เพ่ือชวยในการปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝายจัดการ 

(ง) คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการ 

ทำงานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป 

     สำหรับหลักเกณฑการประเมินผลคิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอ ดังน้ี 

ชวงคะแนน เกณฑประเมิน 

 (1) รอยละ 90 ขึ้นไป ดีเยี่ยม 

 (2) รอยละ 70 ขึ้นไป ดีมาก 

 (3) รอยละ 50 ขึ้นไป พอใช 

 (4) นอยกวารอยละ 50 ควรปรับปรุง 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯดูแลใหมีการประเมิลผลการปฏิบัติงานและทบทวนการปฏิบัติ

หนาท่ีของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจำทุกป 

          6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

      คณะกรรมการบริษัทฯกำกับดูแลใหผูบริหารและพนักงานทุกคนเขาถึงมาตรฐานดาน

จริยธรรมที่บริษัทฯยึดถือในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน และเปนการสราง

คุณคาใหกับองคกร โดยไดจัดทำคูมือจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษรและพิจารณาทบทวนเปนประจำทุก

ป พรอมท้ังประกาศสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบและยึดเปนหลักปฏิบัติในการ

ทำงาน รวมทั้งบรรจุไวในเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานใหมของบริษัทฯ ตลอดจนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

อยางสม่ำเสมอ เพ่ือปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องดังกลาว 
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     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 13/2564 คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณา

ทบทวนคูมือพนักงาน ซึ่งประกอบดวย นโยบายดานความยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจ และนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณและสภาพแวดลอม

ธุรกิจท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป พรอมท้ังเผยแพรเอกสารนโยบายดังกลาว และเอกสารการอบรมปฐมนิเทศ

พนักงานผานระบบ INTRANET ของบริษัทฯ เพื่อสงเสริมใหพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดสื่อสารนโยบายตางๆขางตนใหแกผูมีสวนไดเสีย คูคาและหนวยงานที่เก่ียวของไดทราบ

ดวย โดยมุงหวังสรางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจใหเกิดขึ้นรวมกัน  รวมท้ังสื่อสารประชาสัมพันธชองทาง

การรับแจงเบาะแสและขอรองเรียนตางๆ เชน หนาเว็บไซต โทรศัพท โทรสาร และตูรับฟงความคิดเห็น เพื่อ

เปดรับฟงผลกระทบและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรดวย 

   6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการ

กำกับดูแลกิจการในรอบปที่ผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งท่ี 13/2564 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 ได

พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) 

เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับหลักปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อยางไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไมเหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณากำหนดมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสม โดยในป 2564 มีเรื่องท่ีบริษัทฯยังไมไดนำหลักปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใชการดำเนินธุรกิจ ดังตอไปนี ้

หลักปฏิบัติ คำชี้แจงของบริษัท 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนด
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะไป
ดำรงตำแหนงไมเกิน 5 แหง โดยไมมีขอยกเวน 

แมวาบริษัทฯจะยังไมไดจำกัดจำนวนบริษัท             
จดทะเบียนท่ีกรรมการแตละคนจะไปดำรงตำแหนง
ไมเกิน 5 แหงโดยไมมีขอยกเวน แตกรรมการทุกคน
ไดจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุมอยางเหมาะสม
และเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายในประเด็นท่ีสำคัญอยาง
รอบคอบและรัดกุมโดยท่ัวกัน 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 จึงเสนอใหท่ีประชุมใหญ
สามญัผูถือหุนเลือกตั้งกลับเขามาดำรงตำแหนง
กรรมการอิสระของบริษัทฯตอไป 

(3) บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค
ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะท่ีกรรมการจะลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการวาตองมีกรรมการอยูไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด 

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

(4) คณะกรรมการบริษัทควรมีกรรมการท่ีเปนผูหญิง
อยางนอย 1 คน 

บริษัทฯมีนโยบายในการพิจารณาความหลากหลาย
ในโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งดานทักษะวิชาชีพ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยไมจำกัดเพศ               
แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ        
มีจำนวน 8 คน เปนเพศชายทั้งหมด ซึ่งเปนจำนวนที่
เหมาะสมกับขนาด ประเภทและความซับซอนทาง
ธุรกิจ อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯมีโอกาสในการสรร
หากรรมการเพิ่ม บริษัทฯพรอมจะนำหลักปฏิบัติมา
ปรับใช 

(5) คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอิสระ
มากกวารอยละ 50 

บริษัทอยูระหวางการศึกษาการปรับโครงสราง
คณะกรรมการและพิจารณาตามความเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจ ซึ่งปจจุบันมีกรรมการอิสระ 3 คน 
จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 37.5 

ในป 2564 บริษัทไดรับการประเมินจากโครงการผลสำรวจการกำกับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย(CGR) ประจำป 2564 ในระดับดีมาก     

(4 ดาว)  และไดรับการประเมินจาก “โครงการประเมินคุณภาพการ

จัดการประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) โดยสมาคมสงเสริม          

ผูลงทุนไทย ดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม อยูในระดับ “ดีเลิศ” 
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   7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 

  7.2.1 โครงสรางกรรมการบริษัทฯ : ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการ

จำนวนทั้งสิ้น 8  คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจำนวน 5 คน และกรรมการอิสระ 3 คน (สัดสวนไม

นอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด) โดยมี นางประภัสสร กันทะวงศ เปนเลขานุการบริษัทมี

รายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายไกรสีห ศิริรังษี(1) รองประธานกรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

3. นายอนันต เลาหเรณู(1) กรรมการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

4. นายสีหศักด์ิ อารีราชการัณย(1) กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

5. นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร  กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

6. นายสมชาย โลหวิสุทธิ(์2) กรรมการ,กรรมการผูมีอำนาจลงนาม,ประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส 

7. นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ    (1) กรรมการลำดับท่ี 2-4 เปนกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัท ลานนา รีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม 
                 (2) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ กรรมการ ไดเขาดำรงตำแหนง ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร อาวุโส ตั้งแตเม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม 2564 
        

  กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

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

นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ จำนวนสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  

   องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาหาคนซึ่ง

ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ท้ังน้ีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ี
อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจำนวนไมต่ำกวาหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 

(2) องคประกอบของกรรมการตองมีความหลากหลายมีทักษะดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ    

กลยุทธ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯและ

ตามที่กฎหมายกำหนด 

(3) การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กำหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี
ประวัติและขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับบุคคลที่จะแตงตั้งอยางเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของที่

ประชุมผูถือหุน 

(4) กรรมการจะตองผานการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนดอยาง
ชัดเจนและโปรงใส 
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(5) การดำรงตำแหนงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจำกัดซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระจำนวนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หากกรรมการมิได 

ตกลงกันเองเปนวิธีอ่ืน ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตำแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได 

โดยบริษัทฯ ไมไดกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด 

(6) นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนง เม่ือ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด  
(ง) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด  
(จ) ศาลมีคำสั่งใหออก 

(7) ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯทุกคนในรายงานประจำปทุกป เพื่อให      
ผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหาร หรือกรรมการอิสระ 

(8) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯเพ่ือใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ำเสมอรวมถึง

รายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสำคัญใหกรรมการรับทราบ 

(9) มีการแบงแยกอำนาจหนาท่ีของประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพ่ือแบงแยกหนาที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ 

(10) เพ่ือใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ

บริษัทฯไดกำหนดจำนวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนไมเกินจำนวน
ดังตอไปนี ้

(ก) กรรมการที่เปนผูบริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR 

ใหดำรงตำแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท 
(ข) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ 

(PROFESSIONAL DIRECTOR) ใหดำรงตำแหนงไดไมเกิน 6 บริษัท และ 

 ในกรณีท่ีกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเปนตองดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนมากกวา 6 บริษัท ก็ใหชี้แจงผูถือหุนและผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติ

หนาท่ีกรรมการดังกลาวไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ดวย 

 ในการเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้นไดเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหนงที่บริษัทอ่ืนของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงกรรมการแตละคน

ใหผูถือหุนพิจารณากอนลงคะแนนแตงตั้งดวย 

 ผูบริหารระดับสูงท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
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    องคประกอบและคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันพิจารณาเบ้ืองตนถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาดำรง
ตำแหนงเปนกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทำงาน และความเหมาะสมดานอ่ืนๆ 
ประกอบกัน จากน้ันจะนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอไป 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และตอง
มีจำนวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังตอไปนี ้

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หน่ึง) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการ  
ถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน 
หรือผูถือหุน รายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะท่ีเปน บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ    
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม     
ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ    
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ      
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณอ่ืนทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชำระตออีกฝายหนึ่ง 
ตั้งแตรอยละ 3 (สาม)ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทขึ้นไป แลวแต
จำนวนใดจะต่ำกวา  ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือ      
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม   ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย           
ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกีย่วของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่ มีนัยกับกิจการของ   
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ  
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ  

   ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) ขางตนแลว 
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของ     
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได  

  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กำหนดตามวรรคหน่ึงของ (4) หรือ (6) 
ขางตน จะไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกิน
มูลคาดังกลาวก็ตอเมื่อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาการแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรอืการใหบริการทางวิชาชีพที่ทำใหบุคคลดังกลาว
มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

(ข) เหตุผลและความจำเปนท่ียังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาว

เปนกรรมการอิสระ 
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  ภาวะผูนำและความเปนอิสระของกรรมการ 
(1) คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกำกับดูแลใหฝายจัดการ

ดำเนินการตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนแกการดำเนินงานของบริษัทฯ 

และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
(2) คณะกรรมการภายใตการนำของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดำเนินงานของ

ผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ 

และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน 
(3) คณะกรรมการตองประกอบดวย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเปนผูมีความรู

ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอ่ืนอยางเพียงพอท่ีจะสามารถ

แสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เกี่ยวของและเขาประชุมโดยสม่ำเสมอ พรอมทั้ง
จัดทำรายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงต้ัง เพ่ือเปดเผยในรายงานประจำป (แบบ 56-1 

One Report) 

(4) ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารและไมเปนประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ 

(5) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.

รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ กำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยางเทา
เทียมกันและดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ 

หรือบริษัทอ่ืนซึ่งมีผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังตองสามารถใหความคิดเห็นในการ

ประชุมไดอยางเปนอิสระ 

  7.2.2 ขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ที่สำคญัดังน้ี  

   (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพิ่มมูลคา

ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยมีเรื่องที่สำคัญดังตอไปนี้ 

(ก) กำหนดโครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯใหมีระบบการบริหารงานและการดำเนิน 
        งานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปภายใน 30 วันกอนวันสิ้นปทุกปเพ่ือใหฝาย

จัดการใชในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติเปนรายป 

(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่

เห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
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ยาว ท้ังนี้ ไมรวมรายการที่ตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนตามขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  

(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกูและสินเชื่อทางธุรกิจ                     
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนระยะๆ 

(จ) จัดใหมีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัทฯ เพื่อใหผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งทำการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกตองกอนนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนแตละปๆ ไป 

(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนกรณีๆ ไป เชน 

การจายเงินปนผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุนกู, การขายหรือการโอน
กิจการ, การซ้ือหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เปนตน 

(ช) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วิสัยทัศน (VISION) พันธกิจ (MISSION) 

คานิยม (VALUES) และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีสำคัญ และอาจจะมีผลกระทบตอฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 (2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมท้ังสื่อสารบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวตอ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ  

 (3) จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีระบบการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ  รวมท้ังมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่อง
ตางๆ อยางสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ  

 (4) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนครั้งคราวตามความจำเปนในการดำเนินกิจการ 
 (5) ตองตระหนั กถึ งความสำคัญของการกำกับดู แลกิ จการที่ ดี  (Good Corporate 

Governance) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต (Fairness and Integrity) มีความรับผิดชอบตอ

ผลงาน(Accountability) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาค และเปนท่ีเชื่อถือของผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายที่เก่ียวของ (Stakeholders) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมในระยะยาว

เพื่อใหบริษัทฯ มีการเติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

      นอกจากน้ี คณะกรรมการยังมีขอบเขตอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดจนประกาศและหรือขอบังคับของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน, 

รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ 

(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย

คน หรือบุคคลอ่ืนใดกระทำการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
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คณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงือ่นไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจไดตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจำเปนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบ

อำนาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร 

      การมอบอำนาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจท่ีทำใหผูรับมอบ
อำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทในเครือ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการได

พิจารณาและอนุมัติไวแลว 
(7) ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอครั้ง และกำหนดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจำทุกป 

(8) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจรรยาบรรณ
ธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใชในการดำเนิน

ธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง

การทุจริตและการใชอำนาจที่ไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทำผิดกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(9) คณะกรรมการเปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเปน     

การลวงหนาอยางนอย 10 วันทำการกอนการประชุม โดยวิธีสงวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง        

E-Mail Address : Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือโทรสาร : 0-2627-3889 เพ่ือเลขานุการบริษัทฯ 
จะไดบรรจุเปนวาระการประชุมตอไป 

(10) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และ     

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต 
ดังตอไปน้ี 

(ก) จัดประชุมผูถือหุน และจัดประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามที่กฎหมาย และ

ขอบังคับของบริษัทฯ กำหนด  
(ข) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมท้ัง

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการอยางครบถวนและถูกตอง 

(ค) ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบ
และขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 

(ง) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ไดแก  ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 
รายงานประจำปของบริษัทฯ และเอกสารอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด (ถามี) 

(จ) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีกรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ  

(ฉ) ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกำหนด กฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ของบริษัทฯ และติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี

นัยสำคัญแกกรรมการ  
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(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(11) นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี ้

(ก) ตองไมมีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัดหรือ

เปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปน                

การแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทำเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุม             
ผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

(ข) ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม

ในสัญญาท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุนหรือหลักทรัพยอ่ืนในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

  7.2.3 ประธานกรรมการ 

                     ประธานกรรมการบริษัทฯ เปนกรรมการอิสระ และมิไดเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาท่ี
บริหาร มีอำนาจหนาท่ีแบงแยกกันไมมีความสัมพันธใดๆกับฝายจัดการ  เพื่อใหมั่นใจวามีการตรวจสอบและ

เปนการถวงดุลอำนาจการจัดการระหวางคณะกรรมการและคณะผูบริหาร ไมมีผูใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ  โดย

ประธานกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
  (1) ดำเนินการและใหคำปรึกษาในการกำหนดนโยลาย และกำหนดกลยุทธของบริษัทฯ 

  (2) กำกับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯมีโครงสรางที่เหมาะสมกับธุรกิจตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี 
  (3) กำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีสวนรวมในการสงเสริม

ใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อลรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

องคกรตามแผนงานที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (4) กำกับดูแลใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มี

จริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

  (5) เปนผูนำของคณะกรรมการบริษัท และเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมท้ังอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุม และมีมาตรการท่ีดูแลใหกรรมการไดรับขอมูลที่

ครบถวนเพียงพอ ลวงหนากอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับการอภิปราย

ประเด็นสำคัญอยางเพียงพอและสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอมใหความเห็นอยางเปนอิสระ 
  (6) เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการท่ีเปนผูบริหารและกรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหาร และระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

  (7) เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีคะแนนเสียง 2 
ฝายเทากัน 

  (8) เปนประธานในการประชุมผูถือหุน และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

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 ตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบ 1) โดยกำหนดขอบเขตหนาท่ีความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไวดังนี้ 

 (1) ดูแลและใหคำแนะนำแกกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอกำหนด กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ  และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ำเสมอ  

 (2)  รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมท้ังดูแล 
ประะสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกลาว 

 (3)  ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบเปนไปตามระเบียบและ
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 (4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี ้
  (ก) ทะเบียนกรรมการ 
  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
  (ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 
  (ง) รายงานประจำปของบริษัทฯ 
  (จ) รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการผูบริหาร 
 (5) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

              7.3 ขอมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดยอย 

   7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

   องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวนอยาง
นอย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุที่     

ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทำใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม         

ผูถือหุนจะตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ี
จำนวนสมาชิกไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมี

องคประกอบและคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพ่ือขออนุมัติการแตงตั้งน้ัน บริษัทฯ จะตองเปดเผย

รายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุมท่ีเสนอแตงตั้งกรรมการ

ตรวจสอบดวย 
(2) เปนกรรมการอิสระและไมเปนกรรมการตอไปนี้ 

(2.1)  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดำเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ
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เดียวกัน ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมี   ความขัดแยงยกเวนการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(Collective Decision) 

(2.2)   ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน 
เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

(3) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับท่ีกำหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา

ดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

(4) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ใน
การสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเน่ืองและ

สม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่

อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(5) คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อใหมีหนาท่ีในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ ดวย  

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ทาน โดยมี

นายศุภชัย แกวเฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม 

ในป 2564 

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 

2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง* กรรมการตรวจสอบ 8/8 

3. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบ 8/8 

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

    ขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีที่สำคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนและหรือ

คณะกรรมการบริษัทฯดังตอไปนี้  
(1) สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
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(3) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมทั้ง 
ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

(4) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ 

(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชีรวมท้ังการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมใหกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม 
โดยคำนึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ

บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังเขา

รวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและ

รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท 

 (7) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี 
(8) สอบทานและใหความเห็นชอบตอแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมท่ัวทั้งองคกรของบริษัทฯและบริษัทใน

เครือหรือบริษัทในกลุมเดียวกัน 
(9) สอบทานและดำเนินการใหฝายบริหารหรือฝายจัดการจัดใหมีระบบหรือขบวนการรับ

เรื่องรองเรียนหรือรองทุกขรวมท้ังการปรับปรุงแกไขและการกำกับดูแลเรื่องการรองเรียนหรือรองทุกขใหมี

ความเหมาะสมเปนแตละเรือ่งแตละกรณี ๆ ไป 
(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป รวมท้ังรายงาน

ผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปท่ีผานมาโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจำป (แบบ 56-1 One Report ) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี ้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวนและเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย       
ขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
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(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตละคนในแตละป 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตาม   

กฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น 

(ซ) รายงานอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(2)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป 
(3)  รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน    

ระยะ ๆ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ

บริษัทฯตอบุคคลภายนอก 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทแจงมติการ
เปลี่ยนแปลงหนาท่ีและจัดทำรายช่ือและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดและนำสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยภายใน 3 วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ท้ังน้ีตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือ

การกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(3) การฝาผืนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา

ตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหน่ึงตอ

สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 
 เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอำนาจดังตอไปนี้  

(1) อำนาจในสวนที่เก่ียวของกับฝายจัดการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของและ

จำเปนไดทุกประการ 

(2) อำนาจในสวนที่เก่ียวของกับผูตรวจสอบภายใน 
(ก) กำหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(ข) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดี
ความชอบหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(ค) ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน 

(ง) ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตการกำกับและควบคุม
โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองมีผูคอยดูแลและ

ควบคุมการปฏิบัติงาน ซ่ึงในแตละปหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองทำแผนงานตรวจสอบวาจะทำอะไรบาง 

แลวนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ สวนการออกคำส่ังใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหนาท่ีตามแผนงานตรวจสอบดังกลาว ตองอยูภายใตการกำกับดูแลของฝายจัดการ

หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบท่ีจำเปนจะตองไดรับการแกไขทันที เพ่ือที่

ฝายจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหารจะไดออกคำสั่งแกไขไดทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น) 
(3) อำนาจในสวนที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชี 

(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 

(ข) เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งผลตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจำปเพ่ือขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุนรวมทั้งเปนผูสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม 

(ค) กำหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีเปนผูใหบริการ 
(ง) เม่ือไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวาประธาน

เจาหนาท่ีบริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานไดกระทำความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสำนักงาน ก. ล. ต. และผูสอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดำเนินการตามท่ีผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอน ให

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

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบผูท่ีเกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายใน

ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการวาจางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ

เหมาะสม ทั้งน้ีใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามเอกสารที่แนบทายกฎบัตร ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกฎบัตรนี ้  



บริิษััท ไทย อะโกริ เอ็นเนอริ์ย่� จำำ�กัด (มห�ชน) 113
 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                         รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

หนา 112 

   

   7.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) ประกอบด วย 

ผูบริหารจากทุกหนวยงานของบริษัทฯ ตั้งแตรับผูจัดการฝายขึ้นไปอยางนอยหนวยงานละหนึ่งคน โดยตองมี
องคประกอบและคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(1) เปนผู ท่ีมีความรูความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึง

คุณสมบัติ หนาท่ี และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานและ

ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอในเรื่องท่ีเก่ียวของตอการดำเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพของ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมท้ังประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการ
ดำรงตำแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการ
แตงต้ังใหมไดอีกนอกจากพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพนจากตำแหนงเมื่อ 

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

 ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงจะตองแจงตอบริษัทลวงหนา 1 (หน่ึง) เดือนพรอมดวยเหตุผลเพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะ
ไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก  

(4) ใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแตงต้ังบุคคลที่
เหมาะสมเปนเลขานุการและผูชวยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได  ตามแตจะเห็นสมควรโดยมี
หนาที่ ความรับผิดชอบตอการเตรียมความพรอม สำหรับการจัดประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนทราบกอนการประชุมเปนเวลาไมนอย
กวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสอบทานขอมูลอยางละเอียด หรือขอขอมูลเพ่ิมเติมกอนการ
ประชุม และมีหนาท่ีจัดสงรายงานการประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการ
ประชุมแตละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คร้ังตอไป  นอกจากน้ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่จัดเตรียมขอมูล สำหรับรายงานตอ
คณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย 

(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด  
ยกเวน กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย จึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเทานั้น 

 
 
 



  รายงานประจำำาปี 2564 114
 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                         รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

หนา 113 

   

                       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวย 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุม 
ในป 2564 

(1) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 

(2)   นายเผดจ็ภัย  มีคุณเอ่ียม กรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 

(3) นางสาวกัญญพัชร จินนัทเดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 

(4) นางสมฤดี สุวรรณรูป กรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 

(5) นายสมถวลิ บุญบานเย็น(1) กรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 

(6)   นายอนนัต รายะรุจ(ิ2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/6 

(7)   นายวัชรินทร เอ่ียมสอาด(2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/6 

(8)   นางสาววิระพร ทองเดช(2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/6 

(9)   นางสาวธีรนันท คุณะเกษม(2) กรรมการบริหารความเสี่ยง  5/6 
หมายเหต ุ(1) นายสมถวิล บญุบานเย็น พนจากตำแหนงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากครบวาระตามสัญญาจาง       
             (2) กรรมการบริหารความเสีย่งลำดับท่ี (6) ถึง (9) ไดเขาดำรงตำแหนงเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 ตามมติท่ี 
                 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564  

                        โดยมี นายศุภชยั  แกวเฟอง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

    อำนาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ที่สำคัญตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให
คำแนะนำแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร  ท้ังนี้ตองครอบคลุม
ความเสี่ยงทั้ง 9 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Business Risk), ความเสี่ยงในการผลิต 
(Production Risk), ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risk), ความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวะ
อนามัยและสิ่งแวดลอม (SHE Risk), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและอุบัติภัยรายแรง 
(Climate Change & Hazard Risk), ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงในการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ (Compliance Risk), ความเสี่ยงจากทรัพยสินไมมีตัวตน (Intangible 
Assets Risk), ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปชั่น (Corruption & Fraud Risk) 

(2) กำกับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร (Enterprise Wide 
Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) 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 ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผูเชี่ยวชาญอิสระได ในกรณีที่จำเปนดวย

คาใชจายของบริษัทฯโดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอนดำเนินการ  
(8) กำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

นอกจากน้ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกวาก่ึงหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมาประชุมดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมท่ีจะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได                    
ถาประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหน่ึงเปนประธาน 

(10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเปน
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงในรายงานการประชุมในเร่ืองท่ีลงมตินั้น ๆ ดวย 

(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ๆ ไมได 

(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญผูที่เกี่ยวของ หรือผูท่ีเห็นสมควรเขารวม
ประชุมหรือขอใหช้ีแจงในเรื่องที่เก่ียวของได 

  7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

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

   ในรอบป 2564 คณะกรรมการ กสต.มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมี นางสมฤดี  สุวรรณรูป 
เปนเลขานุการคณะกรรมการ กสต. ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุมของกรรมการ กสต. แตละคนดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง จำนวนครั้งที่เขารวมประชุมในป 2564 

นายไกรสีห ศิริรังษ ี ประธานกรรมการ กสต. 3/3 

นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล กรรมการ กสต. 3/3 

นายสมชาย โลหวิสทุธิ ์ กรรมการ กสต. 3/3 

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการ กสต. 3/3 

นายอนนัต เลาหเรณู กรรมการ กสต. 3/3 

       องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีดังน้ี 

(1) คณะกรรมการ กสต. มีจำนวนอยางนอย 3 (สาม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการ
อิสระท่ีไมไดเปนพนักงานและหรือผูบริหารบริษัทจำนวนอยางนอย 1 คน  
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(2) เม่ือกรรมการ กสต. ครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถอยูได
จนครบวาระ และมีผลใหจำนวนสมาชิกนอยกวาจำนวนที่กำหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะตองแตงตั้งกรรมการ กสต. รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันที่

จำนวนสมาชิกไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการ กสต.      

คนหนึ่งใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการ กสต. 

(4) ใหคณะกรรมการ กสต.แตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมใหดำรงตำแหนงเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ กสต. และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยตำแหนง

เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี) 
(5) เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. มีหน าท่ี เขารวมประชุม

คณะกรรมการ กสต. แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณ ี

(6) กรรมการ กสต. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 
และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการ กสต. เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

ของคณะกรรมการ กสต. 
(7) กรรมการ กสต. รวมท้ังประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ        

3 (สาม) ป กรรมการ กสต. ซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 

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

ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการ กสต. วางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลท่ีเขาเปน

กรรมการ กสต. แทนจะอยูในตำแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดำรงตำแหนงแทน 

อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังน้ี 

(ก) อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร 

(1) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผูท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททดแทน

กรรมการท่ีหมดวาระหรือตำแหนงที่วางลงเพ่ือเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่ประชุม     

ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง 
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(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู ท่ีเหมาะสมท่ีจะดำรงตำแหนงอนุกรรมการ    

ชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีตำแหนงดังกลาววางลง 

(3) พิจารณาสรรหาตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือกรรมการผูจัดการและ

ผูอำนวยการในกรณีที่ตำแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

(4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน

เจาหนาท่ีบริหารหรือกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมท้ังติดตามผลการประเมินเพ่ือเสนอให 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา 

(5) ประเมินความเปนอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหนาท่ีและเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ 

(6) พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผูท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการ

บริษัทและอนุกรรมการชุดยอย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะ

ดานที่เปนประโยชนตอบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแกไข 

(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ 

(8) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหนงและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหนงประธาน

เจาหนาที่บริหารและหรือผูบริหารระดับสูงเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมผูถือหุน

อนุมัติการแตงตั้งเปนแตละรายแตละกรณีไป 

(ข) อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในสวนท่ีเกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทน 

(1) เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้น 

(2) เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือ

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำหนดวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนนำเสนอ คณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ

(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกำหนด

เงินรางวัลประจำปของพนักงานท่ีต่ำกวาระดับบริหาร ใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท และ

กำหนดวิธีป ระเมินผลการปฏิ บัติ งานที่ เกิดขึ้ นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอน เสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ

(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือนคาจาง ผลประโยชน และสวัสดิการอ่ืน ๆ ของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน) ใหแก

กรรมการและพนักงาน กอนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ
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(ค) อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบทั่วไป 

(1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2) มีอำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและหรือให

ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 
(3) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือให

สงเอกสารท่ีเกี่ยวของไดทุกประการ 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย 

(5) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามท่ีประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควร

และเหมาะสม โดยใหเลขานุการการนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต. และผูเขารวม

ประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูล

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

นอกจากน้ีกรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพ่ือพิจารณาเรื่องที่อยู

ในขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม 

โดยใหเลขานุการดำเนินการเชนเดียวกับวรรคกอน 

(6) กรรมการ กสต. ท่ีมีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออก

เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กสต. และเรื่องท่ีมีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบการประชุม

ในเรื่องนั้นๆ อยางชัดเจน 

(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แตละคร้ังจะตองมีกรรมการ กสต. มาประชุม

ดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมท่ีจะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได 

(8) การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ กสต. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของ

ที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสต. ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็นของกรรมการ กสต.        

ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเร่ืองที่ลงมติน้ัน ๆ ดวย 

  7.3.4  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)  

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการ CG ประกอบดวยประธานกรรมการ       

1 คน และกรรมการจำนวนอยางนอย 2 คน ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึง พนักงาน และหรือผูบริหารท่ีคณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการเห็นสมควรให เขารวมทำงานดวย ทั้งนี้มี  นางประภัสสร กันทะวงศ เปนเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ CG ไดตามที่เห็นสมควรและ

เหมาะสม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ CG ดังนี้ 
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รายช่ือ ตำแหนง จำนวนคร้ังที่เขารวม

ประชุมในป 2564 

(1) นางสมฤดี  สุวรรณรูป ประธานกรรมการ CG 2/2 

(2) นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช กรรมการ CG 2/2 

(3) นายสมถวิล บุญบานเย็น กรรมการ CG 2/2 

 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

(1) วาระกรรมการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”) 

(ก)  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป กรรมการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได 
(ข)  เม่ือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุท่ีไมสามารถ

อยูไดจนครบวาระทำใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนท่ีกำหนดใน (1) ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา

คัดเลือกและแตงตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือน
นับตั้งแตมีสมาชิกไมครบถวนตาม (1) ขางตนเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน 

(2) โดยที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่ เปนผูบริหารซึ่งไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยูแลวจึงไมไดกำหนดคาตอบแทน
เพิ่มเติมอีก 

อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

(1) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีในกิจกรรมดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกจิการท่ีดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  

(2) จัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE HANDBOOK) เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระหนาที่สำคัญที่ทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

(3) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 

(4) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะอนุกรรมการชุดยอยรวมทั้งใหความเห็นเพ่ือนำคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเปนแตละปๆ ไป 

(5) อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบอื่น 

(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือนำไปพิมพเผยแพรไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One 

Report) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
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(ข) มีอำนาจวาจางท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและ/หรือให

ความเห็นไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไปโดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดข้ึน 

(ค) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูเกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือใหสง

เอกสารที่เก่ียวของไดทุกอยางทุกประการ 

(ง) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป 

7.4 คณะผูบริหาร  

       ในป 2564 บริษัทฯ มีผูบริหารจำนวนท้ังสิ้น 5 คน ดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตำแหนง 

1. นายสมชาย โลหวสิุทธิ์(1) ประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส 

2. นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายบริหารและการผลิต 

3. นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายพาณิชยกิจ 

4. นายสมถวิล  บุญบานเย็น(2) ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายบริหารและการผลิต 

5.  นายอนันต รายะรุจ ิ ผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม   

หมายเหตุ   (1) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ไดเขาดำรงตำแหนง ประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส  
                   ตั้งแตเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564              
               (2)  นายสมถวิล บุญบานเย็น ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารสายบริหารและการผลิต ไดพนจาก  
                   ตำแหนงเน่ืองจากครบกำหนดตามสัญญาจาง ต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2564              

  

                 ณ วันท่ี 20 มกราคม 2565 ผูบริหารของบริษัทฯตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีจำนวน 5 คนดังตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1. นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต 

2. นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ 

3. นายอนันต รายะรุจิ ผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม   

4. นางสาววิระพร ทองเดช(1) รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม   

5. นางสาวธีรนันท คุณะเกษม(2) ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 

หมายเหตุ  เปดเผยขอมูลตามคูมือแบบ 56-1 One-Report ที่ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหลังสิ้นงวดบัญชี

ประจำปใหเปนปจจุบัน (รายละเอียดประวัต ิความรู ทักษะและประสบการณของผูบริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

                 (1) ไดรับการแตงต้ังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2565 

                 (2) ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีการเงิน 
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             7.4.1 ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

 อำนาจหนาที่โดยทั่วไป  

(1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมติของ      
ที่ประชุมผูถือหุน/คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิด

ผลประโยชนกับบริษัทฯ มากท่ีสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการ
วาจางพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำป เสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป  

(3) บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรับรายจายและ

งบประมาณการ ลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว 
(4) ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจำทุกเดือนๆละหนึ่ง

ครั้ง และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจำทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

(5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาขอผูกพันที่
บริษัทฯ มีตอหนวยราชการและบุคคลภายนอก 

(6) บริหารการเงินตามแผนการเงินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาขอผูกพันท่ี

บริษัทฯ มีตอเจาหน้ีทุกราย 
(7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายเปนแตละ    

เรื่องแตละกรณีๆ ไป 

อำนาจทางการเงิน  

(1) มีอำนาจอนุมัติรายจายปกติประจำวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจายและ

งบประมาณการวาจางพนักงานที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแลว รวมทั้งรายจายตามที่กฎหมายกำหนดและ
หรือรายจายตามสัญญาขอผูกพันตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มีตอหนวยราชการ เจาหนี้และบุคคลภายนอก 

(2) มีอำนาจจัดซื้อ/สั่งจางทำทรัพยสินถาวรและหรือรายการท่ีไมใชรายจายปกติในการ

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

(3) มีอำนาจกูเงินเพื่อใชในกิจการของบริษัทฯ ไดภายในวงเงินและภายใตหลักเกณฑและ

เงื่อนไขขอกำหนดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติหรือใหความเห็นชอบแลว และในกรณีที่ตองใชทรัพยสินของ
บริษัทฯ เปนหลักประกันหรือค้ำประกัน จำนำ จำนอง ก็ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอน

ดำเนินการทุกครั้ง ยกเวน รายการตอไปนี้ ซึ่งถือวาเปนรายการปกติใหมีอำนาจอนุมัติไดทุกกรณี 

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

(ข) การจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชยและหรือสถาบันการเงินเพ่ือวาง

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

(4) อนุมัติใหพนักงานยืมเงินทดรองเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไดดังตอไปนี้ 
(ก) รายจายตามสัญญาขอผูกพันและหรือตามที่กฎหมายกำหนดและหรือตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติในหลักการไวแลวใหยืมเงินทดรองไปดำเนินการไดตามที่
จะตองจายจริง เชน คาซื้อท่ีดิน คาธรรมเนียมและภาษีอากร คาไฟฟา และสาธารณูปโภคอ่ืน ฯลฯ 

(ข) รายการอ่ืนนอกจาก (ก) ขางตนใหอนุมัติ ไดครั้ งละและหรือรายละไม เกิน 
1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

(5) มีอำนาจต้ังสำรองหน้ีสูญและหรือตัดหน้ีสูญของบริษัทฯ ไดคร้ังละและหรือรายละไมเกิน 
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
นอยไตรมาสละหน่ึงครั้ง 

(7) มีอำนาจตั้งสำรองการดอยคาทรัพยสินทุกประเภทและหรือสตอคสินคาที่ลาสมัยหรือ
เสื่อมสภาพไดตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในเรื่องน้ันๆ แลวรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบใน
โอกาสแรกที่จะทำได   

อำนาจดานการผลิต 
 (1) กำหนดเปาหมายและแผนการผลิตสินคาในแตละปใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด และเปนไปตามสัญญาขอผูกพันท่ีบริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เปนประจำทุกป  
 (2) มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพ่ือใชในกิจการของบริษัทฯ ไดภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเงือ่นไขที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
  (3) วางแผนและดำเนินการผลิตสินคาใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมายท่ีคณะกรรมการ
อนุมัติไวโดยใหมีตนทุนท่ีต่ำที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปาหมายท่ีวางไวก็
ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทำได 
 (4) วางแผนและ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจอ่ืนใดที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนในเชิงพาณิชยเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการผลิตและการจำหนายสินคาของบริษัทฯ ในอนาคต และ
เพ่ือใหบริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตไดอยางม่ันคงและยั่งยืนในระยะยาว 

อำนาจดานการขาย 

 (1) กำหนดเปาหมาย แผนงาน และกลยุทธในการจำหนายสินคาในแตละป ใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดและเปนไปตามสัญญาขอผูกพันท่ีบริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกรายเพ่ือเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป  
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 (2) วางแผนและดำเนินการจำหน ายสินคาให เปนไปตามแผนงานและเป าหมายท่ี
คณะกรรมการอนุมัติไวเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มสวนแบงดานการตลาด (Market Share) รวมทั้ง

สามารถเพ่ิมรายไดหรือเพ่ิมกำไรใหไดมากที่สุด ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากแผนงานและเปาหมาย

ที่วางไวก็ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการหรือในโอกาสแรกท่ีจะทำได 
 (3) ดำเนินการจำหนายสินคาและบริการใหเปนไปตามราคาและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ

กำหนดและหรือตามสัญญาขอผูกพันท่ีบริษัทฯ ทำไวกับลูกคาทุกราย 

  (4) จัดซื้อ/ส่ังจางและหรือนำเขาสินคามาจำหนายเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มสวน
แบงดานการตลาด (Market Share) รวมท้ังสามารถเพ่ิมรายไดหรือเพ่ิมกำไรใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ จะตองไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ 

 (5) มีอำนาจขายสินคาและบริการทั้งในประเทศและตางประเทศโดยทำสัญญาผูกพันไดครั้งละ 
ไมเกิน 1 ป  

อำนาจดานพนักงาน 

(1) มีอำนาจกำหนดอัตรากำลังพนักงานใหมีจำนวนท่ีเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

รวมทั้งมีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชี

อัตรากำลังพนักงานและงบประมาณการวาจางพนักงานท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว ยกเวน 
พนักงานระดับประธานเจาหนาที่ดานตางๆ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯกอนดำเนินการ 

(2) มีอำนาจวาจาง แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน และเลิกจางพนักงานไดทุกคนทุกระดับ ยกเวน

พนักงานระดับประธานเจาหนาที่ดานตางๆขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯกอน
ดำเนินการ  

(3) มีอำนาจกำหนดระเบียบขอบังคับการทำงานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ไดตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไขรายละเอียดและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว 

  อำนาจในสวนที่เกี่ยวกับคดีความและการทำนิติกรรมสัญญา 

 (1) มีอำนาจทำนิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ไดเฉพาะงานปกติประจำตามงบประมาณท่ี

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลวคร้ังละไมเกินหน่ึงป 
 (2) มีอำนาจฟองรองคดีความและตอสูคดีความเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ได โดยรายงานให

คณะกรรมการทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม และมีคดีความเกิดข้ึน 

อำนาจในสวนที่เกี่ยวกับงานโครงการ 
 (1) พิจารณาและศึกษาความเปนไปไดในเบื้องตนของโครงการที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

 (2) พิจารณาวาจางท่ีปรึกษาโครงการตางๆ ได ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแลว 

 (3) หลังจากศึกษาโครงการในเบ้ืองตนแลวเห็นวาโครงการดังกลาวมีความเปนไปไดก็ใหนำเสนอ

รายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ 
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 (4) สำหรับโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหดำเนินการไดแลว ใหมีอำนาจดำเนินการดังตอไปนี้ 
 (ก) กำหนดแผนงาน งบประมาณและเปาหมายในการดำเนินโครงการใหบรรลุ

วัตถุประสงคหรือใหไดผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ไดนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

 (ข) มีอำนาจติดตอ เจรจา และลงนามทำบนัทึกความเขาใจเกี่ยวกับการรวมทุนในเบ้ืองตน 
(Memorandum of Understanding) มีกำหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งป 

 (ค) การทำสัญญารวมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้งบริษัทรวมทุน 

(Joint Venture Company) ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ 
 (5) ใหรายงานความคืบหนาของโครงการตางๆ ที่ ไดรับอนุมัติใหดำเนินการไดแลวให

คณะกรรมการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

อำนาจเรื่องอ่ืนๆ 

 (1) เรื่องใดก็ตามที่จะตองเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให

ประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณากลั่นกรองหรือใหความเห็นชอบกอนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณ ี
 (2) เรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารตามท่ี

กำหนดไวขางตนนี้ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกอนดำเนินการ 

 (3) ประธานเจาหนาที่บริหารอาจจะมอบอำนาจหนาที่ในเรื่องตางๆ ใหพนักงานของบริษัทฯ 
ตำแหนงใด หรือคนใดก็ไดภายในขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามท่ีเห็นสมควร

และเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไป 

 การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 
กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจชวง ท่ีทำ

ใหผูรับมอบอำนาจหรือผูรับมอบอำนาจชวงสามารถอนุมัติรายการท่ีมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามปกติธุรกิจที่มี    
การกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจที่ชัดเจนแลว 

           7.4.2 นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหาร 

  บริษัทฯมีนโยบายและหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรูปแบบดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) พรอมท้ังมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนประจำทุกป โดยประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูพิจารณาความ

เหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนและปรับคาจางประจำปสำหรับผูบริหาร ท่ีสะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน

(Performance Management) ของผูบริหารแตละคนตามเปาหมายของงานที่รับผิดชอบ โดยมีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธประจำปของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทที่อยู

ในอุตสาหกรรมเดียวกันและ/หรือที่มีลักษณะและขนาดใกลเคียงกัน 

    สำหรับคาตอบแทนประธานเจาหนาท่ีบริหารไดมีการกำหนดอยางเหมาะสมภายใต

หลักเกณฑท่ีชัดเจน โปรงใส เปนธรรมและสมเหตุสมผล คำนึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (กสต.) เปนผูพิจารณา
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กำหนดคาตอบแทนประจำปของประธานเจาหนาที่บริหารและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณา 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหารดำรงตำแหนงกรรมการดวย จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนใน

ฐานะเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ไดรับในฐานะที่เปนกรรมการบริษัทฯ 

   คาตอบแทนผูบริหาร : ในป 2564 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารในรูปของ

เงินเดือนและเงินรางวัลประจำป ซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินสมทบกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 14.77 ลานบาท โดยมีขอมูลเปรียบเทียบตั้งแตป 2562-2564 ดังน้ี 

คาตอบแทนอ่ืน : ในป 2564 นอกเหนือจากคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินแลว บริษัทไมมีการจาย
คาตอบแทนในรูปแบบอื่น 

  

  7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
       7.5.1 จำนวนบุคลากร : บริษัทฯ มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมท้ังสิ้น 255 คน 

(ไมรวมผูบริหารจำนวน 5 คน) แบงเปนพนักงานประจำ 227 คน และพนักงานรายวัน 28 คน โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้   

หนวยงาน พนักงานประจำ 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ดานบริหาร  48 16 64 
ดานพาณิชยกิจ  4 - 4 
ดานการผลิตและวิศวกรรม  175 12 187 
            รวมท้ังสิ้น  227 28 255 

 
   7.5.2 ขอพิพาทดานแรงงาน : ไมม ี

  7.5.3 คาตอบแทนพนักงาน 
         (ก) ค าตอบแทนท่ี เปน ตัวเงิน  : ในป  2562, 2563 และป  2564 บริ ษัทฯ จาย

คาตอบแทนใหแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จำนวน 76.61 ลานบาท 76.51 ลานบาท และ 77.26 ลานบาท 

ตามลำดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
คาอาหาร และคาเชาบาน 

              (ข) คาตอบแทนอ่ืน : ไมม ี 

 

ป พ.ศ. 
จำนวนผูบริหาร 

(คน) 
จำนวนเงินคาตอบแทน 

(ลานบาท) 
2562 7 20.48 
2563 5 17.99 
2564 5 14.77 
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  7.6 ขอมูลสำคัญอ่ืนๆ  

  ผูสอบบัญชี  

  ในรอบป 2564 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6650 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยบริษัทฯไดชำระคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังนี้ 

รายการ 
(หนวย : บาท) 

คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ไดชำระแลว 

ป 2563 ป 2564 

(1) คาสอบบัญชีประจำป 680,000 680,000 

(2) คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
    (รวม 3 ไตรมาส) 

450,000 450,000 

(3) รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี 1,130,000 1,130,000 

(1) จำนวนเงินคาสอบบัญชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำป 2564 จำนวน 1,130,000.- 

บาท มีอัตราเทากันกับป 2563  

(2) ในรอบป 2564 บริษัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดย

ไมไดใชบริการอยางอ่ืน (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ

หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดท้ังสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีไดรับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.)  ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนไดแตงต้ังผูสอบ

บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 16 ป  ตั้งแตป 2548 ถึง 2564 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามท่ี ก.ล.ต. 

กำหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 

 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ 

            8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา   

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

ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และคำนึงถึง
ประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสำคัญ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกำหนดนโยบาย เปาหมาย
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การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯและผูถือหุนโดยรวม 

   8.1.1 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (กสต.) มีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ 

โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธของบริษัทฯ แลวจึงไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

ที่ตองการสรรหาใหความเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณา

ทักษะที่จำเปนหรือยังขาดอยู และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ(BOARD 

DIVERSITY) ท้ังทางดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณ

การทำงานประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสม เขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ 

   บริษัทฯมีการจัดทำตารางองคประกอบความรู ความชำนาญและประสบการณของกรรมการ

(BOARD SKILL MATRIX) และมีการทบทวนความหลากหลายของคณะกรรมการเปนประจำทุกป ประกอบ

กับการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดปจจุบัน เพื่อใชในการสอบทานโครงสราง

ของคณะกรรมการ รวมท้ังใชเปนขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการเพ่ือใหม่ันใจวาจะได

คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งนี้ บุคคลท่ีไดรับการ

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนดและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) กฎหมายอ่ืน และกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

   ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการจำนวน 8 คน ซึ่งมีจำนวนท่ีเหมาะสม

กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและกรรมการทุกคนลวนแลวแตมีประสบการณการทำงาน หรือเคยดำรง

ตำแหนงผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ กรรมการสวนใหญมีประสบการณใน

อุตสาหกรรมพลังงานอันเปนประโยชนแกบริษัทฯ กรรมการสวนใหญจบการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและมี

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วิศวกรรมศาสตร

นิติศาสตร

บัญชีการเงิน/บริหารธรุกจิ

ธุรกิจทรัพยากร/พลังงาน/พลังงานทดแทน

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ

องคประกอบความรู ความชํานาญและประสบการณของกรรมการ

จํานวนกรรมการ



  รายงานประจำำาปี 2564 128
 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                         รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

หนา 127 

 

ความรูเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาดานกฎหมายดวย ซึ่งทำใหองคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทในปจจุบันมีผูมีคุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ 

   8.1.2 การประชุมคณะกรรมการ 
       บริษัทฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และ

อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปน โดยการประชุมแตละครั้งไดมีการกำหนดวาระในการ

ประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพ่ือใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมท้ังไดมีการจดบันทึกรายงานการประชุม

เปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมให

คณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 
   ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯแต

ละคนไดเขารวมประชุมตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 
จำนวนคร้ังที่

เขารวมประชุม
ในป 2563 

จำนวนครั้งที่
เขารวมประชุม

ในป 2564 

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 12/12 13/13 

2. นายไกรสีห ศิริรังษี รองประธานกรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 12/12 13/13 

3. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม, 

รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

12/12 13/13 

4. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 11/12 13/13 

5. นายสมจิตต ลิม้วัฒนะกูร  กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 10/12 13/13 

6. นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ กรรมการ,กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 12/12 13/13 

7. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 11/12 13/13 

8. นายสาธิต ชาญเชาวนกลุ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 12/12 12/13 

หมายเหตุ :  กรรมการลำดับที่ 2-4 เปนกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากบริษัท ลานนา รีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทแม 

   8.1.3 คาตอบแทนกรรมการ 
                 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดวา 

“หามมิใหบริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของ

บริษัทฯ” และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30  กำหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูป

ของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือ

ตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดไวเปน

คราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบ้ีย

เลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” จึงขอชี้แจงโครงสรางคาตอบแทนกรรมการดังน้ี 
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     องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้
(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงท่ีทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับ

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

มิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

(1.2) คาบำเหน็จประจำป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดย

ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สำหรับป 2564 ท่ีผานมาท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจำป 2564 ไดมีมติอนุมัติคาบำเหน็จกรรมการจำนวน 8 คน เปนเงินทั้งสิ้น 1,198,500.- บาท โดยใชเกณฑ

การจัดสรรเชนท่ีเคยปฏิบัติมาทุกปคือประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 211,500.- บาท รองประธาน

และกรรมการจำนวน 7 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปนเงินคนละ 141,000.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังน้ี 

   (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน

โดยประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- 
บาทตอคน สำหรับองคประกอบและขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปดเผยไวในรายงาน

ประจำป 2564 ภายใตหัวขอเรื่อง “7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ แลว 

   (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งท่ีเขา
ประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหน่ึงครั้งที่เขาประชุม

และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหน่ึงครั้งที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทน

ดังกลาวเริ่มใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนมาโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 
สำหรับองคประกอบและขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปดเผยไว

ในรายงานประจำป 2564 ภายใตหัวขอเรือ่ง “7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน” ซึ่งเผยแพร

บนเว็บไซตของบริษัทฯ แลว 
   (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งท่ีเขาประชุมโดย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความ

เสี่ยงจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่ง
กรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว

จึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีกอัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการ

เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 
(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซ่ึงไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทน

เพิ่มเติมอีก 
   นอกจากท่ีกลาวในขอ (1) และขอ (2) ขางตน บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือ

ใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการอีก       
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   บริษัทฯ มีการกำหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราท่ี
เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร และ

อยูในระดับท่ีสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุมธุรกิจเดียวกัน ปจจัยท่ีจะ

นำมาพิจารณาประกอบดวย ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ใน
สวนของคาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว ซึ่ง

จะพิจารณาจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ  

  ในป 2564 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการในรูปของคาตอบแทนประจำเดือนและ

คาบำเหน็จประจำป โดยไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังน้ี 

        (1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ชื่อ-สกุล ตำแหนง 
หนวย : บาทตอป 

คาตอบแทน คาบำเหน็จ รวมทั้งสิ้น 

(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ 
กรรมการตวจสอบ 

540,000 
180,000 

211,500 931,500 

(2) นายไกรสีห ศิริรังษี รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ กสต. 

360,000 
45,000 

141,000 546,000 

(3) นายอนนัต เลาหเรณู กรรมการ 
กรรมการ กสต. 

360,000 
30,000 

141,000 531,000 

(4) นายสมจิตต ลิ้มวฒันะกูร กรรมการ 360,000 141,000 501,000 

(5) นายสีหศักด์ิ อารีราชการัณย กรรมการ 
กรรมการ กสต. 

360,000 
30,000 

141,000 531,000 

(6) นายสมชาย โลหวิสทุธิ ์ กรรมการ 
กรรมการ กสต. 

360,000 
30,000 

141,000 531,000 

(7) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม(3) กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

360,000 
240,000 
60,000 

141,000 801,000 

(8)  นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรจสอบ 
กรรมการ กสต. 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

360,000 
180,000 
30,000 
90,000 

141,000 801,000 

รวม 3,975,000 1,198,500 5,173,500 

       (2) คาตอบแทนทีไ่มเปนตัวเงิน : ไมม ี
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   8.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

          การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

           คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับ

ลักษณะและโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการพิจารณาทบทวนเปนประจำทุกป เพื่อใชเปนกรอบ

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ

จะถูกนำไปใชประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบของคณะกรรมการตอไป ท้ังนี้ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯมีหัวขอในการประเมินแบบทั้งคณะและรายบุคคล ดังน้ี 

          (1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

   (2) บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

   (3) การประชุมคณะกรรมการ 

   (4) การทำหนาที่กรรมการ 

                            (5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

                            (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

                            การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 

          คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดใหคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และ คณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบรายคณะและใหรายงานผลการประเมินตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเปนประจำทุกป เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย โดยแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยจัดทำขึ้นตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 

และอางอิงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีหัวขอเกี่ยวกับ

โครงสราง คุณสมบัติ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 

          ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ไดปฏิบัติหนาที่ดวย

ความรู ความสามารถและตามขอบเขตอำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบที่ไดระบุไวตามกฎบัตรและสอดคลองกับ

แนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงานกำกับดูแล เลขานุการบริษัทฯไดสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทท้ัง

แบบรายคณะและรายบุคคล รวมท้ังผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดและรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 โดยผลการประเมินของ

คณะกรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดยอยมีดังน้ี 
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คณะกรรมการ ผลการประเมินคิดเปนรอยละ(%) 
คณะกรรมการบริษัท  

 การประเมินกรรมการท้ังคณะ 97.28 
 การประเมินกรรมการรายบุคคล 97.06 

คณะกรรมการชุดยอย  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 99.30 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 92.90 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 95.45 
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 97.20 

   8.1.5 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

            คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของไวใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯ 

พรอมท้ังสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริง เพ่ือสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  

            ในป  2564 บริษัทฯไดมีการติดตามการปฏิบั ติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังน้ี การดูแลสิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม ความรับผิดชอบตอผูมี

สวนไดเสียทุกกลุม ครอบคลุมในเรื่องการดูแลพนักงาน สิทธิมนุษยชน ชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมการทำงาน การดูแลรับผิดชอบสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับของ

หนวยงานราชการหรือหนวยงานกำกับดูแล ซึ่งผลการติดตามพบวาบริษัทฯไดดำเนินการตามแนวทางของแตละ

ประเด็นไดอยางครบถวน นอกจากน้ี บริษัทฯยังมีการติดตามการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในประเด็น

ตอไปนี้ 

     การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  

    คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบลายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนและ

การทำธุรกรรมระหวางบริษัทฯและบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงตามนิยามของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) โดยยึดถือนโยบายใหทุกรายการเปนไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ คำนึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุนโดยรวมเปนสำคัญ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่กอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน ทั้งนี้บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา

แจงใหบริษัทฯทราบถึงความสัมพันธหรือความเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณา กอนการพิจารณาวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไวในรายงานการประชุม โดยกรรมการท่ีมีความเกี่ยวโยงตองไมเขารวม

การพิจารณาตัดสินใจอนุมัติรายการดังกลาว โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

ขอกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหถูกตองครบถวน 

    ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 13/2564 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

ทบทวนนโยบายการทำรายการระหวางกันและรายการท่ีเกี่ยวโยงกันใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการ
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กำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียใหกับ

เลขานุการบริษัทฯเปนประจำทุกป 

    การใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน 

    คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดนโยบายเรื่องการใชขอมูลภายในไวในคูมือ “นโยบาย

การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ” เพ่ือใหสอดคลองกับกฏหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย และมุงเนนความ

โปรงใส ในการประกอบธุรกิจ เพื่อปองกันดูแลไมใหกรรมการ ผูบรหิารและพนักงานนำขอมูลภายในของบริษัทน

ไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือเปดเผยใหบุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย  ทั้งนี้ บริษัทฯได

เปดเผยนโยบายดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯเพ่ือใหผูถือหุนรับทราบ 

  กรรมการและผูบริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแล

ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) มีหนาท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทฯตอ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน

ทำการตามขอกำหนด และแจงใหเลขานุการบริษัททราบลวงหนา 1 วันกอนทำการซื้อขาย เพ่ือดำเนินการแจง

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของกับขอมูล(รวมทั้งคู

สมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) หามทำการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง

ระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) กอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปของ

บริษัทฯ หรือขอมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ และไมทำการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทฯจนกวาไดเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณชนแลว  

 เลขานุการบริษัทฯไดจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยแจง

ใหแกกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจำทุกเดือน โดยบริษัทฯเปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหารไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) 

ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไมมีการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูล

ภายในแตอยางใด  

     การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

    เพื่อให เปนไปตามเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจและเปนแนวทางใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ในป 2564 ท่ีผานมา บริษัทฯได

สื่อสารนโยบายถึงคูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝายใหทราบและเชิญชวนใหเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันท่ี  16 

ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯไดทบทวนนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน ท้ังนี้ บริษัทฯไดเผยแพรนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นไวในหัวขอ 

“การกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

www.thaiagroenergy.com 

    



  รายงานประจำำาปี 2564 134
 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                         รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

หนา 133 

   

    บริษัทฯไดรับการรับรองและตออายุการรับรองเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น(Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption) มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงป 2566  และเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย

การตอตานการคอรรัปชั่น บริษัทไดดำเนินการในเรื่องตอไปนี้ 

 การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ   

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ไดประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอรรัปชั่นที่

อาจเกิดขึ้นตามแผนจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง เพ่ือรายงาน

ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือกำหนดนโยบาย กำกับและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงและ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯตามลำดับ 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงจาก

การทุจริต 

บริษัทฯกำหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพ่ือปองกันความ

เสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่น ดังน้ี 

 ฝายตรวตสอบจัดใหมีกระบวนการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน และ

การบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เชน ระบบจัดซ้ือจัดจาง 

ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เปนตน ท้ังน้ีเพ่ือปองกัน

และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมท้ังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ

แนวทางการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม 

 จัดใหมีชองทางการรับแจงเบาะแสและขอรองเรียน โดยมีนโยบายคุมครอง

ผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแส และจะเก็บรักษาขอมูลของผูแจงไวเปนความลับ 

รวมท้ังมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 หัวหนางาน มีความรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายฯ การ

ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และรายงานใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบ

ตามลำดับ  

    8.2  รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา 
      คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับ

ผูบริหารเพื่อพิจารณาประเด็นท่ีเปนสาระสำคัญ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และ

รวมทั้งเชิญผูบริหารท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสำคัญ

กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ดังนี้ 

รายนาม ตำแหนง จำนวนครั้งท่ีเขารวมประชุม/  

จำนวนครั้งที่ประชุม 

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 

นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการตรวจสอบ 8/8 

นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบ 8/8 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปน

ประจำทุกไตรมาส โดยมีผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนสาระสำคัญ ดังนี้ 

(1) ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เปนรายไตรมาสและงวดประจำป 2564 ซึ่งเห็นวามี

ความถูกตองเช่ือถือได และเปนงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผย

ขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสมแลว 

(2) ไดพิจารณาผลการสอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับป 2564 ใหครอบคลุมถึงความ

เสี่ยงท่ีสำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

(3) ไดสอบทานและใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให

เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

ในรอบป 2564 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกันสามารถอางอิงและตรวจสอบไดอยางโปรงใส   

(4) ไดพิจารณาการทำรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมทัง้รายการที่เก่ียวโยงกัน

หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2564 แลวเห็นวาเปนรายการท่ีมีราคาและ

เงื่อนไขทางการคาตามปกติธุรกิจโดยท่ัวไป โดยคำนึงถึงความเปนธรรม และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

และผานการอนุมัติจากผูมีอำนาจซึ่งไมเปนผูมีสวนไดเสีย  มีการเปดเผยขอมูลและปฏิบัติอยางถูกตองตาม

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(5) ไดสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ใน

รอบป 2564 โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

(6) ไดสอบทานความคืบหนาเกี่ยวกับคดีความตาง ๆ ในรอบป 2564 โดยไดแนะนำใหฝาย

บริหารปรับปรุงแกไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่คงคางใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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(7) ไดสอบทานการกระบวนบริหารงานของฝายบริหารเกี่ยวกับการแจงเบาะแส ซึ่งในป 

2564 ไมมีผูรองเรียนผานชองทางการแจงเบาะแสที่กำหนดไว 

(8) ไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองท้ังแบบรายคณะ

และรายบุคคลในรอบป 2564 โดยใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่ตองปรับปรุงแกไขไวดวย 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปตอไป 

(9) ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2565 โดยได

นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 เสนอให

แตงตั้ง นางสาวพัชรวรรณ  คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุ

รักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

5906  แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนด

จำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2565 จำนวน 1,130,000 บาท 

(10)ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำป 2565 ตลอดจนอัตรา

กำลังคนและการพัฒนาคุณภาพพนักงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือใหมีความเพียงพอ เหมาะสม

สอดคลองและสามารถรองรับปริมาณงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี 

ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่

ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใหความสำคัญกับปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ

บริษัทมีการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทำรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและเชื่อถือไดเปนไป

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป มีการเปดเผยขอมูลและการดำเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญแตอยางใด 
 

  8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ 

                  รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

           คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อยอวา 

“ก.บ.ส.” ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงจำนวน 9 คน โดยใหมีอำนาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในการพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนด

มาตรการปองกันความเสี่ยงและใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุก

ขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance Principles) 

เพื่อลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงใหต่ำท่ีสุด โดยใชทรัพยกรอยางมีประสิทธิภาพในการ
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ประเมินและบริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและคาด

วาจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมในรอบป 2564 รวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง เพื่อ

พิจารณาประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานที่อาจจะมีผลกระทบตอการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญเพื่อกำหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบหรือโอกาสของการ

เกิดความเสี่ยงในเรื่องตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯท่ีเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยขอรายงานโดยสรุปดังน้ี 

   (1) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเสี่ยงให

เปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหมั่นใจวาการบริหารความ

เสี่ยงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยูในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและรัดกุม 

   (2) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทโดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนระยะๆ เพ่ือสนับสนุน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนไดใหขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนตอการบริหารความเสี่ยงทั้งในปจจุบันและอนาคต 

   (3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอยางสม่ำเสมอโดยการ

ประเมินและวิเคราะหปจจัยเส่ียงใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนกลยุทธทั้งดานการผลิต การตลาด การ

พัฒนาบุคลากรตลอดจนขอกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งไดจัด

ระดับความเสี่ยงท่ีตองไดรับการแกไขเรงดวน(Red Risk) และระดับความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง (Orange Risk) 

ซึ่งอาจจะเปนปจจัยเสี่ยงในอนาคต 

   (4) คณะกรรมการ ก.บ.ส. กับฝายบริหารกำหนดใหมีการทบทวนและทำการประเมินตนเอง

เก่ียวกับความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชั่นของทุกหนวยงานเพ่ือนำผลการประเมินความเสี่ยงท่ีไดรับไปปรับปรุง

แกไขกฎระเบียบและคำสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวันใหครอบคลุมความเสี่ยงน้ันๆ อยาง

เหมาะสมและรัดกุม 

   (5) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดสรุปผลการปฏิ บัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเปนระยะ เพ่ือนำความเห็นและหรอืขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขการ

บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

   (6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบป 2564 โดยใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องท่ี

ตองปรับปรุงแกไขไวดวย โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนด

แนวทางปรับปรุงแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปตอไป 
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  (7 ) คณ ะกรรมการ ก .บ .ส . ไดพิ จารณ าทบทวนและปรับปรุงแก ไขกฎบัตรคณ ะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

   (8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดเปดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ 

ไวในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดวย 

   การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบป 2564 ท่ีผานมาสามารถกำกับ

ดูแลการบริหารความเสี่ยงในเรื่องตางๆ ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ 

อยางมีนัยสำคัญ โดยปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบและระมัดระวังเพ่ือประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

             รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

             คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน หรือ“คณะกรรมการ ก.ส.ต.” ไดรับการ

แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทฯจำนวนหาคน โดยมีอำนาจหนาที่และความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหารรวมทั้งพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนแต

ละเรื่องแตละกรณีๆ ไป คณะกรรมการ ก.ส.ต. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป 2564 โดยมีการประชุม

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ต. ท้ังหาคนไดเขารวมประชุมอยางสม่ำเสมอครบทุกครั้ง โดยมี

สาระสำคัญสรุปไดดังน้ี 

         (1.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีตองออกตาม

วาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       (1.1)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ตองออกวาระและรายชื่อบุคคล

ที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว 

  (1.2)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมใหดำรงตำแหนง

กรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและองคประกอบวาเปน

บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี ่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯและตามท่ีกฏหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาดวย (ถามี) 

  (1 .3) คณะกรรมการ ก.ส.ต . ไดพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื ่อผู ที ่ม ีความ

เหมาะสมเพ่ือเสนอแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการทดแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 อนุมัติการ

แตงตั้งในลำดับตอไป 
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       (2.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดพิจารณาสอบทานหลักเกณฑการเปดโอกาสใหสิทธิผูถือหุน

เสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให

เสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซตมายังเลขานุการ

บริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระ

การประชุมผูถือหุนและหรือเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมสำหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 

2565 แตอยางใดทั้งสิ้น 

        (3 .) คณะกรรมการ ก .ส.ต . ได พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอย โดยกำหนดหลักเกณฑดังนี้ 

      (3.1) คาตอบแทนตองเหมาะสมสอดคลองกับบทบาท ขอบเขตอำนาจหนาท่ีความ

รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละชุดในรอบปที่ผานมา 

    (3.2) คาตอบแทนตองอยู ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม

เดียวกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานใกลเคียงกันและอยูในระดับท่ีเพียงพอจะจูง

ใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวได และ 

   (3.3)  คาตอบแทนจะตองเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดนำเสนอคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติ

ตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนในลำดับตอไป 

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

KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใชในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจายเงินรางวัลหรือ

โบนัสประจำปใหพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับงบประมาณและเปาหมาย

การดำเนินงานของบริษัทฯโดยรวม ตลอดจนสถานการณตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในแตละป 

        (5.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกำหนดหลักเกณฑการปรับข้ึนอัตราเงินเดือนพนักงานรวมท้ัง

ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงประจำป 2565 และการจายเงินรางวัลพนักงานรวมทั้งประธาน

เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงประจำป 2564 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลการ

ปฏิบัติงานในรอบป 2564 ที่ผานมาวาเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติไวอยาง

ถูกตองเหมาะสมแลว โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ที่มีองคกรอิสระสำรวจไว เพ่ือ

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

คาตอบแทนเปนประจำทุกปอยางนอยปละหน่ึงครั้ง เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

         (8.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบราย

คณะและรายบุคคลในรอบป 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเห็นวาคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการ

ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเปนไปตามบทบาท ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบที่

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

การดำเนินงานของบริษัทฯและอยูในระดับเดียวกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

    รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกจิการ 

     คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร ย่ี  จำกัด (มหาชน) 

(“คณะกรรมการ ก.ก.ก.”) ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงโดยตำแหนงจำนวน 3 คน และ
เลขานุการจำนวน 1 คน มีอำนาจหนาท่ีและรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด โดยมีการประชุมในป 2564 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่ง

มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 
     (1) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดปรับปรุงแกไขคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance Handbook) ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจ    โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซดและอินทราเน็ตของบริษัทฯแลว 
     (2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดติดตามและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามคูมือการกำกับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยบรรจุไวเปนสวนหนึ่ง

ของการปฐมนิเทศพนักงานใหมและการอบรมพัฒนาพนักงานโดยไดจัดทำคูมือใหพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานดวย 

     (3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนและปรับปรุงแกไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

ของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยใหมีความเหมาะสม ท้ังนี้ไดกำหนดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในป 2564 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

          (3.1) เพ่ือใหทราบปญหา ขอขัดของ และอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคในรอบปท่ีผานมา ซึ่งจะชวยใหมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในปตอไป 



บริิษััท ไทย อะโกริ เอ็นเนอริ์ย่� จำำ�กัด (มห�ชน) 141
 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                         รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

หนา 140 

   

          (3.2) เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดทราบถึงบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน 

         (3.3) เพ่ือชวยปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯกับฝายจัดการให

สามารถทำงานรวมกันไดอยางเหมาะสมและประสานรวมมือกันไดเปนอยางดี  
   ทั้งนี้ คณะกรรมการแตละคณะไดใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯเปนสำคัญ 

      (4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและคำสั่งตางๆท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานประจำวันของทุกหนวยงานใหปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเหมาะสมและมีระบบควบคุม

ภายในที่รัดกุมเพียงพอ  

    (5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ไดทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการใหสอดคลองกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือกำหนดบทบาท ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ก.ก.ก. เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบและยึดถือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 
    (6) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯไดเขารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆที่

เกี่ยวของกับการบริหารงานในรอบป 2564 ดังน้ี 

         (6.1) หลักสูตร “คณะกรรมการกำกับดูแลเก่ียวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
และความรับผิดชอบตอสังคม” 

         (6.2) หลักสูตร “นโยบายการกำกับดฎแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการ

ตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน” 

     (7) บริษัทฯไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจในรอบป 2564 ดังนี้ 

    (7.1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำป 

2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินใน

ระดับที่ดีมาก หรือรางวัล  4 ดาว (                      ) โดยไดรับคะแนน 86% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ของบริษัทจดทะเบียนในป 2564 ที่ไดรับคะแนน 84%  

  (7.2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM 

CHECKLIST”) ประจำป 2564 ท่ีดำเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 

100 คะแนนเต็มอยูในเกณฑที่ดีซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2564 ที่ไดรับ 95.46 

คะแนนคณะกรรมการ ก.ก.ก. ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบริษัทฯมีพัฒนาการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสรางความมั่นใจใหเปนท่ียอมรับและเชื่อถือของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย   
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 

         9.1 การควบคุมภายใน 
    คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญกับระบบควบคุมภายในตามกรอบมาตรฐานสากล  
The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission 2013 (COSO 2013) โ ด ย
นำมาปรับใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือใหการออกแบบโครงสรางการจัดการ
และกระบวนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สรางความนาเชื่อถือใหกับรายงานทางการเงิน
และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  รวมท้ังเพื่อใหสามารถมั่นใจไดวา บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและพันธะ
สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางครบถวน 

9.1.1 การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

สำหรับป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณาผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำและฝายตรวจสอบเปนผูสอบทานแลวเห็นวา  บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  สามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของระบบควบคุมภายในท้ัง 5 ดาน สรุปไดดังนี้  

สภาพแวดลอมการควบคุม 
บริษัทฯ จัดให มีโครงสรางการบริหารองคกรที่มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและมี

ประสิทธิผลตอการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการจัดทำคูมือจรรยาบรรณ และกำหนดนโยบายใหกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในลักษณะท่ีอาจ
กอใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้ยังดูแลใหการดำเนินธุรกรรมตาง ๆ เปนไปอยางเท่ียงธรรมไม
วาจะเปนการปฏิบัติตอกันระหวางพนักงานเอง หรือธุรกรรมท่ีทำกับผูขายสินคา ลูกคา และตลอดจนบุคคลอ่ืน
ที่เก่ียวของ 

การบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององคกร โดยบริษัทฯ มี

กระบวนการในวิเคราะหปจจัยเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 
ผลกระทบจากความเสี่ยง รวมถึงมีการออกแบบใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อใหแนใจวามีการนำแผนการปฏิบัติงานไปใชอยางมีประสิทธิผลและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องดวย 

กิจกรรมควบคุม 
บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบวาดวยอำนาจอนุมัติในการปฏิบัติงานของผูบริหาร  ซึ่งจะเปน

กรอบที่ชวยใหแนใจวามีการระบุวงเงินและวิธีการอนุมัติรายการแตละประเภทของผูบริหารในแตละระดับ
อยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาการอนุมัติการทำธุรกรรมตาง ๆ ไดรับการอนุมัติอยางเหมาะสมโดยบุคลากรท่ี
มีทักษะและความรูท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักการแบงแยกหนาท่ีเพื่อใหมีการตรวจทานอยางเหมาะสม  
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการควบคุมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังในสวนการควบคุมทั่วไปและการควบคุม
เฉพาะระบบงานอยางเหมาะสม 
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สารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอย และคณะทำงานตาง ๆ ในแตละครั้ง

จะมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุม และจัดเตรียมขอมูล เอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อชวยในการ
พิจารณาตัดสินใจอยางเพียงพอ  บริษัทฯ มีการบันทึกความเห็น และขอสังเกตของผูเขารวมประชุมไวใน
รายงานการประชุมและจัดเก็บไวเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของได  ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดเก็บและรักษาขอมูลทางการเงิน และ
เอกสารประกอบท้ังในรูปแบบสารสนเทศ และการจัดเก็บเอกสารสำคญัตาง ๆ  

การติดตามและประเมินผล 
บริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระทำหนาท่ีตรวจสอบ ใหคำปรึกษา 

และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในของแตละระบบงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานตางๆ เปนไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติภายใตระบบการควบคุมที่ชัดเจน  มีการติดตามใหมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบ 

         9.1.2  ขอบกพรองจากการควบคุมภายในที่สำคัญ 

ในป 2564 บริษัทฯ ไมมีขอบกพรองจากการควบคุมภายในที่สำคัญเนื่องจากหนวยงานตางๆ 
ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในของแตละระบบตามที่กำหนดไว 

 9.2 รายการระหวางกันและรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 

    9.2.1 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันและรายการท่ีมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนอัน
ไดแก รายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอยเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ ดังน้ี 

(9.2.1.1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะ
เชนเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการท่ีเกี่ยวโยง
กันอันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

หากมีความจำเปนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตอง
ไดรับการอนุมัติรายการตามเกณฑในขอ (9.2.1.2) – (9.2.114) ดังตอไปนี้ 

(9.2.1.2) บุคคลท่ีมีสวนไดเสียหรือท่ีอาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติ
รายการท่ีเกี่ยวของกับตนได  

(9.2.1.3) การกำหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการ
คาทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ  

(9.2.1.4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทำรายการดังกล าว ถา
คณะกรรมการตรวจสอบ  ไมมีความชำนาญในการใหความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะตองจัดให
ผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกอนจะ
นำเสนอคณะกรรมการบริษทัฯและหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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(ก) ในกรณี รายการดังกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทำ
กับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะ
เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ แลวแตกรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป บริษัทฯ จะตองนำขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนทำรายการนั้น ทั้งน้ีเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ข) บริษัทฯ จะตองเปดเผยการทำรายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และ 
ต.ล.ท. กำหนดรวมท้ังเปดเผยไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ดวย 

9.2.2 รายละเอียดรายการระหวางกันและรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(1) ในรอบป 2564 ไมมีรายการธุรกิจหรือผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ กับ

กรรมการและหรือผูบริหารแตอยางใดท้ังสิ้น 
(2) ในรอบป 2564 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสำคัญกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่เก่ียวของกันโดย

การถือหุนและมีกรรมการรวมกัน รายการดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขและเกณฑท่ีตกลงรวมกันตามปกติ
ธุรกิจโดยท่ัวไป ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 
(1) ลักษณะของรายการ : การซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง 
คูสัญญาที่เกี่ยวของกัน   
ผูขาย :  บริษัท เอสอารที เพาวเวอร เพลเลท จำกัด 
ผูซื้อ  :  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 
ความสัมพันธเก่ียวของกัน 
(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              
นายสีหศักด์ิ อารีราชการัณย 

(ค)   บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จำกัด ถือหุนทางตรงใน บริษัท เอสอารที เพาวเวรอ เพลเลท จำกัด รอยละ 
99.9998 ของทุนที่ชำระแลว และมีกรรมการรวมกัน 3 คนคือ นายไกรสีห ศิริรังษี,นายอนันต เลาหเรณู และ 

     นายสีหศักด์ิ 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 ี- -ไมม ี- 
บบ 
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งบการเงิน

ส่วนที� 3
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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

จากบริษัทฯตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่

เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆตามที่ระบุใน

ขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปน

เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน

การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก

สำหรับเรื่องเหลาน้ี  
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลาน้ีดวย การปฏิบัติงานของขาพเจา

ไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบ

สำหรับเรื่องเหลาน้ีดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี้ 

การรับรูรายได 

บริษัทฯมีรายไดหลักมาจากธุรกิจผลิตและจำหนายเอทานอล โดยบริษัทฯรับรูรายไดตามราคาที่ระบุในสัญญา

เม่ือบริษัทฯไดโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคา กลาวคือ เมื่อมีการสงมอบสินคา ราคาขายตามสัญญา

ดังกลาวเปนราคาตลาดปรับดวยปจจัยอ่ืน ๆ รายไดจากการขายสินคาถือเปนรายการบัญชีที่สำคัญ เนื่องจาก

จำนวนที่บันทึกบัญชีมีสาระสำคัญและสงผลกระทบโดยตรงตอกำไรขาดทุนของบริษัทฯ นอกจากน้ีการกำหนด

ราคาขายยังขึ้นกับความผันผวนของราคาตลาดและความตองการใชในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงให

ความสำคัญเปนพิเศษตอการรับรูรายไดของบริษัทฯ  

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวของกับวงจรรายไดโดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือก

ตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯออกแบบไว สุมตัวอยางสัญญาขายเพ่ือตรวจสอบการ

รับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาขายของบริษัทฯ และสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายไดของ

บริษัทฯ     สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะหเปรียบเทียบขอมลูบัญชีรายไดแบบ

แยกยอย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลา

บัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีทำผานใบสำคัญทั่วไป 

ขอมูลอื่น  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจำปของบริษัทฯ (แตไมรวมถึง            

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจา

ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการให

ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นน้ัน 
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ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมี

ความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม                  

หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม  

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจำปของบริษัทฯตามที่กลาวขางตน และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการ

ดำเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป  

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถ

จัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานตอเนื่อง 

การเปดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดำเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับ

กิจการท่ีดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถ

ดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได 

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล

คือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

จะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจาก

การใชงบการเงินเหลานี้ 
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                    

ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน            

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตาม

ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทำความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของที่ผูบริหารจัดทำ 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร 

และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชทีี่ไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือ

สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของบริษัทฯในการ

ดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองให

ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของในงบการเงิน หรือ

หากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของ

ขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา 

อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทฯตองหยุดการดำเนินงาน

ตอเน่ืองได 

 ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ

ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญใน

ระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
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ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ

กับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น

ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการ

ที่ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสำคัญที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไว

ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือใน

สถานการณที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ

กระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวน

ไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับน้ี 

 

พัชรวรรณ คูณะรังษี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6650 

 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ 2565 
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 36,738,750              26,502,194              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 197,906,175            179,079,042            
สินคา้คงเหลือ 9 104,564,199            124,556,291            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 10 286,970,759            181,176,238            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                               5,153,084                
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,068,806                1,064,763                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,404,515                9,482,078                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 636,653,204            527,013,690            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยชี์วภาพ 11 11,577,452              6,458,681                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 2,702,002,858         2,784,448,289         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 25,266,110              33,306,571              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 2,244,888                1,246,132                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 19,701,818              4,734,199                
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 795,940                   768,760                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,761,589,066         2,830,962,632         
รวมสินทรัพย์ 3,398,242,270         3,357,976,322         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 14 763,613,321            915,329,781            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 15 67,786,841              124,856,093            
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 7,088,240                7,244,230                
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 243,707,250            143,834,250            
สาํรองผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 18 2,258,753                3,126,143                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,861,686                15,156,118              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,093,316,091         1,209,546,615         
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 19,283,227              26,214,219              
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 572,152,942            316,447,177            
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 8,212,160                7,075,438                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 599,648,329            349,736,834            
รวมหนีสิ้น 1,692,964,420         1,559,283,449         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000         1,000,000,000         

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000         1,000,000,000         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 188,795,985            188,795,985            
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556,451                   556,451                   
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 100,000,000            100,000,000            
   จดัสรรแลว้ - สาํรองทัว่ไป 192,000,000            192,000,000            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 223,925,414            317,340,437            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,705,277,850         1,798,692,873         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,398,242,270         3,357,976,322         

-                               -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                               

กรรมการ
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ 22 2,207,296,626         2,405,991,084         
รายไดอ่ื้น 597,181                   2,613,214                
รวมรายได้ 2,207,893,807         2,408,604,298         
ค่าใช้จ่าย 20
ตน้ทุนขาย 2,142,485,971         2,206,705,284         
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 20,566,994              15,963,822              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 81,485,369              69,679,318              
รวมค่าใช้จ่าย 2,244,538,334         2,292,348,424         
กาํไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (36,644,527)             116,255,874            
รายไดท้างการเงิน 39,045                     45,734                     
ตน้ทุนทางการเงิน (36,777,569)             (40,058,921)             
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (73,383,051)             76,242,687              
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 21 14,967,619              (6,069,290)               
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (58,415,432)             70,173,397              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                               (2,885,421)               
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 -                               577,084                   
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                               (2,308,337)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี -                               (2,308,337)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (58,415,432)             67,865,060              

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 23
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (0.06) 0.07

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี (73,383,051)             76,242,687              
รายการปรับกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 170,904,521            176,263,417            
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 672,015                   -                               
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                               (362,624)                  
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (4,043)                      (9,044)                      
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,136,722                1,756,854                
   รายไดท้างการเงิน (39,045)                    (45,734)                    
   ตน้ทุนทางการเงิน 36,796,983              40,050,632              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 136,084,102            293,896,188            
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (18,827,022)             21,218,536              
   สินคา้คงเหลือ 19,320,077              299,930,577            
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ (105,794,521)           421,385,353            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 77,563                     39,570,444              
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (27,180)                    -                               
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (55,909,319)             (21,343,890)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,139,237)               (8,341,718)               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (867,390)                  -                               
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (32,082,927)             1,046,315,490         
   เงินสดรับค่าดอกเบ้ีย 38,934                     53,524                     
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (36,153,330)             (40,867,219)             
   เงินสดรับคืนจาก(จ่าย)ภาษีเงินได้ 5,153,084                (14,171,747)             
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (63,044,239)             991,330,048            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือตน้กลา้และตน้ทุนระหวา่งปลูก (5,118,771)               (4,501,242)               
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (81,371,118)             (155,595,699)           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,627,655)               (108,000)                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                               934,579                   
เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (88,117,544)             (159,270,362)           
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ (151,716,460)           (475,963,958)           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 499,365,000            -                               
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (144,000,000)           (144,000,000)           
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (7,086,982)               (7,306,907)               
เงินสดจ่ายชาํระดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (585,083)                  (575,671)                  
เงินปันผลจ่าย (34,578,136)             (203,151,810)           
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 161,398,339            (830,998,346)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 10,236,556              1,061,340                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 26,502,194              25,440,854              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 36,738,750              26,502,194              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 869,891                   2,451,279                
   การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า -                               6,350,000                
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการเช่าเป็นอุปกรณ์ -                               571,954                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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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 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหนายเอทานอลที่ใชเปน

เชื้อเพลิงที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรงุเทพมหานคร 

1.2  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและ

มีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณดังกลาวอาจนำมาซึ่งความไมแนนอนและ

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดำเนินธุรกิจ ฝายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหนาของ

สถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สิน

และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ฝายบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ 

เม่ือสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาออกตามความใน

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที ่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน  

ในระหวางป บริษัทฯไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ

ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีกบัผูใชมาตรฐาน  

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ               

งบการเงินของบริษัทฯ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผล

บังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการ

บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวน

ช่ัวคราวกับผูใชมาตรฐาน 

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบ

การเงินของบริษัทฯ 

4.  นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

ขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ เมื่อมี

การสงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับสำหรับสินคาที่ไดสง

มอบหลังจากหักสวนลด โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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รายไดดอกเบี้ย 

รายไดดอกเบี้ยรับรู ตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง โดยจะนำมูลคาตามบัญชีขั ้นตนของ

สินทรัพยทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ยกเวนสินทรัพยทางการเงินท่ีเกิดการดอยคาดาน

เครดิตในภายหลัง ท่ีจะนำมูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเงิน (สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 

ตนทุนทางการเงิน 

คาใชจายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนายคำนวณโดยใชวิธีดอกเบี้ยท่ี

แทจริงและรับรูตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจำกัด

ในการเบิกใช 

4.3 สินคาคงเหลือ 

 สินคาสำเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก) หรือมูลคา

สุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนดังกลาวประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและ            

คาโสหุยในการผลิต  

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะ

ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยประมาณการตนทุนใน

การผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จำเปนในการขาย 

4.4  เกษตรกรรม 

บริษัทฯมีสินทรัพยชีวภาพเปนตนกระถินเทพาและกระถินณรงค ซึ่งจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม                

หักตนทุนในการขาย มูลคายุติธรรมของตนกระถินเทพาและกระถินณรงค คำนวณโดยใชวิธีคิดลด

กระแสเงินสดในอนาคต อางอิงจากราคากระถินเทพาและกระถินณรงคเมื่อพรอมตัด หักประมาณการ

คาใชจาย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลกำไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

ชีวภาพบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

ในกรณีที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ สินทรัพยชีวภาพตองวัดดวยราคาทุนหักคาเสื่อม 

ราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม และในทันทีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพนั้นสามารถวัด

ไดอยางนาเชื่อถือบริษัทฯจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ผลิตผลทางการเกษตรจะ

แสดงเปนสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ 
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4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และ               

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณดังน้ี  

อาคารและสิ่งปลูกสราง 5 - 30 ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 30 ป 

เครื่องใชสำนักงาน 3, 5, 15 ป 

ยานพาหนะ  5 ป 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สวนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน  

 บริษัทฯตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจาก

การจำหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจาก

บัญชี 

4.6 ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนำไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยู

ในสภาพพรอมที่จะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

4.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรูเมื่อบริษัทฯมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาบริษัทฯจะไดรับเงิน

อุดหนุนนั้นและบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได บริษัทฯแสดงเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลที่เกี่ยวของกับสินทรัพยโดยแสดงหักจากมูลคาของสินทรัพยที่เกี่ยวของ และจะรับรูเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยในรูปของคาเสื่อมราคาท่ีลดลง 
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4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) 

ของสินทรัพยนั้น 

 บริษัทฯตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้

วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของ

สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือ

ขาดทุน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังน้ี 

 อายุการใหประโยชน 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร 3, 5, 10 ป 

4.9 สัญญาเชา 

ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา บริษัทฯจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิทธิในการควบคุมการ

ใชสินทรัพยที่ระบุไดสำหรับชวงเวลาหนึ่งเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯในฐานะผูเชา 

 บริษัทฯใชวิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสัญญา

เชาระยะสั้นและสัญญาเชาท่ีสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพยอางอิง

พรอมใชงาน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซึ่งแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิงและหนี้สินตาม

สัญญาเชาตามการจายชำระตามสัญญาเชา  

สินทรัพยสิทธิการใช  

สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และ

ปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวย

จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการรับรูเริ่มแรก ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินท่ี

จายชำระตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล และหักดวยสิ่งจูงใจ

ตามสัญญาเชาท่ีไดรับ 



  รายงานประจำำาปี 2564 164
  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                         รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

หนา 161 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุ

การใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้ 

อาคาร 2 - 7 ป 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5 ป 

เคร่ืองใชสำนักงาน 2 - 5 ป 

ยานพาหนะ 2 - 5 ป 

หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชาหรือราคาทุนของ

สินทรัพยดังกลาวไดรวมถึงการใชสิทธิเลือกซื ้อ คาเสื ่อมราคาจะคำนวณจากอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพย 

หนี้สินตามสัญญาเชา 

หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุ

สัญญาเชา จำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา 

คาเชาผันแปรที่ขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ 

รวมถึงราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใชสิทธินั้น และ

การจายคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกำหนดของสัญญาเชาแสดงใหเห็นวาบริษัทฯจะใชสิทธิ

ในการยกเลิกสัญญาเชา บริษัทฯบันทึกคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตราเปนคาใชจายในงวดท่ี

เหตุการณหรือเงื่อนไขซ่ึงเก่ียวของกับการจายชำระนั้นไดเกิดข้ึน  

บริษัทฯคิดลดมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ

สัญญาเชาหรืออัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล มูลคาตาม

บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาและลดลงจากการจาย

ชำระหนี้สินตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชา การเปลี่ยนแปลงการจายชำระตามสัญญาเชา หรือการเปลี่ยนแปลงใน

การประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอางอิง 

สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซ่ึงสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ 

สัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล หรือสัญญาเชาซึ่ง

สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ จะบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
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4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ 

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

4.11 เงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

กําไรและขาดทุนที ่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยู ในการคำนวณผลการ

ดำเนินงาน 

4.12 การดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพย

ทางการเงินของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอย

คาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคา

ที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช

สินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน  

4.13 ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม

และเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก

สินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที ่เกิด

รายการ 
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โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่ง

บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน  

บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละ

หนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมิน

ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

4.15 ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจำนวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจาก

กำไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในกฎหมายภาษีอากรในอัตรารอยละ 20 สำหรับกิจการที่ไมไดรับ

การสงเสริมการลงทุนและไดรับยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใช

อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ี

ยังไมไดใชในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที ่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน 
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บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกำไร

ทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกับ

รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

4.16 เครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทฯรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุนการทำ

รายการเฉพาะในกรณีที่เปนสินทรัพยทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือ

ขาดทุน อยางไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การคาที่ไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัท

ฯจะรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยราคาของรายการ ตามท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชีเรื่องการ

รับรูรายได  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน 

บริษัทฯจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่รับรูรายการเริ่มแรก เปนสินทรัพยทางการเงินที่

วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยทางการเงินที่ว ัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน 

และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย  

บริษัทฯวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยราคาทุนตัดจำหนาย เมื่อบริษัทฯถือครองสินทรัพยทาง

การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินกอใหเกิด

กระแสเงินสดที่เปนการรับชำระเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่ระบุไว

เทานั้น  

สินทรัพยทางการเงินดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวิธีดอกเบ้ียที่แทจริงและตองมีการประเมินการ

ดอยคา ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอยคาของ

สินทรัพยดังกลาวจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน    

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดวยมูลคายุติธรรม โดยรับรูการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมในสวนของงบกำไรหรือ

ขาดทุน 



  รายงานประจำำาปี 2564 168
  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                         รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

หนา 165 

ทั้งนี้ สินทรัพยทางการเงินดังกลาว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ถือไว

เพ่ือคา เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษัทฯไมไดเลือกจัดประเภทใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไมไดรับชำระเพียงเงินตนและดอกเบี้ย 

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเปนรายไดอืน่ในงบกำไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงิน 

บริษัทฯรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนการทำรายการ 

และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย 
โดยใชวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจริง ท้ังนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและ

การตัดจำหนายตามวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจริงจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลคาราคา

ทุนตัดจำหนายคำนึงถึงคาธรรมเนียมหรือตนทุนที่ถือเปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงนั ้นดวย 
ทั้งนี้ คาตัดจำหนายตามวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนทางการเงินในสวนของกำไร

หรือขาดทุน 

การรับรูและการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทฯรับรูหรือตัดรายการสินทรัพยทางการเงินในวันที่เขาทำรายการ ซึ่งเปนวันที่บริษัทฯมีขอผูกมัดท่ี

จะซื้อหรือขายสินทรัพยนั้น สำหรับการซ้ือหรือการขายสินทรัพยทางการเงินตามปกต ิ

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น
ไดสิ้นสุดลง หรือไดมีการโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน้ัน   

บริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเม่ือไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินท่ี

มีอยูใหเปนหนี้สินใหมจากผูใหกูรายเดียวกันซึ่งมีขอกำหนดที่แตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไข

ขอกำหนดของหนี้สินที่มีอยูอยางเปนสาระสำคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูหนี้สิน

ใหม โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกำไรหรือขาดทุน  

การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

บริษัทฯรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไมไดวัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลตางของ

กระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯคาดวาจะไดรับชำระ 

และคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ีไดมา  

ในกรณีที่ความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการ

เริ่มแรก บริษัทฯวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่

อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา ในขณะที่หากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมี
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นัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก บริษัทฯวัดมูลคาผลขาดทุนดวยจำนวนเงินที่เทากับผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุที่เหลืออยูของเครื่องมือทางการเงิน  

บริษัทฯพิจารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ เม่ือมีการคางชำระการจายเงินตาม
สัญญาเกินกวา 30 วัน และพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการดอยคาดานเครดิตหรือมีการผิด

สัญญา เมื่อมีการคางชำระการจายเงินตามสัญญาเกินกวา 90 วัน อยางไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ

อาจพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีนัยสำคัญและมี
การผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอมูลภายในหรือขอมูลภายนอกอื่น เชน อันดับความนาเชื่อถือดาน

เครดิตของผูออกตราสาร  

บริษัทฯใชวิธีการอยางงายในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การคา

ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไมมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

ทางดานเครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหนี้การคา  

การคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นขางตนอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจาก

ประสบการณในอดีต ปรับปรุงด วยขอมูลการคาดการณไปในอนาคตเกี ่ยวกับลูกหนี ้น ั ้นและ

สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจำหนายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกตอไป  

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู และ

กิจการมีความตั้งใจที่จะชำระดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยและชำระหนี้สินพรอมกัน 

4.17 การวัดมูลคายุติธรรม 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอน

หนี้สินใหผูอื ่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน

ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกำหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน

หรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช

เทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด  

 ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน

แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 
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ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้น

ของมูลคายุติธรรมสำหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคา

ยุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจำ 
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 

 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผล

กระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว  การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมี

ดังนี้ 

สัญญาเชา 

การกำหนดอายุสัญญาเชาที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา  

ในการกำหนดอายุสัญญาเชา ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวาบริษัทฯมีความ

แนนอนอยางสมเหตุสมผลหรือไมที่จะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชาโดย

คำนึงถึงขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของทั้งหมดท่ีทำใหเกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัท

ฯในการใชหรือไมใชสิทธิเลือกน้ัน 

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพ่ิม 

บริษัทฯไมสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้น ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลย

พินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของบริษัทฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเชา โดย

อัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มเปนอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯจะตองจายในการกูยืมเงินที่จำเปนเพื่อให

ไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกับสินทรัพยสิทธิการใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่คลายคลึง 

โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกันที่คลายคลึง  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคา 

ในการประมาณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคา ฝายบริหารจำเปนตอง

ใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดย

คำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณไวของ

กลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงดานเครดิตที่คลายคลึงกัน เปนตน ทั้งนี ้ ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจาก

ประสบการณในอดีตและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯอาจไมไดบงบอกถึงการผิดสัญญา

ของลูกคาที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

 คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

 ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการ

ประมาณผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดจากสินคาที่เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจาก

ราคาตลาดท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ 
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 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน

และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  

 นอกจากนี้ ฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยนั ้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที ่เกี ่ยวของกับการคาดการณรายไดและ

คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น  

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช

ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวา

บริษัทฯควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวน

กำไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น

เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เกณฑที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได

ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 2564 2563 7. นโยบายการกำหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ    

เงินปนผลจาย 17,850,000 104,550,000 ตามอัตราที่ประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน    

ซื้อสินคา  1,204,202 15,744,573 ราคาตลาด 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียด ดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 15)   

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน) - 399,228 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 399,228 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแก

กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

ผลประโยชนระยะสั้น 19,368,353 26,018,840 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 572,730 1,398,636 

รวม 19,941,083 27,417,476 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: บาท) 
 2564 2563 

เงินสด 38,030 34,562 

เงินฝากธนาคาร 36,700,720 26,467,632 

รวม 36,738,750 26,502,194 

 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. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

(หนวย: บาท) 

 2564 2563 

ลูกหนี้การคา 188,910,310 169,914,750 

ลูกหนี้อ่ืน 8,995,581 9,164,119 

ดอกเบี้ยคางรับ 284 173 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 197,906,175 179,079,042 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 188.9 ลานบาท (2563: 169.9 ลาน

บาท) เปนลูกหนี้การคาท่ียังไมครบกำหนดชำระ  

9. สินคาคงเหลือ 

(หนวย: บาท) 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให

เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคาสำเร็จรูป 20,052,656 10,851,103 (672,015) - 19,380,641 10,851,103 

งานระหวางทำ 16,653,963 14,712,284 - - 16,653,963 14,712,284 

วัตถุดิบ 50,508,403 76,792,004 - - 50,508,403 76,792,004 

วัสดุสิ้นเปลือง 18,021,192 22,200,900 - - 18,021,192 22,200,900 

รวม 105,236,21

4 

124,556,29

1 (672,015) - 

104,564,19

9 

124,556,29

1 

 บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ เปนจำนวน 0.7 ลาน

บาท (2563: ไมมี) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย 

10. เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 

 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทในประเทศ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื้อกากน้ำตาล

ตามสัญญาซื้อกากน้ำตาล เพื่อใหเปนไปตามเงื ่อนไขในสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทฯไดจายเงินลวงหนาคาซื้อกากน้ำตาลเปนจำนวน 287.0 ลานบาท (2563: 181.2 ลานบาท)  

11.  สินทรัพยชีวภาพ 

     (หนวย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 6,458,681 

เพ่ิมข้ึนจากตนทุนการปลูก 5,118,771 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 11,577,452 
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 

 

ที่ดินและสวน

ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและ 

สิ่งปลูกสราง 

เครื่องจักรและ

อุปกรณ 

เครื่องใช

สำนักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยระหวาง

กอสรางและติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 307,053,246 562,793,038 2,707,124,989 24,628,971 35,939,951 425,265,753 4,062,805,948 

รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 

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

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

จำหนาย/ตัดจำหนาย - - - - (4,947,000) - (4,947,000) 

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

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

ซื้อเพิ่ม 70,875 1,096,060 6,292,649 1,151,954 37,351 71,140,841 79,789,730 

โอนเขา(ออก) 8,290,500 4,095,620 19,095,827 - - (31,481,947) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 315,544,621 571,266,340 2,785,795,072 27,092,608 16,503,307 545,229,624 4,261,431,572 

คาเสื่อมราคาสะสม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 126,049,306 1,070,151,332 20,210,021 20,377,144 - 1,236,787,803 

รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 

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

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

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย/

ตัดจำหนาย - - - - (4,375,046) - (4,375,046) 

โอนเขา - - - - 4,375,046 - 4,375,046 

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

คาเสื่อมราคาสำหรับป - 26,901,878 132,978,026 1,668,584 686,673 - 162,235,161 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 179,465,249 1,341,729,427 23,518,859 14,715,179 - 1,559,428,714 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 315,544,621 391,801,091 1,444,065,645 3,573,749 1,788,128 545,229,624 2,702,002,858 

คาเสื่อมราคาสำหรับป        

2563 (จำนวน 162 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและจัดจำหนาย และคาใชจายในการบริหาร) 167,555,628 

2564 (จำนวน 146 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและจัดจำหนาย และคาใชจายในการบริหาร) 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 จำนวนประมาณ 1,314.3 ลานบาท (2563: 1,414.0 ลานบาท) ไปค้ำประกันเงินกูยืมระยะสั้นและ

ระยะยาวและวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14 และ 16 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเคร่ืองจักรและอุปกรณ เครื่องใชสำนักงานและยานพาหนะจำนวน

หนึ่งซึ ่งตัดคาเสื ่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื ่อมราคาสะสมของ

สินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 316.2 ลานบาท (2563: 288.9 ลานบาท) 

13. สินทรัพยไมมีตัวตน 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดแกคอมพิวเตอรซอฟตแวร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 แสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

ราคาทุน 11,067,701 9,440,046 

หัก: คาตัดจำหนายสะสม (8,822,813) (8,193,914) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  2,244,888 1,246,132 

 การกระทบยอดมูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสำหรับป 2564 และ 2563 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป 1,246,132 2,006,169 

ซื้อเพ่ิม 1,627,655 108,000 

คาตัดจำหนายสำหรับป (628,899) (868,037) 

มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป 2,244,888 1,246,132 
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14. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 (หนวย: บาท) 

 8. อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)   

 2564 2563 2564 2563 

ตั๋วสัญญาใชเงิน 2.67 - 2.88 2.67 - 2.75 763,613,321 588,405,250 

ทรัสตรีซีท - 2.24 - 2.68 - 326,924,531 

รวม   763,613,321 915,329,781 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะสั้นสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 915,329,781 

บวก: เบิกเงินกูเพิ่มระหวางป  2,842,256,240 

หัก: จายคืนเงินกูระหวางป (2,993,972,700) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 763,613,321 

วงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน พรอมสิ่งปลูก

สรางบางสวน และเครื่องจักรของบริษัทฯตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใชเปนจำนวนเงิน 

996.4 ลานบาท (2563: 1,144.7 ลานบาท) 

15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

    (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - 399,228 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 53,385,446 104,807,151 

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  10,868,999 16,538,773 

เงินปนผลคางจาย - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน   3,532,396 3,110,941 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 67,786,841 124,856,093 
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16. เงินกูยืมระยะยาว 

    (หนวย: บาท) 

ลำดับ วงเงิน อัตราดอกเบีย้    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ที ่ (ลานบาท)  (รอยละตอป) การชำระคืน 2564 2563 

1 418.0 3M THBFIX + 

1.95 

เงินกูยืมนี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 6 ป ชำระ

คืนเงินตนงวดแรกในวันทำการสุดทายของ

เดือนที ่ 18 นับจากวันเบิกเง ินกู งวดแรก     

(8 มิถุนายน 2561) โดยชำระคืนเงินตนเปน

รายงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด งวดที่

หนึ ่งถึงเกาชำระงวดละ 42 ลานบาท และ

งวดที่สิบชำระสวนที่เหลือทั้งหมด และจาย

ดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน 196,591,262 280,502,512 

2 300.0 3M THBFIX + 

1.95 

เงินกูยืมนี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ป ชำระ

คืนเงินตนงวดแรกในวันทำการสุดทายของ

เด ือนที ่  6 น ับจากวันเบิกเง ินกู งวดแรก       

(15 พฤศจิกายน 2561) โดยชำระคืนเงินตน

เปนรายงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด  

โดยชำระงวดละ 30 ล านบาท และจาย

ดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน 119,855,915 179,778,915 

3 500.0 3M BAYBIBOR  + 

2.22 

เงินกูยืมนี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ป ชำระ

คืนเงินตนงวดแรกในวันทำการสุดทายของ

เดือนที่ 6 นับจากวันเบิกเงินกูงวดแรก (16 

สิงหาคม 2564) โดยชำระคืนเงินตนเปนราย

งวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด โดยชำระ

งวดละ 50 ลานบาท และจายดอกเบี้ยทุก ๆ               

3 เดือน 499,413,015 - 

รวม    815,860,192 460,281,427 

หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป    

(243,707,250

) 

(143,834,250

) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป    572,152,942 316,447,177 
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 460,281,427 

บวก: เงินกูยืมเพ่ิมระหวางป 499,365,000 

         ตัดจำหนายตนทุนเงินกูยืมระหวางป 213,765 

หัก: ชำระคืนระหวางป (144,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 815,860,192 

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวน และเครื่องจักรของ
บริษัทฯตามที่กลาวในหมายเหตุ 12  

ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน 
การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ใหเปนไปตามอัตราท่ี
กำหนดในสัญญา เปนตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามท่ี
กำหนดไวในสัญญาเงินกูได อยางไรก็ตาม ธนาคารผูใหกูไดมีหนังสือผอนปรนเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราสวน
ทางการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหบริษัทฯ แลวเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2564  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใชเปนจำนวนเงิน 11.2 
ลานบาท (2563: 11.2 ลานบาท) 

17. สัญญาเชา 

 บริษัทฯในฐานะผูเชา  

บริษัทฯทำสัญญาเชาสินทรัพยเพ่ือใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหวาง 2 - 7 ป  

17.1 สินทรัพยสิทธิการใช  

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิทธิการใชสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 

อาคาร 
เครื่องจักร 

และอุปกรณ 
เครื่องใช
สำนักงาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 11,527,240 791,737 145,019 13,763,084 26,227,080 
เพิ่มข้ึน - - 200,000 6,150,000 6,350,000 
โอนออก - - - (571,954) (571,954) 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม 9,141,197 - - - 9,141,197 
คาเสื่อมราคาสำหรบัป (2,921,129) (172,836) (81,250) (4,664,537) (7,839,752) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 17,747,308 618,901 263,769 14,676,593  33,306,571 
คาเสื่อมราคาสำหรบัป (3,501,070) (172,836) (94,400) (4,272,155) (8,040,461) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 14,246,238 446,065 169,369 10,404,438 25,266,110 



  รายงานประจำำาปี 2564 180
  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                         รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

หนา 177 

17.2 หนี้สินตามสัญญาเชา  

 (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

จำนวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา 27,324,485 34,996,549 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย (953,018) (1,538,100) 

รวม 26,371,467 33,458,449 

หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป (7,088,240) (7,244,230) 

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 19,283,227 26,214,219 

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเชาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 

        (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตนป 33,458,449 25,274,159 

เพ่ิมข้ึนระหวางป - 6,350,000 

การเพ่ิมข้ึนจากดอกเบี้ย 585,083 575,671 

ปรับปรุงจากการประเมินใหม - 9,141,197 

ชำระคาเชาระหวางป (7,672,065) (7,882,578) 

ยอดคงเหลือปลายป 26,371,467 33,458,449 

การวิเคราะหการครบกำหนดของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุ 30 

ภายใตหัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

17.3 คาใชจายเก่ียวกับสัญญาเชาที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน 

 (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช 8,040,461 7,839,752 

ดอกเบี้ยจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา 585,083 575,671 

คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาระยะสั้น 1,015,700 1,567,424 

คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ 24,000 88,462 

คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาผันแปรที่ไมอิงดัชนีหรืออัตรา 10,890 65,340 
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17.4 อื่น ๆ   

บริษัทฯมีกระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.7 

ลานบาท (2563: 9.6 ลานบาท) ซึ ่งรวมถึงกระแสเงินสดจายของสัญญาเชาระยะสั ้น สัญญาเชาซึ่ง

สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำและคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรา 

18. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได

ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 10,201,581 5,559,306 

สวนที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน:    

ตนทุนบริการในปจจุบัน  998,320 1,638,949 

ตนทุนดอกเบี้ย 138,402 117,905 

สวนที่รับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   

สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร - 349 

สวนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานการเงิน - 705,320 

สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ  - 2,179,752 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (867,390) - 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 10,470,913 10,201,581 

   

สำรองผลประโยชนของพนักงาน   

หมุนเวียน 2,258,753 3,126,143 

ไมหมุนเวียน 8,212,160 7,075,438 

 10,470,913 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 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: รอยละตอป) 

 2564 2563 

อัตราคิดลด 1.64 1.64 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  5.0, 6.0 5.0, 6.0 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจำนวนพนักงาน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อัตราคิดลด (375,059) 405,856 

   

 เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  862,159 (752,020) 

   

 เพิ่มขึ้น 20.0% ลดลง 20.0% 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (1,755,672) 2,567,744 
 

 (หนวย: บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อัตราคิดลด (372,280) 402,982 

   

 เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 

อัตราการขึ้นเงินเดือน  774,651 (678,451) 

   

 เพิ่มขึ้น 20.0% ลดลง 20.0% 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (1,564,627) 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 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี ้

  (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,851,667,465 1,781,576,117 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต (11,143,232) 45,857,053 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 170,787,784 176,226,373 

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 91,356,058 106,511,253 

คาไฟฟาและเชื้อเพลิง 54,229,538 90,344,742 

คาซอมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ 17,889,354 23,942,473 

คาจัดจำหนาย 20,406,939 15,731,114 

21. ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป - - 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน - 7,248,839 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว

และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (14,967,619) (1,179,549) 

ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุน (14,967,619) 6,069,290 
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 จำนวนภาษีเงินไดที ่เกี ่ยวของกับสวนประกอบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสิ ้นสุดวันท่ี                            

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี ้

                                                                     (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - (577,084) 

รายการกระทบยอดระหวางกำไรทางบัญชีกับภาษีเงินไดมีดังนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (73,383,051) 76,242,687 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 

กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี (14,676,610) 15,248,537 

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน - 7,248,839 

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:   

การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) - (18,043,492) 

คาใชจายตองหาม 434,671 828,911 

คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น (119,110) (69,146) 

ผลแตกตางชั่วคราวที่ยังไมไดรับรู - 958,535 

ผลแตกตางชั่วคราวที่ยังไมไดรับรูในงวดกอน (952,280) - 

อ่ืน ๆ 345,710 (102,894) 

รวม (291,009) (16,428,086) 

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุน (14,967,619) 6,069,290 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย

รายการดังตอไปนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2564 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,049,879  5,110,906  

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 119,086 - 

หนี้สินตามสัญญาเชา 4,918,488  2,010,189  

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ 3,397,359 - 

สำรองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 214,233   343,402 

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,642,432 1,415,087 

ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 13,088,067 1,082,472 

รวม 27,429,544 9,962,056 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

คาเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร 3,149,007 3,421,318 

คาเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพยสิทธิการใช 4,578,719 1,806,539 

รวม 7,727,726 5,227,857 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี- สุทธิ 19,701,818 4,734,199 
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22. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดร ับสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติส งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัต ิของ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนดังนี้  

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

ลงวันที ่ 19 พฤศจิกายน 

2551 

22 เมษายน 2562 

1. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตเอทานอล 

(99.5%) 

ผลิตแอลกอฮอล

บริสุทธิ ์

2. สิทธิประโยชนสำคัญท่ีไดรับ   

2.1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรที่ไดจากการ

ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม (นับแตวันที่เริ่มมีรายได

จากการประกอบกิจการนั้น) และไดรับยกเวนไมตองนำเงิน

ปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงิน

ได น ิต ิบ ุคคลไปรวมคำนวณเพื ่อเส ียภาษีเง ินได ตลอด

ระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

8 ป  

(หมดอายุในวันท่ี  

1 เมษายน 2563) 

 

3 ป หรือ                 

ไมเกินรอยละ 50 

ของมูลคาเงินลงทุน 

(จะหมดอายุในวันที ่

22 เมษายน 2565) 

2.2 ไดรับอนุญาตใหนำผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวาง

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดไปหักออกจากกำไรสุทธิที ่เกิดข้ึน

ภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (นับแตวัน

พนกำหนดเวลาตามขอ 2.1) 

5 ป 5 ป 

2.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเปนและของท่ี

ใชในการผลิตเพื่อการสงออก นับจากวันที่นำเขาครั้งแรก 

1 ป - 

3. วันเริ่มมีรายได 

 

2 เมษายน 2555 23 เมษายน 2562 

 ทั้งนี้บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนดตาง ๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 

 รายไดของบริษัทฯเปนรายไดจากการขายในประเทศ โดยจำแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน และไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถ

สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 2564 2563 

รายไดจากการขาย   

   กิจการที่ไดรับการสงเสริม 606,997,550 1,321,470,986 

   กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม 1,600,299,076 1,084,520,098 

รวม 2,207,296,626 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 บริษัทฯไดเพิ ่มสวนงานดำเนินงานที่รายงาน 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 กองทุนสำรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) และ

จะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 

2564 บริษัทฯรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจำนวน 3.6 ลานบาท (2563: 3.8 ลานบาท) 



  รายงานประจำำาปี 2564 188
  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                         รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

หนา 185 

26. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย 

เงินปนผล          

จายตอหุน วันท่ีจายเงินปนผล 

  (บาท) (บาท)  

2564     

เงินปนผลสำหรบักำไรจากการ

ดำเนินงานของกิจการที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนตั้งแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 

2564                  

24,999,994 0.025 21 พฤษภาคม 2564 

เงินปนผลระหวางกาลสำหรับกำไร

จากการดำเนินงานของกิจการท่ี

ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2564 

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เมื่อวันท่ี 19 

สิงหาคม 2564      

9,999,597 0.010 17 กันยายน 2564 

รวม  34,999,591 0.035  

2563     

เงินปนผลระหวางกาลสำหรับกำไร

จากการดำเนินงานของกิจการท่ี

ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแต

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เมื่อวันท่ี                 

9 เมษายน 2563             

149,999,850 0.150 8 พฤษภาคม 2563 

เงินปนผลระหวางกาลสำหรับกำไร

จากการดำเนินงานของกิจการท่ี

ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 

ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ เมื่อวันท่ี     

20 สิงหาคม 2563              

54,999,946 0.055 18 กันยายน 2563 

รวม  204,999,796 0.205  

27. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนเปนจำนวนเงินประมาณ 13.0 

ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาและโครงการกอสรางอ่ืน 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  

 (หนวย: ลานบาท) 

 2564 2563 

จายชำระ   

ภายใน 1 ป 3.4 1.9 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 0.2 0.3 

ข) บริษัทฯไดทำสัญญาซื้อไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งสัญญาดังกลาว

มีกำหนด 1 ป และสามารถตออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป ซึ่งอัตราคาซื้อไฟฟาเปนไปตามท่ี

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 คูความท้ังสองฝายไดตอสูคดีใน 3 ชั้นศาล คดีไดสิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกา

ไดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณใหบริษัทดังกลาวชำระเงินคาซื้อมันเสนที่บริษัทฯจาย

ลวงหนาจำนวน 6.9 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 

(วันที่ฟองแยง) จนกวาจะชำระเสร็จส้ิน  

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯยื่นฟองบริษัทดังกลาวตอศาลลมละลาย ซึ่งศาลลมละลายได

พิพากษายกฟองเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากบริษัทดังกลาวยังมีสิทธิเรียกรองอยูกับลูกหนี้ราย

หนึ่ง ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ จึงยังไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว ซึ่งบริษัทฯไดทำการอายัดสิทธิเรียกรองดังกลาว

ไวแลว  

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯไดรับชำระเงินบางสวนจำนวน 0.2 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 

2565 ศาลไดมีคำสั่งใหลูกหนี้ดังกลาวนำสงเงินตามที่ไดอายัดไวใหกับบริษัทฯ ปจจุบันอยูระหวางรอการนำสง
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เงินตามขั้นตอนบังคับคดี อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเคยบันทึกคาเผื่อการดอยคาสำหรับเงินคาซื้อมันเสน

จายลวงหนาท่ีจายใหกับบริษัทดังกลาวไวเต็มจำนวนแลว  

29. ลำดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีสินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับ

ชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้  

          (หนวย: บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับ 2 รวม ระดับ 2 รวม 

สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     
เงินลงทุนในกองทุนเปด 1,068,806 1,068,806 1,064,763 1,064,763 

30. เครื่องมือทางการเงิน 

30.1 วัตถุประสงคและนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินทรัพยทาง

การเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเชา เงิน

กูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน

ดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

ความเส่ียงดานเครดิต 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี ่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินฝากกับธนาคาร และ

เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตาม

บัญชี ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหนี้การคา  

 บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใชนโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสินเชื่ออยางเหมาะสม จึงไมคาด

วาจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ โดยระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาโดยปกติมีระยะเวลา 

15 ถึง 45 วัน 

 บริษัทฯพิจารณาการดอยคาทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนดานเครดิต

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุมลูกคาที่มี

รูปแบบของความเสี่ยงดานเครดิตที่คลายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ ้นคำนึงถึงผลของความนาจะเปนถวงน้ำหนัก มูลคาของเงินตามเวลาและขอมูลที ่ม ีความ

สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดที ่มีอยู ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณในอดีต สภาพการณ

ปจจุบันและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทฯจะตัดจำหนายลูกหนี้การคาออก
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จากบัญชีหากบริษัทฯไดมีการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะถูกสอบทานโดยฝายบริหารหรือคณะกรรมการ

บริษัทสำหรับลูกหนี้รายดังกลาว  

  เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 บริษัทฯบริหารความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี ่ยวของกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตาม
นโยบายของบริษัทฯ โดยจะลงทุนกับคูสัญญาที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้นและอยูในวงเงินสินเชื่อที่กำหนด
ใหกับคูสัญญาแตละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยฝายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจำทุกปและอาจมีการปรับปรุงในระหวางปขึ้นอยูกับความเห็นชอบของฝายบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ การกำหนดวงเงินดังกลาวเปนการชวยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทาง
การเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคูสัญญา 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงดานเครดิตของตราสารหนี้ไมสูงมากนักเนื่องจากคูสัญญาเปนธนาคารที่มีอันดับความ

นาเชื่อถือดานเครดิตที่อยูในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตระหวาง

ประเทศ 

ความเส่ียงดานตลาด 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงดานตลาดที่สำคัญ 2 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยง

จากอัตราดอกเบี้ย  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯไมคาดวาจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญจากรายการซื้อขายเนื่องจากรายการสวน

ใหญเปนสกุลเงินบาท  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ย เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเชา และเงินกูยืมระยะยาว สินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียง
กับอัตราตลาดในปจจุบัน 

 บริษัทฯบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตรา
ดอกเบี้ยผันแปรซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยอยางใกลชิด ติดตามสถานการณเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยที่อาจเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หากพบความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดหรือทิศทางในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด บริษัท
ฯจะพิจารณาเขาทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือท่ีจะแลกเปลี่ยนความแตกตางระหวางดอกเบ้ีย
ตามอัตราคงที่และดอกเบี้ยตามอัตราผันแปร ซึ่งอางอิงจากมูลคาเงินตนตามสัญญาสำหรับชวงเวลาท่ี
กำหนดไว 
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 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที ่สำคัญ
สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ีย
คงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้  
 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่

อัตรา
ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง    

 

ภายใน            
1 ป 

มากกวา                        
1 ถึง 5 ป 

มากกวา         
5 ป 

ตามราคา
ตลาด 

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

อัตราดอกเบี้ย             
ท่ีแทจริง 

       (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 36.6 0.1 36.7 0.05 - 0.125 
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - - - 1.1 1.1 - 
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น - - - - 197.9 197.9 - 

 - - - 36.6 199.1 235.7  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 763.6 - - - - 763.6 2.67 - 2.88 
เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น - - - - 67.8 67.8 - 
หนี้สินตามสัญญาเชา 7.1 19.3 - - - 26.4 0.27 - 5.71 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 815.9 - 815.9 3M THBFIX + 1.95, 

3M BAYBIBOR + 
2.22 

 770.7 19.3 - 815.9 67.8 1,673.7  

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่

อัตรา
ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง    

 

ภายใน            
1 ป 

มากกวา                        
1ถึง 5 ป 

มากกวา         
5 ป 

ตามราคา
ตลาด 

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

อัตราดอกเบี้ย             
ท่ีแทจริง 

       (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 24.9 1.6 26.5 0.05 - 0.125 
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น - - - - 1.1 1.1 - 
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น - - - - 179.1 179.1 - 

 - - - 24.9 181.8 206.7  
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 915.3 - - - - 915.3 2.24 - 2.75 
เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อื่น - - - - 124.9 124.9 - 
หนี้สินตามสัญญาเชา 7.2 23.2 3.1 - - 33.5 0.27 - 5.71 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 460.3 - 460.3 3M THBFIX + 1.95 

 922.5 23.2 3.1 460.3 124.9 1,534.0  
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การวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 

 ผลกระทบตอกำไรกอนภาษีจากการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบ้ียของ

เงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได

ดังนี้ 

 2564 2563 

 เพ่ิมข้ึน/ 

ลดลง 

ผลกระทบตอ 

กำไรกอนภาษี 

เพ่ิมข้ึน/ 

ลดลง 

ผลกระทบตอ 

กำไรกอนภาษี 
 

(รอยละตอป) (พันบาท) (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินกูยืมสกุลเงินบาท +0.5 (4,079) +0.5 (2,301) 

 -0.5 4,079 -0.5 2,301 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

 บริษัทฯมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการใชเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินและสัญญาเชา บริษัทฯมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองซึ่งตองไดรับความ

เห็นชอบจากฝายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯมีกระแสเงินสดในอนาคต

เพียงพอตอการดำเนินงาน โดยใชการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดซ่ึงรายงานเหลานี้จะถูกใชในการ

ติดตามและควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง และการกำหนดอัตราสวนสภาพคลองใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสม พรอมทั้งไดมีการกำกับดูแลและติดตามปริมาณกระแสเงินสุทธิในแตละชวงเวลาเพื่อใหมั่นใจ

ไดวาบริษัทฯสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไมใชตราสารอนุพันธและเครื่องมือทางการ

เงินที่เปนตราสารอนุพันธของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแส

เงินสดตามสัญญาที่ยังไมคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน สามารถแสดงไดดังน้ี  

 (หนวย: พันบาท) 
 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

ไมเกิน  

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา  

5 ป รวม 

รายการท่ีไมใชตราสารอนุพันธ      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอ่ืน  763,613 - - 763,613 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  67,787 - - 67,787 

หนี้สินตามสญัญาเชา  7,517 19,807 - 27,324 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  244,000 572,807 - 816,807 

รวมรายการท่ีไมใชตราสารอนุพันธ  1,082,917 592,614 - 1,675,531 
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หนา 191 

 (หนวย: พันบาท) 
 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 

ไมเกิน  

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา  

5 ป รวม 

รายการท่ีไมใชตราสารอนุพันธ      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอ่ืน  915,330 - - 915,330 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  124,856 - - 124,856 

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

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  144,000 316,807 - 460,807 

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

30.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื ่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย

ใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียง

กับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

31. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินท่ี

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน                   

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.99:1 (2563: 0.87:1)  

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจของบริษัทฯเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินป 2562 - 2564 

รายการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

 
 

     

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 25.44 0.61 26.50 0.79 36.74 1.08 
  เงินลงทุนช่ัวคราว - กองทุนเปด 1.05 0.03 - - - - 
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 200.31 4.84 179.08 5.34 197.91 5.82 
  สินคาคงเหลือ 424.49 10.26 124.56 3.71 104.56 3.08 
  เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 602.56 14.57 181.18 5.40 286.97 8.45 
  สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน - - 5.15 0.15 - - 
  สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - 1.06 0.03 1.07 0.03 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 49.05 1.19 9.48 0.28 9.40 0.28 
รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 1,302.90 31.50 527.01 15.70 636.65 18.74 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
  สินทรัพยชีวภาพ 1.96 0.05 6.46 0.19 11.58 0.34 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,826.02 68.31 2,784.45 82.92 2,702.00 79.51 
  สินทรัพยสิทธิการใช - - 33.30 0.99 25.27 0.74 
  สินทรัพยไมมีตัวตน 2.00 0.05 1.25 0.04 2.24 0.07 
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัช ี 2.98 0.07 4.73 0.14 19.70 0.58 
  สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวยีนอ่ืน 0.77 0.02 0.77 0.02 0.80 0.02 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,833.73 68.50 2,830.96 84.30 2,761.59 81.26 
รวมสินทรัพย 4,136.63 100.00 3,357.97 100.00 3,398.24 100.00 

  หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

 
 

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 

  สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน   
        ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป 

 
3.01 

 
0.07 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาท่ีถึงกำหนดชำระ 
        ภายใน 1 ป 

 
- 

 
- 

 
7.24 

 
0.22 

 
7.09 

 
0.21 

  สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึง 
        กำหนดชำระภายใน 1 ป 
  ภาษีเงินไดคางจาย 

 
143.83 

1.77 

 
3.48 
0.04 

 
143.83 

- 

 
4.28 

- 

 
243.71 

- 

 
7.17 

- 
  สำรองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 0.06 - 3.13 0.09 2.26 0.07 
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 25.06 0.61 15.16 0.45 8.86 0.26 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,726.04 41.72 1,209.55 36.02 1,093.32 32.17 
หนี้สินไมหมุนเวยีน       
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก 
       สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป 

 
8.98 

 
0.22 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ีถึง 
       กำหนดชำระภายใน 1 ป 

 
- 

 
- 

 
26.21 

 
0.78 

 
19.28 

 
0.57 

  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึง 
       กำหนดชำระภายใน 1 ป 

 
460.28 

 
11.13 

 
316.45 

 
9.42 

 
572.15 

 
16.84 

  สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 5.50 0.13 7.07 0.21 8.21 0.24 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 474.76 11.48 349.73 10.41 599.64 17.65 
รวมหนี้สิน 2,200.80 53.20 1,559.28 46.43 1,692.96 49.82 
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินป 2562 - 2564 

รายการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน 

      

  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 24.17 1,000.00 29.78 1,000.00 29.43 
  ทุนที่ออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว 1,000.00 24.17 1,000.00 29.78 1,000.00 29.43 
สวนเกินมลูคาหุนสามญั 188.79 4.57 188.79 5.62 188.79 5.55 
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 0.56 0.01 0.56 0.02 0.56 0.02 
กำไรสะสม       
  จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 100.00 2.42 100.00 2.98 100.00 2.94 
  จัดสรรแลว - สำรองทั่วไป 192.00 4.64 192.00 5.72 192.00 5.65 
  ยังไมไดจดัสรร  454.48 10.99 317.34 9.45 223.93 6.59 
รวมสวนของผูถือหุน 1,935.83 46.80 1,798.69 53.57 1,705.28 50.18 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,136.63 100.00 3,357.97 100.00 3,398.24 100.00 

 

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป 2562-2564 

รายการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได       

รายได 2,534.00 98.33 2,405.99 99.89 2,207.30 99.97 

รายไดอ่ืน 43.10 1.67 2.61 0.11 0.59 0.03 

รวมรายได 2,577.10 100.00 2,408.60 100.00 2,207.89 100.00 

คาใชจาย       

ตนทุนขาย 1,924.47 74.67 2,206.71 91.62 2,142.49 97.04 

คาใชจายในการขายและจัดจำหนาย 21.45 0.83 15.96 0.66 20.57 0.93 

คาใชจายในการบริหาร 64.78 2.51 69.68 2.89 81.48 3.69 

รวมคาใชจาย 2,010.70 78.01 2,292.35 95.17 2,244.54 101.66 

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน 566.40 21.99 116.25 4.83 (36.65) (1.66) 

รายไดทางการเงิน 0.12 - 0.05 - 0.04 - 

ตนทุนทางการเงิน 36.79 1.43 40.06 1.67 36.78 1.67 

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 529.73 20.56 76.24 3.16 (73.39) (3.33) 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได (16.11) (0.63) (6.07) (0.25) 14.97 0.68 

กำไร(ขาดทุน)สำหรับป 513.62 19.93 70.17 2.91 (58.42) (2.65) 

กำไร(ขาดทุน)ตอหุน  
(Fully Diluted) (บาท) 

0.51  0.07  (0.06)  

กำไร(ขาดทุน)ตอหุน 
(Weighted Average) (บาท) 

0.51  0.07  (0.06)  

มูลคาที่ตราไว (บาท) 1.00  1.00  1.00  
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ตารางสรุปงบกำไรสะสมป 2562-2564 
(หนวย : ลานบาท) 

รายการ ป 2562 ป 2563 ป 2564 

กำไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา 290.85 454.47 317.34 
กำไร(ขาดทุน)สำหรับป 513.62 70.17 (58.42) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - (2.30) - 
กำไรสำหรับการจดัสรร 804.47 522.34 258.92 
หัก  เงินปนผลจาย (350.00) (205.00) (34.99) 
กำไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกไป 454.47 317.34 223.93 

 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดป 2562-2564 
            (หนวย : ลานบาท) 

รายการ ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดำเนินงาน    
กำไร(ขาดทุน)กอนภาษี 529.73 76.24 (73.38) 
รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย) 
   จากกิจกรรมดำเนินงาน 

   

   คาเสื่อมราคาและคาตดัจำหนาย 167.17 176.26 170.90 
   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมลูคาสุทธิท่ีจะไดรับ - - 0.67 
   โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา (0.20) - - 
   ตัดจำหนายสินทรัพยภาษเีงินไดของงวดปจจุบัน 2.49 - - 
   กำไรจากการจำหนายอุปกรณ (1.33) (0.36) - 
   กำไรที่ยังไมเกดิขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนใน

กองทุนเปด 
 

(0.02) 
 
- 

 
- 

   สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1.35 1.76 1.14 
   รายไดทางการเงิน (0.12) (0.05) (0.04) 
   ตนทุนทางการเงิน 36.77 40.05 36.79 
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ 
   หนี้สินดำเนินงาน 

 
735.84 

 
293.90 

 
136.08 

สินทรัพยดำเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง     
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 75.59 21.22 (18.83) 
   สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 7.07 - - 
   สินคาคงเหลือ (282.88) 299.93 19.32 
   เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา (57.23) 421.38 (105.79) 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (44.72) 39.57 0.08 
   สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวยีนอ่ืน - - (0.03) 
หนี้สินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)    
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 56.38 (21.34) (55.91) 
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3.93 (8.34) (6.14) 
   สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (1.31) - (0.86) 
เงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนนิงาน 492.67 1,046.32 (32.08) 
   เงินสดรับคาดอกเบี้ย 0.12 0.05 0.04 
   เงินสดจายดอกเบีย้ (36.59) (40.87) (36.15) 
   เงินสดรับคืนจาก(จาย)ภาษีเงินได (36.57) (14.17) 5.15 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 419.63 991.33 (63.04) 
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดป 2562-2564 
            (หนวย : ลานบาท) 

รายการ ป 2562 ป 2563 ป 2564 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
ซื้อตนกลาและตนทุนระหวางปลูก (1.96) (4.50) (5.12) 
ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (265.71) (155.59) (81.37) 
ซื้อสินทรัพยไมมตีัวตน (0.35) (0.11) (1.63) 
เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ 1.79 0.93 - 
เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมลงทนุ (266.23) (159.27) (88.12) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธ ิ 216.58 (475.97) (151.72) 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 77.98 - 499.37 
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว (102.00) (144.00) (144.00) 
เงินสดจายชำระหนีต้ามสัญญาเชา - (7.88) (7.67) 
เงินสดจายชำระหนีส้ินตามสญัญาเชาการเงิน (2.76) - - 
เงินปนผลจาย (349.95) (203.15) (34.58) 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (160.15) (831.00) 161.40 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (6.75) 1.06 10.24 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 32.19 25.44 26.50 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 25.44 26.50 36.74 

 

ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญป 2562-2564 

รายการ หนวยวัด ป 2562 ป 2563 ป 2564 
อัตราสวนสภาพคลอง       
อัตราสวนสภาพคลอง   เทา 0.75 0.44 0.58 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว   เทา 0.13 0.17 0.22 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด   เทา 0.26 0.68 (0.05) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  เทา 11.79 13.32 12.30 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย  วัน 30.53 27.02 29.26 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสำเรจ็รปู  เทา 47.57 64.83 138.66 
ระยะเวลาขายสินคาสำเร็จรูปเฉลีย่   วัน 7.57 5.55 2.60 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้  เทา 20.53 19.22 27.02 
ระยะเวลาชำระหนี้   วัน 17.53 18.74 13.32 
Cash Cycle   วัน 20.57 13.83 18.54 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร      
อัตรากำไรขั้นตน    % 24.05 8.28 2.94 
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน   % 20.65 4.72 (1.69) 
อัตรากำไรอื่น % 1.67 0.11 0.03 
อัตรากำไรสุทธิ % 19.93 2.91 (2.65) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  % 27.70 3.76 (3.33) 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  % 12.99 1.87 (1.73) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร   % 24.39 8.78 4.10 
อัตราการหมุนของสินทรัพย  เทา 0.65 0.64 0.65 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน  เทา 1.14 0.87 0.50 
อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบีย้  เทา 12.85 25.90 (1.12) 
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน-Cash  basis เทา 0.69 2.08 (0.12) 
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เอกสารแนบ	1

 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ	ผ้้บริหุ้าร	ผ้้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
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ขอมูลของกรรมการ 

1. ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธำรง  
ตำแหนงในปจจบุัน  : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ : 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 
- บัญชบีัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 2/2003 
 หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing  รุนที ่1/2009 
 หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting  รุนที่ 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 รุนท่ี 5/2015 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 8 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 คร้ังใน 13 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2564 : ไมมี 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

 พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
 พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จำนวนกจิการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบรษิัทฯ 

5 5 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา 

(1)  ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 4 บริษัทดังนี้ 

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน) บริการ 
 

   (2) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัท ดังน้ี 

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จำกัด บริการ 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด 

(เดิมชื่อ บรษิัท ไทยเรทติ้ง แอนด อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จำกัด) 

บริการ 

ปจจุบนั กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน การศึกษา 

ปจจุบนั กรรมการ สภา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย การศึกษา 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด บริการ 
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ขอมูลของกรรมการ 

2.ชื่อและชื่อสกุล :   นายไกรสีห ศิริรังษี                

ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา 

     และกำหนดคาตอบแทน และกรรมการผูมีอำนาจลงนามผกูพันบริษัทฯ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 71 ป 

วุฒิการศึกษา :    

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเหมืองแร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาบตัร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 4212 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อป 2542 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 39/2005  

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 14 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 คร้ังใน 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 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/เกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบรษิัทฯ 

2 6 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2535–ปจจุบัน กรรมการ และท่ีปรึกษาดาน

การบริหาร 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

(2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 บริษัท ดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสดุทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2563-ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด พลังงานทดแทน 

2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จำกัด พลังงานและสาธารณูปโภค 

2551-ปจจุบัน กรรมการ  PT. Singlurus Pratama พลงังานและสาธารณูปโภค 

2549-ปจจุบัน ประธานกรรมการ                                                       PT. Lanna Power Indonesia พลังงานและสาธารณูปโภค 

2541-ปจจุบัน กรรมการ  PT. Lanna Harita Indonesia พลังงานและสาธารณูปโภค 

2539-ปจจุบัน กรรมการ             United Bulk Shipping Pte Ltd.     ขนสงสนิคาทางทะเล 
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ขอมูลของกรรมการ 
3.ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต เลาหเรณู  

ตำแหนงในปจจบุัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน, กรรมการผูมี

อำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทัฯ  
สัญชาติ  :  ไทย 
อายุ  : 68 ป 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 1/2003 
 Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 29/2003 
 Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 2/2004 
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุนที่ 2/2006 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุนท่ี 2/2006 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนท่ี 1/2007 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนท่ี 1/2007 
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุนท่ี 7/2008 
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป 2550  
 R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 
 Board Nomination and Compensation Program Class 10/2020 (BNCP 10/2020)  

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนด 

คาตอบแทนกรรมการ 
 CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองคกรกับหลักบรรษัทภิบาล 
 CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
 CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยป 2558  
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการในการควบคุมภายในป 2558 
 M&A บทบาทของกรรมการ ป 2558 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 14 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 คร้ังใน 13 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2564 :  หุนสามญัจำนวน 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 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ดำรงตำแหนง รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  
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จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบรษิัทฯ 

3 5 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 2 บริษัทดังนี้ 

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2548 – ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

บริษัท ผลติภัณฑตราเพชร จำกดั (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร 

จำกัด (มหาชน)) 

วัสดุกอสราง 

2528 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง,กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันบริษัทฯ และทีป่รึกษาดานการเงิน 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและ

สาธารณปูโภค 

 

(2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด พลังงานทดแทน 

2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร เจ็นเนอรเรชั่น จำกัด พลังงานและสาธารณูปโภค 

2551 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama พลังงานและสาธารณูปโภค 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Power Indonesia 

ชื่อเดิม “PT. Lanna Mining Services” 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

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

ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนและ 

        กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

สัญชาต ิ : 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 บริษัทเพ่ือสูปญหาคอรรัปชั่นเชงิระบบ” (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 รุนที ่26 ของสถาบันวทิยาการตลาดทุน (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 “สงครามการคาระหวางอเมริกาและจนีจะมีผลกระทบอยางไรกับประเทศไทย” 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 ของสถาบันวทิยาการตลาดทุน (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 ของสำนักงานพัมนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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
มหาวิทยาลยั (ป 2564) 

 การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability ของสภาอตุสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (ป 2564)  

 ทางรอดประเทศไทยจากวิกฤติโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) (ป 2564) 

 ทิศทางพลังงานไทยจะไปสูเปาหมาย Net Zero อยางไร ของหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ (ป 2564) 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 14 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 คร้ังใน 13 ครั้ง 
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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 บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

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

 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบรษิัทฯ 

2 6 -ไมม-ี 
 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2559 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

   (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จำนวน 6 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

4 มี.ค.2563 –

ปจจุบนั 

กรรมการ บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด  พลังงานทดแทน 

2559-ปจจุบัน กรรมการและรักษาการกรรมการ

ผูจัดการบริษัท 

บริษัท ลานนาพาวเวอร เจ็นเนอรเรชั่น 

จำกัด 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

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. ขนสงสนิคาทางทะเล 
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ขอมูลของกรรมการ 
5.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต ลิ้มวฒันะกูร 

ตำแหนงในปจจบุัน : กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 84 ป 

วุฒิการศึกษา :    

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาชางกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 107/2014 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 14 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา :   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 บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี    

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 1 -ไมมี- 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน....-ไมมี-.... 

    (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2544-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายตางประเทศ บริษัท ยู ที อินเตอรเนชั่ลแนล จำกัด สารเคม ี
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ขอมูลของกรรมการ 

6.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย  โลหวิสทุธิ ์

ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนามผกูพันบริษัทฯ,  

        กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

                           ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส                    
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 72 ป 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 80/2009 
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2014 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 14 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 คร้ังใน 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 บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาทีบ่ริหารอาวุโส 

 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 ในปท่ีผานมา 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 
 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน...-ไมมี-.... 

    (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จำนวน...1...บริษัทดังนี้ 

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลดิ้งส 
(ประเทศไทย) จำกัด 

นำเขาและจำหนายเวชภัณฑ
และอาหารเสริม 
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ขอมูลของกรรมการตรวจสอบ 
7.ชื่อและชื่อสกุล :    นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม  

ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

                            กรรมการบริหารความเสี่ยง 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 77 ป 

วุฒิการศึกษา : 

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

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 22/2002 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 42/2013 
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที่ 17/2013 
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 14/2013 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนุ ที่ 10/2013 
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน ที่ 15/2013 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550     
       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 14 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 คร้ังใน 13 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม  2564: ไมมี 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน ไมมี  
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

 พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน  -ไมม-ี   

    (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท เอ็มบีเค รีสอรท จำกัด (มหาชน) สนามกอลฟ 
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ขอมูลกรรมการตรวจสอบ 

8.ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 
ตำแหนงในปจจบุัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 
                            บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 73 ป 
วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, สหราชอาณาจักร 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุนที ่7/2019 

 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุนที่ 7/2015 

 Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 83/2007 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005 

- การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ         

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจกัรภาครัฐรวมกับเอกชน (วปรอ.)รุนที่ 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทนุ รุนที่ 5 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 8 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 คร้ังใน 13 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2564 : ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 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 เอ็นเนอรยี ่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4 1 -ไมม-ี 

 

 

 

 



  รายงานประจำำาปี 2564 212
 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1)  ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน  3  บริษัทดังนี้ 

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2552-ปจจุบัน 

 
ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด  (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท เอสเอ็นซี ฟอรเมอร จำกัด)   
สินคาอุตสาหกรรม 

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

สินคาอุตสาหกรรม 

2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ลลลิ พร็อพเพอรตี ้จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 
 

 

(2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2534-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด สินคาตกแตง 
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ขอมูลผูบริหาร 

1.ชื่อและชื่อสกุล  : นางสมฤดี สุวรรณรูป 

ตำแหนงในปจจบุัน  : ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร สายบริหารและการผลิต, 

                            ผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน 

สัญชาต ิ: ไทย 

อาย ุ     : 53 ป 

วุฒิการศึกษา :  

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชมุอยางมปีระสทิธิผล, 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 

ระยะเวลาทีด่ำรงตำแหนง : 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 บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่ดานการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

 พ.ศ. 2557 ถึง 2562 ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

 พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ดำรงตำแหนงผูอำนวยการดานบริหารบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

ลำดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตำแหนง บริษัท 

1. บริษัทจำกัด กรรมการ กรรมการ บริษัท ณิชาเวลล จำกัด 
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ขอมูลผูบริหาร 

2.ชื่อและชื่อสกุล :  นางสาวกัญญพัชร จินนัทเดช 

ตำแหนงในปจจบุัน  : ประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายพาณิชยกิจ                          

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 56 ป  

วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Technology, Sydney, Australia  

  (John Crawford Scholarship) 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงตัง้แต 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 บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมลู 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 ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาท่ีดานพาณิชยกิจ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

 พ.ศ. 2552 ถึง 2561 ดำรงตำแหนงผูอำนวยการดานการตลาดและจัดหาวัตถุดบิ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บรษิัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมม-ี -ไมม-ี 
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ขอมูลผูบริหาร 

3. ชื่อและชื่อสกุล : นายสมถวิล  บุญบานเยน็ 

ตำแหนงในปจจบุัน : ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต 

   (สิ้นสดุสัญญาจาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

สัญชาติ : ไทย 

อายุ : 63 ป 

วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาผลิตภณัฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-  หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 Director Accreditation Program รุนท่ี 92/2011 

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงปจจบุัน ตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564: ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี 

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 

ประวัติการถูกลงโทษเนือ่งจากการกระทำความผิดตาม พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 หรือ

พระราชบัญญัติการทำงานที่เกีย่วของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง : ไมม ี

ประสบการณการทำงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

 วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดำรงตำแหนงผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร  

สายบริหารและการผลติ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

 พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่ดานโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

 พ.ศ. 2560 ถึง 2561 ดำรงตำแหนงผูชวยประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมม-ี -ไมม-ี 
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ขอมูลผูบริหาร 

4.ชื่อและชื่อสกุล   :  นายอนันต รายะรุจ ิ

ตำแหนงในปจจบุัน  : ผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 47 ป 

วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงปจจบุันตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2564 : ไมมี 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี 

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

 พ.ศ. 2563 ดำรงตำแหนงผูชวยประธานเจาหนาท่ีดานการผลิต (1) บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

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

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมม-ี -ไมม-ี 
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ขอมูลผูบริหาร 

5.ชื่อและชื่อสกุล   :  นางสาววิระพร ทองเดช 

ตำแหนงในปจจบุัน  : รองผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม  

สัญชาต ิ  :   ไทย 

อายุ : 42 ป 

วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงตัง้แตวันท่ี 20 มกราคม 2565 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2564 : ไมมี 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน  : ไมม ี
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

 พ.ศ. 2564 ดำรงตำแหนง ผูชวยผูอำนวยการดานการผลิตและวิศวกรรม บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

 พ.ศ. 2561 ถึง 2563 ดำรงตำแหนง ผูจัดการฝายผลิต บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

-ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
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ขอมูลผูบริหาร 

6.ชื่อและชื่อสกุล    :  น.ส.ธีรนันท คุณะเกษม 
ตำแหนงในปจจบุัน  : ผูจัดการฝายบญัชีการเงิน 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 42 ป 
วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงตัง้แตป 2558 ถึงปจจุบัน รวม 7 ป  
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2564 : ไมมี 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี  
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
 พ.ศ. 2558 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายบัญชีการเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัทฯ 

1 -ไมมี- -ไมมี- 
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ขอมูลผูบริหาร 

7.ชื่อและชื่อสกุล     :  นายศุภชัย แกวเฟอง 
ตำแหนงในปจจบุัน  : ผูจัดการฝายตรวจสอบ 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 48 ป 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)    
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ดำรงตำแหนงตัง้แตป 2550 ถึงปจจุบัน รวม 12 ป 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2564 : ไมมี 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา  

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมมี- -ไมมี- 
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ขอมูลเลขานุการบริษัท 

8.ชื่อและชื่อสกุล      :  นางประภัสสร กันทะวงศ 

ตำแหนงในปจจบุัน   :  ผูจัดการฝายกฎหมายและเลขานุการบริษัท 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 43 ป 
วุฒิการศึกษา :  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการไทย 

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

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

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

- หลักสูตรอบรมอ่ืนๆ 

 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุนท่ี 12 ป 2548 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี        

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 หลักสูตร ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กรมสรรพากร 

 หลักสูตร ระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย  สถาบนัพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย (TSI) 

 หลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทนุ สถาบนัพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย (TSI) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพยสนิทางปญญา  สถาบนัพัฒนาขาราชการฝายตลุาการศาลยุติธรรม 

 หลักสูตรวิชาชีพวาความ สภาทนายความ  

 หลักสูตรวิชาชีพทนายความชัน้สูง “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 บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

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

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปท่ีผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมมี- -ไมมี- 
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เอกสารแนบ	4

 

รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

-	ไม�มี	-
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เอกสารแนบ	5

 

นโยบายและแนวปฏิิบัต่ิการกำกับด้แลกิจการฉบับเต็่มและ

จริยธุรรมธุุรกิจฉบับเต่็มที�บริษัทได้จัดทำ

  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                              รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

  

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

___________________________________ 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มและ 

จริยธรรมธุรกิจฉบับเต็มที่บริ�ัท�ด�จัดทำ 

 
 

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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เอกสารแนบ	6

  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                              รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

  

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

___________________________________ 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแ�น 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

รายงานความรับ�ิด�อบ�องคณะกรรมการต�อรายงาน�างการเงิน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับผูบริหาร

เพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนสาระสำคัญ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญ

ผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย เพ่ือใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควรโดยใหความสำคัญกับนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งมีขอมูลการเขารวมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตละทาน ดังนี้ 

รายนาม ตำแหนง จำนวนครั้งท่ีเขารวมประชุม/  

จำนวนครั้งที่ประชุม 

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 

นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการตรวจสอบ 8/8 

นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบ 8/8 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำทุกไตร

มาส โดยมีผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเปนสาระสำคัญ ดังน้ี 
 
(1) ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เปนรายไตรมาสและงวดประจำป 2564 ซึ่งเห็นวามีความถูกตอง

เชื่อถือได และเปนงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลอยาง

เพียงพอและเหมาะสมแลว 

(2) ไดพิจารณาผลการสอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับป 2564 ใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงท่ีสำคัญ

ตลอดจนแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้น 

(3) ไดสอบทานและใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป 

2564 โดยเนนความถูกตองครบถวนของขอมูลที่เปดเผยตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรมและเทาเทียม

กันสามารถอางอิงและตรวจสอบไดอยางโปรงใส   

(4) ไดพิจารณาการทำรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย รวมทั้งรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือ

รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นในป 2564 แลวเห็นวาเปนรายการท่ีมีราคาและเงื่อนไข

ทางการคาตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป  

(5) ไดสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในรอบป 

2564 โดยไดแนะนำใหฝายบริหารปรับปรุงแกไขระบบงานและขอบกพรองตาง ๆ ใหมีความรัดกุมและ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

-2- / (6) ไดสอบทาน.... 
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(6) ไดสอบทานความคืบหนาเกี่ยวกับคดีความตาง ๆ ในรอบป 2564 โดยไดแนะนำใหฝายบริหาร

ปรับปรุงแกไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่คงคางใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

(7) ไดสอบทานการกระบวนบริหารงานของฝายบริหารเกี่ยวกับการแจงเบาะแส ซ่ึงในป 2564 ไมมีผู

รองเรียนผานชองทางการแจงเบาะแสที่กำหนดไว 

(8) ไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบั ติงานตนเองท้ังแบบรายคณะและ

รายบุคคลในรอบป 2564 โดยใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องท่ีตองปรับปรุงแกไขไวดวย โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทำงาน

ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปตอไป 

(9) ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2565 โดยไดนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 เสนอใหแตงตั้ง  

นางสาวพัชรวรรณ  คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906  แหง

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินคา

สอบบัญชีประจำป 2565 จำนวน 1,130,000 บาท 

(10)ไดพิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำป 2565 ตลอดจนอัตรากำลังคนและ

การพัฒนาคุณภาพพนักงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือใหมีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคลองและ

สามารถรองรับปริมาณงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี 
 
ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใหความสำคัญกับปจจัยความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท

มีการปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลและการดำเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ และไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญแตอยางใด 

 
 
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 

            คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ“คณะกรรมการ ก.ส.ต.” ได้รับการแต่งตั ้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯจำนวนห้าคน โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารรวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นแต่ละเรื่องแต่ละ
กรณีๆ ไป คณะกรรมการ ก.ส.ต. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2564 โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น                
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
เสนอชื่อให้เข้าคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว 

(1.2)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและองค์ประกอบว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯและตามที่กฏหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) 

(1.3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือเสนอ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งในลำดับต่อไป 

(2.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสอบทานหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ให้เสนอเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือทางเว็บไซต์มายังเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่              
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ
หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่อย่างใดทั้งสิ้น 

(3.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 (3.1) ค่าตอบแทนต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุดในรอบปีที่ผ่านมา 

 (3.2) ค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และ 



  รายงานประจำำาปี 2564 232

 
 

 (3.3)  ค่าตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ    ก.
ส.ต. ได้นำเสนอค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไป 

  (4.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key 
Performance Indicators) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้
พนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับงบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานของ
บริษัทฯโดยรวม ตลอดจนสถานการณ์ตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี 

  (5.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานรวมทั้งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 และการจ่ายเงินรางวัลพนักงานรวมทั้งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานในรอบปี 
2564 ที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว 
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ที่มีองค์กรอิสระสำรวจไว้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในแต่ละปี 

  (6.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาโครงสร้างการจัดการองค์กร บัญชีอัตราพนักงานและงบค่าจ้างของ
บริษัทฯ ประจำปี 2565 แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
จัดสรรการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนจะนำไปใช้ในการบริหารงานต่อไป 

  (7.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

  (8.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบปี 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเห็นว่าคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้แล้ว 

  (9.) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและ
พิจารณาเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ต่อผู้ถือหุ้น
และเปิดเผยไว้ในแบบรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564)   

  คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีความอิสระในการปฏิบัติงานตามบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อให้การสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯและอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต. 

 
 

 
(นายไกรสีห์ ศิริรังษี) 

ประธานกรรมการ ก.ส.ต. 



บริิษััท ไทย อะโกริ เอ็นเนอริ์ย่� จำำ�กัด (มห�ชน) 233

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเรียกชื่อยอวา “ก.บ.ส.” ซึ่ง

ประกอบดวยคณะกรรมการและผูบริหารระดบัสูงจำนวน 9 คน โดยใหมีอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

การพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดมาตรการปองกัน

ความเสี่ยงและใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการ

ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Principles) เพ่ือลด

ผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยงใหต่ำที่สุด โดยใชทรัพยกรอยางมีประสิทธิภาพในการประเมิน

และบริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและคาดวาจะ

เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดใหมีการประชุมในรอบป 2564 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพ่ือพิจารณา

ประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญเพื่อกำหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสี่ยง

ในเรื่องตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่

เกิดขึ้นท้ังในปจจุบันและอนาคตโดยขอรายงานโดยสรุปดังน้ี 

 (1) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเส่ียงใหเปนไปตาม

นโยบายและเปาหมายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยูในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสมและรดักุม 

 (2) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาประเมินปจจัยเสี่ยงตลอดจนติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทโดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนระยะๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ

บริหารความเสี่ยงทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 (3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอยางสมำ่เสมอโดยการประเมินและ

วิเคราะหปจจัยเสี่ยงใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนกลยุทธทั้งดานการผลิต การตลาด การพัฒนาบุคลากร

ตลอดจนขอกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งไดจัดระดับความ

เสี่ยงท่ีตองไดรับการแกไขเรงดวน(Red Risk) และระดับความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง (Orange Risk) ซึ่งอาจจะ

เปนปจจัยเสี่ยงในอนาคต 

 (4) คณะกรรมการ ก.บ.ส. กับฝายบริหารกำหนดใหมีการทบทวนและทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปช่ันของทุกหนวยงานเพ่ือนำผลการประเมินความเสี่ยงที่ไดรับไปปรับปรุงแกไข

กฎระเบียบและคำสั่งตางๆ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานประจำวันใหครอบคลุมความเสี่ยงนั้นๆ อยางเหมาะสม

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

ตรวจสอบรับทราบเปนระยะ เพ่ือนำความเห็นและหรือขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไขการบริหารความ

เสีย่งใหมีประสิทธภิาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 (6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้ง

แบบรายคณะและรายบุคคลในรอบป 2564 โดยใหผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออนและเรื่องที่ตอง

ปรับปรุงแกไขไวดวย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรวมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทาง

ปรับปรุงแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ขึ้นในปตอไป 

(7) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 (8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ไดเปดเผยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ไวใน

รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดวย 
 
 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบป 2564 ท่ีผานมาสามารถกำกับดูแลการ

บริหารความเสี่ยงในเรื่องตางๆ ใหอยูในระดับท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางมี

นัยสำคัญ โดยปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบและระมัดระวังเพ่ือประโยชนสูงสุดของ

บริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 

ในนามคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 
(นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกจิการ 
   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ             
ก.ก.ก.”) ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงโดยตำแหน่งจำนวน 3 คน และเลขานุการจำนวน 1 คน         
มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎ
บัตรที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด โดยมีการประชุมในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance 
Handbook) ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ    โดย
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์และอินทราเน็ตของบริษัทฯแล้ว 
   (2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่และการอบรมพัฒนาพนักงานโดยได้จัดทำคู่มือให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย 
   (3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในปี 2564 อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
       (3.1) เพ่ือให้ทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน
รอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
       (3.2) เพ่ือให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน 
       (3.3) เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯกับฝ่ายจัดการให้สามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและประสานร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี  

 ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯเป็นสำคัญ 

    (4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและคำสั่งต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานประจำวันของทุกหน่วยงานให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเหมาะสมและมีระบบควบคุมภายในที่
รัดกุมเพียงพอ  
  (5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือกำหนดบทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพ่ือนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  (6) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานในรอบปี 2564 ดังนี้ 
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      (6.1) หลักสูตร “คณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” 
      (6.2) หลักสูตร “นโยบายการกำกับดฎแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” 

   (7) บริษัทฯได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในรอบปี 2564 ดังนี้ 
 (7.1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำปี 2564 ที่ดำเนินการ

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล  
4 ดาว (                      ) โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 
ที่ได้รับคะแนน 84%  
              (7.2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) 

ประจำปี 2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมนิ 100 คะแนนเต็มอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 ที่ได้รับ 95.46 คะแนนคณะกรรมการ ก.
ก.ก. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้บริษัทฯมีพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และสร้างความมั่นใจให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย   

 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 
ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 
(นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์) 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

  งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2564 ได้จัดทำขึ้นตาม
ข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 

  คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ที่จัดทำข้ึนเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน 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 มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ตลอดจน
พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 แล้ว 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 

ในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)                                 

 
                                                   (นายวิรัช อภิเมธีธำรง)                                            

                                                     ประธานกรรมการ                      
 
 



  รายงานประจำำาปี 2564 238

เอกสารแนบ	7

 

กฎบัต่รบริษัท

  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)                              รายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

  

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 

___________________________________ 
กฎบัตรบริษัท 

 

 
 

บริษัท�ม�การเ���เ����อม�� กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท, กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบัตรคณะกรรมการสรร�าแ�ะก��น�ค�าตอบแทน,กฎบัตรคณะกรรมการบริ�ารความเส���� แ�ะกฎบัตร

คณะกรรมการก�กับ��แ�กิจการ �ว�บนเว�������อ�บริษัท� 

 www.thaiagroenergy.com  �า��ต��ัว��อ �การก�กับ��แ�กิจการ 
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