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รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น_______________________________ 
 
 ขา้พเจา้ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จํากดั(มหาชน) ขอเรยีนใหท้่ านผูถ้อืหุน้ทราบ
ถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยบริษัทฯมีรายได้รวมทัง้สิ้น 
1,659.05 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 309.16 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 22.91 และมกีําไรสุทธ ิ117.68 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 46.39 ลา้นบาท โดยมปีรมิาณการขายเอทานอลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.01 และราคาขายเอทานอลเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 24.07 เน่ืองจากวตัถุดบิกากน้ําตาลซึง่เป็นตน้ทุนสว่นใหญ่ในการผลติเอทานอลมรีาคาเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 42.86 โดยมี
โรงงานผลติเอทานอล 2 สายการผลติตัง้อยู่ทีอ่ําเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ีขนาดกําลงัการผลติเทานอลรวมทัง้สิน้ 
350,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากน้ําตาลเป็นวัตถุดิบหลัก ทัง้สองสายการผลิตได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตาม
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520  

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นบรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จํากดั(มหาชน) ครัง้ที ่2/2556  เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 
2556 ได้อนุมตัิการนําบริษัทฯเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุ้น เพื่อนําเงินที่ได้รบัไปใช้ในการลงทุนเพิม่ประสทิธภิาพด้านการผลติและการ
จาํหน่ายเอทานอลและใชเ้ป็นเงนิหมุนเวยีนในการดาํเนินงานในอนาคต  
 คณะกรรมการบริษัทฯจะบริหารงานอย่างระมัดระวัง  โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  (GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE) ซึง่ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถผ่านพน้อุปสรรคและมผีลการดาํเนินงานอยู่ในเกณฑท์ีด่ ีและ
ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน และใหค้วามร่วมมอืในกจิการของบรษิทัฯ ดว้ยดเีสนอมาจนกจิการของบรษิทัฯ
ประสบความสาํเรจ็และเจรญิกา้วหน้ามาเป็นลาํดบัจนทุกวนัน้ี 
 
 
 
 
 
        
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวสิทิธิ ์ น้อยพนัธุ ์                                              
ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการ 
บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

(1) นายวสิทิธิ ์ น้อยพนัธุ ์ ประธานกรรมการ  

(2) นายสโุรจน์ ศภุสวสัดิก์ลุ รองประธานกรรมการ  

(3) นายไกรสหี ์ ศริริงัษ ี รองประธานกรรมการ 

(4) นายสมจติต ์       ลิม้วฒันะกรู กรรมการ 

(5) นายอนนัต ์ เลา้หเรณู กรรมการ  

(6) นายเผดจ็ภยั มคีณุเอีย่ม กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(7) นายสหีศกัดิ ์ อารรีาชการณัย ์ กรรมการ 

(8) นายสมชาย โล่หว์สิทุธิ ์ กรรมการ 

(9) นายวริชั อภเิมธธีาํรง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2556 

(10) นายสาธติ ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

แต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2556 
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ข้อมูลทัว่ไป___________________________________________________________________________________ 
 

ความเป็นมา 
 บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) ทะเบยีนเลขที ่0107550000157 ได้จดทะเบยีนจดัตัง้
บรษิทัจาํกดัเมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2544 และไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดัเมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 
2550  
 
ส านักงานใหญ่ 
 888/114 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชัน้ 11 ถนนเพลติจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
โทร 0–2627-3890–4 , 0-2255-4380-4 โทรสาร 0-2627-3889 Website : www.thaiagroenergy.com 
 
ส านักงานสาขา  
 9 หมู ่10 ตาํบลหนองมะคา่โมง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี72180 โทร 0-35418-351-4 โทรสาร 
0-35418-355 
 
ประเภทธรุกิจ  
 ผลติและจาํหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอลบ์รสิทุธิ ์99.5%) เพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 
 
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช าระแล้ว 
 บรษิทัฯมทีนุจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจํานวน 1,000,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.- บาท คดิ
เป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 1,000,000,000.- บาท ทนุทีเ่รยีกชาํระแลว้ 800,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.- บาท 
 
ข้อมลูบริษทัในเครือ ไม่มี 
บริษทัไม่มีการเข้าไปถือหุ้นในบริษทัอ่ืนเกินร้อย 10 
 
ผู้สอบบญัชี  
 นางสายฝน  อนิทร์แกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4434 และ/หรอืนายวชิาต ิ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4451 และ/หรอืนางสาวสาธดิา  รตันานุรกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีน
เลขที ่4753 แหง่บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด์ ยงั จํากดั ตัง้อยู่เลขที ่193/136 – 137 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่
กรงุเทพมหานคร 10110 โทร 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90 
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ผู้ถือหุ้น  

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่14 มกราคม 2557 และภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

(1) บรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จาํกดั (มหาชน) 606,037,733 75.75 
(2) นายไกรสหี ์ศริริงัษ ี 41,500,000 5.19 
(3) กลุ่มลิม้วฒันะกรู    
 (3.1) นายสมจติต์ ลิม้วฒันะกรู 33,426,787 4.18 
 (3.2) นายนพดล ลิม้วฒันะกรู 3,018,867 0.38 

รวมจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยกลุ่มลิม้วฒันะกรู 36,445,654 4.56 
(4) กลุ่มจตุรพฤกษ์   
 (4.1)  นางฮงั จตุรพฤกษ์ 16,113,213 2.01 
 (4.2) นายบุญสนิ จตุรพฤกษ์ 18,132,080 2.27 
 (4.3) นายมนุญศม จตุรพฤกษ์ 3,237,733 0.40 
 รวมจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยกลุ่มจตุรพฤกษ์ 37,483,026 4.69 
(5) นายวสิฐิ ตนัตสิุนทร 17,350,000 2.17 
(6) กลุ่มสุสงักรกาญจน์   
 (6.1) นางสาวกุล สุสงักรกาญจน์ 5,728,300 0.72 
 (6.2) นายกนัต์ สุสงักรกาญจน์ 3,881,400 0.49 
 (6.3) นายกร สุสงักรกาญจน์ 2,666,667 0.33 
 รวมจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยกลุ่มสุสงักรกาญจน์ 12,276,367 1.53 
(7) นางสาวพรรณ ีศรสีวสัดิ ์ 8,100,000 1.01 
(8) นางสาวจรรยา ชยัวฒันลขิติ 4,748,656 0.59 
(9) นายอนนัต์ เลา้หเรณู6) 4,550,000 0.57 
(10)  นางสาววยิะดา อุดมรตันกลูชยั 4,528,300 0.57 
(11) ผูถ้อืหุน้อื่นๆ 26,980,264 3.37 
รวมจาํนวนหุน้ทัง้หมด  800,000,000 100.00 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 60 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิของบรษิทัฯ ในแต่ละปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้ม)ี และการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจจะจ่ายเงนิปนัผลในอตัราที่น้อยกว่าที่กําหนด
ขา้งต้นได้ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง และความจําเป็นในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีนในการบรหิาร
กจิการ การชําระคนืเงนิกูแ้ละหรอืหน้ีสนิทีค่งคา้ง และการขยายลงทุนเพิม่เตมิหรอืการขยายงานของบรษิทัฯ ในอนาคต 

    
การจ่ายเงินปันผลในปี 2556 :  บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธทิัง้สิน้จํานวน 117,68 ล้านบาท คดิเป็นกําไรสุทธหิุน้ละ 0.15 บาท ที่ประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2557 อนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2556 ใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 
0.10 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.98 ของกําไรสุทธปิระจําปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลที่กําหนดไวแ้ละเป็นการ
จา่ยเงนิปนัผลทีส่งูกวา่ปีก่อนถงึรอ้ยละ 53.83   
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เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2552 ไดม้มีตกํิาหนดวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ

(Mission) และนโยบายการบรหิารของบรษิทัฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไวด้งัน้ี 
 

วิสยัทศัน์ (VISION) 
“เป็นผู้น าในการพฒันาพลงังานทดแทนเพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดี และสงัคมท่ีมีคณุภาพ” 

 

 
พนัธกิจ (MISSION) 

 บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) มุง่ม ัน่ทีจ่ะผลติและสง่เสรมิการใชเ้อทานอลเป็นพลงังานทดแทน โดยการ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐั สถาบนัการศึกษา และเอกชน ให้เกดิบูรณาการในการพฒันาการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้การ
บรหิารจดัการทีเ่ป็นธรรมาภบิาล เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ผูถ้อืหุน้ พนัธมติรธรุกจิ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในสงัคม 

 
นโยบายคณุภาพ 

 บรษิทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) มุ่งม ัน่ที่จะผลิตและจําหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ 
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน และมุง่สรา้งความมัน่ใจและความพงึพอใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารแก่คูค่า้ดว้ยหลกัปฏบิตั ิ3 ประการ ดงัน้ี  

(1) พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการผลติอยา่งต่อเน่ือง 
(2) ตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดบิ สารเคม ีและน้ําที่ใช้ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภณัฑ์ระหว่างผลิตทุกขัน้ตอนตาม

มาตรฐาน ISO9000/2000 
(3) สรา้งจติสาํนึกและการใสใ่จในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ รวดเรว็ และจรงิใจ 

 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
  ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 
  เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได้นั ้น จะถูกนําไปผสมกับน้ํามันเบนซินเพื่อผลิตเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง                   
ที่เรียกว่า น้ํามนัแก๊สโซฮอล์ โดยการผลิตน้ํามนัแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนัน้เกิดจากแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัเมื่อปี 2528 โดยโครงการสว่นพระองคไ์ดศ้กึษาการผลติแก๊สโซฮอล์เพื่อใช้เป็นพลงังานทดแทน โดยผลติเอทานอลจากอ้อย 
หลงัจากนัน้ก็เกิดการตื่นตวัทัง้จากภาครฐัและเอกชนเข้ามาร่วมพฒันาและนําไปทดสอบกบัเครื่องยนต์  แต่ยงัไม่เกิดการใช้กนัอย่าง
แพรห่ลาย จนกระทัง่ราคาน้ํามนัในตลาดโลกเพิม่สงูขึน้อยา่งมากในปี 2546 รฐับาลจงึไดห้นัมาผลกัดนัการผลติและการใช้แก๊สโซฮอล์
อยา่งจรงิจงั รวมถงึสง่เสรมิการผลติเอทานอลเพื่อนําไปผลติน้ํามนัแก๊สโซฮอล ์ทัง้น้ี กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาส
ในการเตบิโตของธรุกจิผลติและจาํหน่ายเอทานอลทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิ จงึไดจ้ดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จํากดั  เมื่อ
วนัที ่25 ตุลาคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 10 ลา้นบาท เพื่อดาํเนินธรุกจิผลติและจําหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิ โดย
บริษัทฯ ได้ร ับอนุญาตให้จ ัดตัง้โรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติผ่านมติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิครัง้ที่ 2/2545 เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2545ต่อมาเมื่อวนัที่ 18 มถิุนายน 2546 บรษิทั ลาน
นารซีอรส์เซส จาํกดั (มหาชน) (“LANNA”) ไดเ้ขา้มาซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จนทําให ้LANNA เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัฯ จงึมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของ LANNA โดยบรษิทัฯ 
ไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูค้า้น้ํามนัตามมาตรา 10 ของพระราชบญัญตักิารคา้น้ํามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2548 ซี่งถอื
เป็นผู้ผลติเอทานอลรายแรกที่ได้รบัใบอนุญาตดงักล่าว และเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2550 บรษิทัฯ ได้ทําการแปรสภาพเป็นบรษิทั
มหาชนจาํกดั พรอ้มทัง้เปลีย่นชื่อบรษิทัฯ เป็น บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน)  
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พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ปี 2546 
 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 255 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 10 ลา้นบาท เป็น 265 ล้านบาท โดยการออก

หุน้สามญัใหม่จํานวน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดมิ เพื่อนําเงนิไปใช้ในการ
ขยายธรุกจิและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
ในการเพิม่ทุนครัง้น้ี LANNA ไดเ้ขา้มาลงทุนซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวจํานวน 19,875,000 หุน้ ทําให้ LANNA มสีดัส่วน
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 75 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด และทําใหบ้รษิทัฯ มสีถานะเป็นบรษิทั
ยอ่ยของ LANNA  

 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงงานผลติและจําหน่ายเอทานอล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวนัที่ 22 
กนัยายน 2546 

 บรษิทัฯ ได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนสําหรบัการผลิตเอทานอล สายการผลติที่ 1 จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
(BOI) เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2546 

ปี 2547 
 การก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลจากกากน้ําตาล (สายการผลติที ่1) เสรจ็สมบูรณ์  
ปี 2548 
 บรษิทัฯ เริม่ผลติและจาํหน่ายเอทานอลจากสายการผลติที ่1 เป็นครัง้แรก เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2548 
 บรษิทัฯ ได้รบัอนุญาตเป็นผู้คา้น้ํามนั ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัิการค้าน้ํามนัเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2543  ในการ

จาํหน่ายเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ จากกรมธรุกจิพลงังาน 
ปี 2549 
 LANNA ซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ จากผู้ถอืหุน้เดมิจํานวน 200,000 หุน้ ทําใหจ้ํานวนหุน้ที่ถอืในบรษิทัฯ เพิม่ขึ้นจาก 

19,875,000 หุน้ เป็น 20,075,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75.75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 บรษิทัฯ เริม่ใช้ก๊าซชวีภาพจากบ่อผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยแีบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) เมื่อเดอืน

มกราคม 2549 
 บรษิทัฯ ได้รบัอนุญาตจากกรมสรรพสามติใหผ้ลติและจําหน่ายเอทานอลที่มคีวามบรสิุทธิข์องแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 

99.5% เพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ํามนัโดยตรงเท่านัน้ โดยมีขนาดกําลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวนั เมื่อวนัที่ 31 
มนีาคม 2549 

 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 106 ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 265 ล้านบาท เป็น 371 ล้านบาท โดยการ
ออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 10.60 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อนําเงนิไปใช้ใน
การขยายธรุกจิและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

ปี 2550 
 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 79.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 371 ล้านบาท เป็น 450.50 ล้านบาท โดย

การออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 7.95 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อนําเงนิไปใช้
ในการขยายธรุกจิและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 149.50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 450.50 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท โดย
การออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 14.95 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อนําเงนิไปใช้
ในการขยายธรุกจิและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

 เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2550 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเปลี่ยนชื่อบรษิทัฯ เป็น บรษิทั 
ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) และจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวจ้ากเดมิหุน้นละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 
1 บาท 

 บรษิทัฯ ได้รบัอนุญาตจากกรมสรรพสามติให้สามารถส่งเอทานอลออกนอกราชอาณาจกัรได้ เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 
2550 
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ปี 2551 
 บรษิทัฯ ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนสําหรบัการผลติเอทานอล สายการผลติที่ 2  จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

(BOI) เมื่อวนัที ่19 พฤศจกิายน 2551 
ปี 2552 
 เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน 2552 บรษิทัฯ ไดร้บั ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบนั UKAS ประเทศ

องักฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรบัรองโดย SGS (ประเทศไทย)  
ปี 2553 
 บรษิทัฯ เริ่มดําเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงั (สายการผลิตที่ 2) เพื่อขยายกําลงัการผลิต

เพิม่เตมิอกี 200,000 ลติรต่อวนั หรอื 66.00 ลา้นลติรต่อปี (จาํนวนวนัทีใ่ชใ้นการผลติเท่ากบั 330 วนัต่อปี)  
ปี 2554 
 บรษิทัฯ เริม่ทดสอบการเดนิเครื่องจกัรผลติเอทานอลจากมนัสาํปะหลงัของสายการผลติที ่2 ในช่วงเดอืนมกราคม 2554 
 บรษิทัฯ เริม่ใช้ก๊าซชวีภาพจากบ่อผลติที่ 2 ซึ่งใช้เทคโนโลยแีบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) เมื่อ

เดอืนพฤษภาคม 2554 
 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 600 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท โดยการ

ออกหุน้สามญัเพิม่ใหมจ่าํนวน 200 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อนําเงนิไปใช้ใน
การขยายธรุกจิและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

 บรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตจากกรมสรรพสามติใหข้ยายกําลงัการผลติเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิจาก 150,000 ลติรต่อวนั 
เป็น 350,000 ลติรต่อวนั เมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2554 

 บรษิทัฯ ดาํเนินการปรบัปรงุสายการผลติที ่2 ใหส้ามารถผลติเอทานอลจากกากน้ําตาล ในไตรมาสที ่3 ปี 2554  
ปี 2555 
 บรษิทัฯ เริม่ใช้ก๊าซชวีภาพจากบ่อผลติที่ 3 ซึ่งใช้เทคโนโลยแีบบ Modified Covered Lagoon (MCL) เมื่อเดอืนมนีาคม 

2555 
 บรษิทัฯ สามารถผลติและจําหน่ายเอทานอลโดยใช้กากน้ําตาลจากสายการผลติที ่2 เป็นครัง้แรก เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2555 
ปี 2556 
 เมื่อเดอืนกนัยายน 2556 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 200 ล้านบาท จากเดมิ 800 ล้าน

บาท เป็น 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท นอกจากน้ี LANNA ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยมตทิี่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2556 ไดม้มีตใิหเ้สนอขายหุน้ของบรษิทัฯ ที่ LANNA ถอื
อยู่จํานวน 96,037,733 หุ้น ในการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้น้ีด้วย ทัง้น้ี รายละเอียดการจดัสรรหุ้น
สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
- หุน้สามญัใหมเ่พิม่ทุนจาํนวน 94,962,267 หุน้ รวมกบัหุน้สามญัเดมิที ่LANNA ถอือยู่จํานวน 96,037,733 หุน้ รวม
 เป็นจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 191,000,000 หุน้ จะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน (Initial Public Offering)  
- หุน้สามญัใหม่เพิม่ทุนจํานวน 105,037,733 หุน้ จะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ LANNA ตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน 
 LANNA ในราคาเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชน 
ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้ LANNA ใหเ้สนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนต่อไป 

 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
บรษิทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอลที่มคีวามบรสิุทธิ ์99.5% โดย

ปรมิาตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิ ทัง้น้ี เอทานอลมสีูตรโมเลกุล C2H5OH มจีุดเดอืดประมาณ 78 องศาเซลเซยีส คุณสมบตัโิดยทัว่ไป
เป็นของเหลวใส ไมม่สี ีตดิไฟงา่ย เป็นเชือ้เพลงิทีม่คีา่ออกเทนสงู โดยบรษิทัฯ จาํหน่ายเอทานอลแปลงสภาพใหก้บับรษิทัผูค้า้น้ํามนั
ตามมาตรา 7 ของพระราชบญัญตักิารคา้น้ํามนัเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2543 เพื่อนําไปผสมกบัน้ํามนัเบนซนิในอตัราส่วนผสมรอ้ยละ 10 รอ้ย
ละ 20 และรอ้ยละ 85 ไดเ้ป็นน้ํามนัแก๊สโซฮอล์ E10 น้ํามนัแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ํามนัแก๊สโซฮอล์ E85 ตามลําดบั สําหรบัใช้เป็น
เชือ้เพลงิในรถยนตเ์พื่อทดแทนการใชน้ํ้ามนัเบนซนิ ซึง่จะช่วยลดการนําเขา้น้ํามนัเชื้อเพลงิและสารปรุงแต่งซึ่งใช้เพิม่ค่าออกเทนใน
น้ํามนัเบนซนิทีเ่รยีกวา่  MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพษิทางอากาศ ซึง่จะสง่ผลดตี่อสิง่แวดลอ้ม 
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 ปจัจุบนั บรษิทัฯ มโีรงงานผลิตเอทานอล โดยใช้เทคโลยขีอง MAGUIN INTERIS ประเทศฝรัง่เศส ซึ่งมกํีาลงัการผลิต
ตดิตัง้รวม 365,000 ลิตรต่อวนั หรอื 120.75 ล้านลติรต่อปี (คํานวณจากจํานวนวนัที่ใช้ในการผลติเท่ากบั 330 วนัต่อปี) ทัง้น้ี 
สายการผลติเอทานอลของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลติ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 
สายการผลิตท่ี 1 สายการผลิตท่ี 2 

วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเอทานอล กากน้ําตาล กากน้ําตาลหรอืมนัสาํปะหลงั* 
กําลงัการผลติตดิตัง้ 165,000 ลติรต่อวนั 200,000 ลติรต่อวนั 
วนัทีเ่ริม่การผลติครัง้แรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 
หมายเหตุ  : ปจัจุบนั สายการผลติที ่2 สามารถผลติเอทานอลโดยใชก้ากน้ําตาลเป็นวตัถุดบิเท่านัน้ โดยบรษิทัฯ อยู่ระหว่างการปรบัปรุง
  เครือ่งจกัรของสายการผลติที ่2 ใหส้ามารถผลติเอทานอลโดยใชม้นัเสน้เป็นวตัถุดบิได ้และคาดว่าการปรบัปรุงดงักล่าวจะแลว้ 
  เสรจ็ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2557 อย่างไรกต็าม ปจัจยัในการพจิารณาเลอืกใชว้ตัถุดบิในการผลติเอทานอลของสายการผลติที ่2 
  นัน้ จะขึน้อยู่กบัตน้ทุนการผลติและแผนการผลติของบรษิทัฯ เป็นหลกั  

 

ทัง้น้ี โรงงานผลติเอทานอลของบรษิทัฯ ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนตามบตัรส่งเสรมิการ
ลงทุนเลขที่ 1760(2)/2546 ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2546 สําหรบัสายการผลติที่ 1 และเลขที่ 2078(9)/2551 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2551 
สาํหรบัสายการผลติที ่2 โดยบตัรสง่เสรมิการลงทุนมสีทิธปิระโยชน์ดา้นภาษแีละเงื่อนไขทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1.  ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรที่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสริม และไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องนํา
เงนิปนัผลจากกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิซึ่งไดร้บัการยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสยีภาษีเงนิเป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได ้สําหรบัสายการผลติที่ 1 นัน้ สทิธปิระโยชน์ทางภาษดีงักล่าวได้หมดอายุไปแล้ว
เมื่อวนัที ่30 มกราคม 2556 และสาํหรบัสายการผลติที่ 2 นัน้ สทิธปิระโยชน์ทางภาษดีงักล่าวจะหมดอายุในวนัที่ 1 
เมษายน 2563 

2.  ได้รบัอนุญาตให้นําผลขาดทุนประจําปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิไดไ้ปหกัออกจากกําไรสุทธทิี่
เกดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัพน้กําหนดเวลาที่ไดร้บั
ยกเวน้ภาษตีาม 1. 

3.  ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าสําหรบัวตัถุดบิและวสัดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีนํ่าเขา้ครัง้แรก 

              4. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 
  โครงสร้างรายได้ 

ประเภทของรายได้ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 
ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้านบาท ร้อย
ละ 

ล้านบาท ร้อย
ละ 

ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย         
- รายไดจ้ากการขายเอทานอลแปลง

สภาพ1) 
760.20 99.97 1,023.31 93.13 1,330.43 98.49 1,650.81 

 
99.46 

 
- รายไดจ้ากการขายวตัถุดบิและ

ผลผลติทางการเกษตร2) 
0.03 0.00 74.90 6.82 19.43 1.44 8.24 0.50 

 
รวมรายได้จากการขาย 760.23 99.97 1,098.21 99.95 1,349.86 99.93 1,659.05 99.96 

 
รายไดอ้ื่น3) 0.21 0.03 0.60 0.05 1.01 0.07 0.70 0.04 
รวมรายได้ทัง้หมด 760.44 100.00 1,098.81 100.00 1,350.87 100.00 1,659.75 100.00 
   หมายเหตุ : 1) รายไดจ้ากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากการขายเอทานอลในสดัส่วน 99.5% รวมกบัการขายน้ํามนัเบนซนิ

ซนิ/น้ํามนัแก๊สโซฮอลใ์นสดัส่วน 0.5% ตามขอ้กําหนดของกรมสรรพสามติในการจาํหน่ายเอทานอลสําหรบัใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 
  2) รายไดจ้ากการขายวตัถุดบิและผลผลติทางการเกษตร ไดแ้ก่ มนัเสน้ มนัสําปะหลงัสด ออ้ย และกากน้ําตาล  
  3) รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายฟูเซลออยล ์(Fusel Oil) รายไดจ้ากการขายสนิทรพัย์ และดอกเบีย้รบั เป็นตน้ 
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ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
                ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ คอื “เอทานอล” หรอืเรยีกอกีชื่อหน่ึงวา่ เอทลิแอลกอฮอล์ คอื แอลกอฮอล์ที่ไดจ้ากการแปร
รูปพชืผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ําตาล เช่น กากน้ําตาล, มนัสําปะหลงั, ขา้วโพด เป็นต้น  โดยนํามาผ่านกระบวนการย่อย
สลายและหมกัเพื่อเปลีย่นแป้งเป็นน้ําตาล และกลัน่เป็นแอลกอฮอลจ์นไดค้วามบรสิทุธิถ์งึ 99.5% โดยปรมิาตร ทัง้น้ี เอทานอลมสีูตร
โมเลกุล C2H5OH มจีดุเดอืดประมาณ 78 องศาเซลเซยีส คณุสมบตัโิดยทัว่ไปเป็นของเหลวใส ไม่มสี ีตดิไฟง่าย เป็นเชื้อเพลงิที่มคี่า
ออกเทนสูง เน่ืองจากมอีอกซเิจนสูงถงึ 35% สามารถนํามาใช้ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเป็นสารปรุง
แต่งเพื่อเพิม่ค่าออกเทนในน้ํามนัเบนซิน โดยสาร MTBE มขี้อเสยีตรงที่ก่อใหเ้กดิคาร์บอนมอนนอกไซดใ์นชัน้บรรยากาศ อีกทัง้
ก่อใหเ้กดิสารตกคา้งและปนเป้ือนกบัน้ําใตด้นิ ดงันัน้ หากนําเอทานอลไปผสมกบัน้ํามนัเบนซนิในอตัราส่วนที่เหมาะสมทดแทนจะได้
เป็นน้ํามนัแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถลดปริมาณ
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน คารบ์อนมอนนอกไซด ์(CO) และคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ซึ่งเป็นปจัจยัหลกัที่ก่อใหเ้กดิสภาวะเรอืน
กระจกในชัน้บรรยากาศ (Green House Effect) รวมทัง้ลดควนัดํา สารอะโรเมติกส์ และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดตี่อ
สิง่แวดลอ้ม 

 
 
 
 
 

 

กระบวนการผลติเอทานอลของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลติ ดงัน้ี 
 สายการผลิตท่ี 1 สายการผลิตท่ี 2 
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเอทานอล กากน้ําตาล กากน้ําตาลหรอืมนัสาํปะหลงั* 
กําลงัการผลติตดิตัง้ 165,000 ลติรต่อวนั 200,000 ลติรต่อวนั 
วนัทีเ่ริม่การผลติครัง้แรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 
หมายเหตุ  : ปจัจุบนั สายการผลติที่ 2 สามารถผลติเอทานอลโดยใช้กากน้ําตาลเป็นวตัถุดบิเท่านัน้ โดยบรษิัทฯ อยู่ระหว่างการ
ปรบัปรุงเครือ่งจกัรของสายการผลติที ่2 ใหส้ามารถผลติเอทานอลโดยใชม้นัเสน้เป็นวตัถุดบิได ้และคาดว่าการปรบัปรุงดงักล่าว จะแลว้
เสรจ็ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2557 อย่างไรกต็าม ปจัจยัในการพจิารณาเลอืกใชว้ตัถุดบิในการผลติเอทานอลของสายการผลติที ่2 นัน้ จะ
ขึน้อยู่กบัตน้ทุนการผลติและแผนการผลติของบรษิทัฯ เป็นหลกั 

 

ตามขอ้กําหนดของกรมสรรพสามติ การจําหน่ายเอทานอลของบรษิทัฯ นัน้ จะต้องอยู่ในรูปของเอทานอลแปลง
สภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถงึ เอทานอลที่ได้ผสมกบัน้ํามันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามติ
กําหนด สําหรบัใช้ผสมกบัน้ํามนัเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเป็นน้ํามนัแก๊สโซฮอล์ (นิยามตามประกาศกรมธุรกจิพลงังาน เรื่อง 
กําหนดลกัษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548) ทัง้น้ี น้ํามนัเชื้อเพลิงที่บรษิทัฯ ใช้ผสมกบัเอทานอล  คอื 
น้ํามนัเบนซนิ 91 แต่หลงัจากทีม่กีารยกเลกิการจาํหน่ายน้ํามนัเบนซนิ 91 บรษิทัฯ กห็นัมาใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 91 แทน โดยใน
การผสมเอทานอลแปลงสภาพนัน้ จะใช้น้ํามนัเบนซนิหรอืแก๊สโซฮอล์ในสดัส่วน 0.5% ผสมกบัเอทานอลในสดัส่วน 99.5% 
เพื่อใหไ้ดเ้ป็นเอทานอลแปลงสภาพเพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

น้ํามนัเบนซนิ MBTE น้ํามนัเบนซนิ 95 หรอื 91 

น้ํามนัเบนซนิ เอทานอล น้ํามนัแก๊สโซฮอล์ 

+ = 

+ = 

เอทานอล 
99.5% 

น้ํามนัเบนซนิหรอื
น้ํามนัแก๊สโซฮอล์ 

0.5% 

เอทานอลแปลงสภาพ 
(Denatured Ethanol) + = 
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การผลิตและกระบวนการผลิต 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษทัฯ สามารถแบง่เป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงัน้ี 
1. การเตรียมวตัถดิุบ (Mash Preparation Process) 

กากน้ําตาลทีถู่กส่งโดยท่อจากถงัเกบ็กากน้ําตาล จะถูกนํามาเตรยีมก่อนการนําไปหมกั ดว้ยการนํา
กากน้ําตาลมาเจือจางด้วยน้ําเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม และเติมกรดซึ่งเป็นสารเคมีประเภทลดแรงตึงผิว
เพื่อใหส้ิง่เจอืปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ําตาล  

 

2.  การหมกั (Fermentation Process) 
กากน้ําตาลที่ถูกเจอืจางส่วนหนึ่งจะถูกส่งเขา้สู่กระบวนการเตรยีมยสีต์เพื่อเตรยีมเชื้อยสีต์สาํหรบัใชใ้น

กระบวน การหมกั โดยจะเตมิสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจําเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของยสีต์ จากนัน้ยสีต์ทีผ่่าน
การเลีย้งจนไดส้ภาวะทีเ่หมาะสมใน Prefermenters จะถูกส่งเขา้ถงัหมกั (Fermenters) พรอ้มกบักากน้ําตาลทีถู่กเจอื
จางอกีสว่นหนึ่ง กระบวนการหมกัของบรษิทัฯ จะเป็นกระบวนการแบบต่อเนื่อง (Cascade Continuous) โดยผ่านถงั
หมกัทัง้หมด 6 ใบ ซึง่ในแต่ละถงัจะมปี ัม๊สบูวนและระบบน้ําหล่อเยน็เพื่อควบคุมอุณหภูมถิงัหมกัใหค้งที ่โดยจะใชเ้วลา
ในการหมกัทัง้สิน้ประมาณ 36 ชัว่โมง เพื่อใหย้สีต์เปลีย่นน้ําตาลใหเ้ป็นแอลกอฮอล ์หลงัจากนัน้น้ําหมกัจะถูกส่งไปยงั

แอลกฮอลท่ี์มีความ
บริสุทธ์ิ 99.8%          
โดยปริมาตร 

การดดูน ้าออก 
(Dehydration) 

การกลัน่ 
(Distillation) 

การหมกั 
(Fermentation) 

การเตรียมวตัถดิุบ 
(Mash Preparation) 

ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง 

ใชเ้วลาประมาณ 36 ชัว่โมง 

ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี
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ถงัพกั (Buffer Tank) เพื่อรอทาํการกลัน่ต่อไป ในกระบวนการน้ีจะไดแ้อลกอฮอลท์ีม่รีะดบัความบรสิุทธิป์ระมาณ 9-10% 
โดยปรมิาตร  

3. การกลัน่ (Distillation Process) 
 แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมกัที่ถูกเก็บไว้ในถังพกั จะถูกสูบไปยังหอกลัน่ที่ 1 ซึ่งทําหน้าที่แยก

แอลกอฮอลอ์อกจากน้ําหมกั โดยการกลัน่ที่ความดนัระดบัตํ่ากว่าบรรยากาศ  เมื่อไอของแอลกอฮอลเ์คลื่อนตวัออก
จากยอดหอกลัน่ที ่1 กจ็ะไหลผ่านชุดหล่อเยน็ ไอแอลกอฮอลส์่วนทีบ่รสิุทธิจ์ะควบแน่นเป็นแอลกอฮอลเ์หลวทีม่คีวาม
บรสิุทธิป์ระมาณ 50% โดยปรมิาตร และถูกสูบส่งไปต่อยงัหอกลัน่ที่ 2 ซึ่งมหีน้าทีท่ําให้แอลกอฮอล์มคีวามบรสิุทธิ ์
เพิม่ขึน้ โดยการกลัน่ทีค่วามดนัสงูกว่าบรรยากาศ เพื่อใหไ้ดแ้อลกอฮอลท์ีม่คีวามบรสิุทธิป์ระมาณ 92% โดยปรมิาตร 
ไอแอลกอฮอลจ์ากหอกลัน่ที ่2 จะถูกสง่ผ่านเขา้ไปสูก่ระบวนการแยกน้ําออก (Dehydration)  
 ในกระบวนการกลัน่น้ีจะเกดิฟูเซลออยล ์(Fusel Oils) ซึง่เป็นผลติภณัฑพ์ลอยได ้สามารถนําไปใชใ้น
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสากรรมน้ําหอม อุตสาหกรรมเรซิน่และพลาสติก อุตสาหกรรมแลค็เกอร์และหมกึพมิพ์   
นอกจากนี้ จะเกดิน้ํากากสา่ (Spent Wash) ซึง่จะถูกสง่ไปบาํบดัทีร่ะบบผลติก๊าซชวีภาพของบรษิทัฯ ต่อไป 

 
4.  การดดูน ้าออก (Dehydration Process) 
 เป็นการแยกน้ําทีเ่หลอืออกเพื่อทาํใหแ้อลกอฮอลม์คีวามบรสิทุธิใ์นระดบั 99.8% โดยปรมิาตร โดยไอ

ระเหยของแอลกอฮอลจ์ะผ่านหอสาํหรบัดดูซบัน้ํา (Dehydration Unit) จาํนวน 2 ถงั ซึง่จะม ี(Zeolytes) บรรจุไวภ้ายใน
เพื่อทาํหน้าทีด่ดูซบัน้ําออกจากไอแอลกอฮอล ์ โดยแอลกอฮอลท์ีแ่หง้แลว้จะถูกควบกลัน่แลว้ทาํใหเ้ยน็ลงก่อนจะถูก
สง่ไปยงัถงัเกบ็ (Storage Tank) เพื่อรอจาํหน่ายต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ มถีงัเกบ็เอทานอลจาํนวน 4 ใบ ความจุรวมทัง้สิน้ 
4,500,000 ลติร โดยในถงัเกบ็แต่ละใบจะมกีารปล่อยไนโตรเจนทดแทนอากาศภายใน หรอืทีเ่รยีกว่า “Nitrogen 
Blanketing” เพื่อรกัษาคุณภาพของเอทานอลและรอจดัจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ 

 
การก าหนดราคาเอทานอล 

ภาครฐัโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน จะเป็นผู้กําหนดราคาเอทา
นอลอา้งองิเพื่อชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย โดยสตูรการคํานวณราคาเอทานอล
อา้งองิในปจัจุบนัเป็นราคาเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัตามปรมิาณและราคาเอทานอลทีม่กีารซือ้ขายจรงิ ซึง่เป็นสตูรการคํานวณ
ราคาเอทานอลอา้งองิใหม่ทีเ่ริม่ใชต้ัง้แต่เดอืนมถุินายน 2556 เป็นตน้ไป โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 
 

 
 
โดยที ่ PEth   คอื  ราคาเอทานอลอา้งองิเป็นบาทต่อลติร ซึง่จะประกาศทุกวนัที ่1 ของเดอืน 
 Qi  คอื ปรมิาณการขายเอทานอลที่โรงงานผูผ้ลติเอทานอลจากมนัสําปะหลงัและกากน้ําตาลขายใหก้บับรษิทั

ผูค้า้น้ํามนัตามมาตรา 7 (ลติร) จากกรมสรรพสามติ 
Pi  คอื ราคาขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัและกากน้ําตาลขายให้กบับรษิทัผู้ค้า

น้ํามนัตามมาตรา 7 (บาท/ลติร) จากกรมสรรพสามติ 
n  คอื จาํนวนรายการการจาํหน่ายเอทานอล 
 

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการกําหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอตัรากําไรขัน้ต้นทีเ่หมาะสม (Cost Plus Margin) 
โดยนอกเหนือจากการพจิารณาราคาเอทานอลอา้งองิทีป่ระกาศโดย สนพ. แลว้ บรษิทัฯ ยงัพจิารณาปจัจยัต่างๆ ประกอบ
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ในการกาํหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเป็นสาํคญั เช่น ราคาวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด 
รวมถงึภาวะการแขง่ขนัโดยรวมในขณะนัน้ทัง้จากตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้    
การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 การจาํหน่ายเอทานอลทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิซึง่เป็นแอลกอฮอลท์ีม่คีวามบรสิุทธิไ์ม่น้อยกว่า 99.5% โดยปรมิาตร
นัน้ กรมสรรพสามติมขีอ้กาํหนดตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาอนุญาตใหผ้ลติและจําหน่ายเอทานอลทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิว่า บรษิทัฯ 
จะตอ้งนําเอทานอลทัง้หมดทีผ่ลติไดไ้ปใชใ้นการผสมกบัน้ํามนัเชื้อเพลงิหรอืจําหน่ายใหแ้ก่ผูค้า้น้ํามนัโดยตรงเท่านัน้ และ
ต้องแปลงสภาพเอทานอลเป็น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured Ethanol) ก่อนนําออกจากโรงงานผลติเอทานอลของ
บรษิัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกําหนด โดยสารแปลงสภาพ (Denature) ที่บรษิัทฯ ใช้ คอื น้ํามนัเบนซนิ 91 แต่
หลงัจากที่มกีารยกเลกิการจําหน่ายน้ํามนัเบนซนิ 91 บรษิทัฯ กห็นัมาใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์91 แทน ซึ่งในการผสมเอทา
นอลแปลงสภาพนัน้ จะใชน้ํ้ามนัเบนซนิหรอืแก๊สโซฮอลใ์นสดัสว่น 0.5% ผสมกบัเอทานอลในสดัสว่น 99.5% เพื่อใหไ้ดเ้ป็น
เอทานอลแปลงสภาพเพื่อจาํหน่ายใหก้บับรษิทัผูค้า้น้ํามนั ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารคา้น้ํามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2548 
โดยบรษิทัผูค้า้น้ํามนัจะนําเอทานอลทีซ่ือ้จากบรษิทัฯ ไปผสมกบัน้ํามนัเบนซนิในอตัราส่วนผสม 10%, 20%, หรอื 85% 
เป็นน้ํามนัแก๊สโซฮอล ์E10, น้ํามนัแก๊สโซฮอล ์E20 หรอืน้ํามนัแก๊สโซฮอล ์E85 ตามลาํดบั 
 ในการขายเอทานอลแปลงสภาพของบรษิทัฯ สว่นใหญ่ลกูคา้เป็นผูร้บัผดิชอบการขนส่งเอทานอลทีซ่ือ้เอง โดย
ลกูคา้จะเป็นผูนํ้ารถขนส่งมารบัสนิคา้ ณ โรงงานของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่ต้องรบัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
ระหว่างการขนสง่ อย่างไรกต็าม มลีกูคา้หนึ่งรายทีบ่รษิทัฯ ตอ้งขนสง่สนิคา้ไปสง่ ณ คลงัเกบ็สนิคา้ของลกูคา้ โดยค่าสนิคา้
ทีบ่รษิัทฯ เรยีกเกบ็จากลูกค้าจะรวมค่าขนส่งสนิคา้ไวแ้ลว้  ในกรณีนี้บรษิัทฯ ต้องรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้
ระหว่างการขนส่งจนกระทัง่สามารถส่งมอบสนิค้าไปถึงคลงัเก็บสนิค้าของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะว่าจ้า งบริษัทขนส่ง
ภายนอกในการจดัส่งสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยในสญัญาจา้งขนส่งระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัขนส่งจะระบุชดัเจนว่าผูข้นส่ง
ตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทัง้หลายทีเ่กดิจากการปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรอืการสญูหายของสนิคา้ในระหว่าง
การขนส่งและความเสยีหายเนื่องจากอุบตัิเหตุ ไม่ว่าการปลอมปน การเสื่อมสภาพ หรอืการสญูหายนัน้จะเกดิเนื่องจาก
สาเหตุใดกต็าม บรษิทัขนส่งต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัฯ หรอืลูกคา้ สาํหรบัปรมิาณการซือ้ขายเอทานอลนัน้จะ
ยึดตามปริมาณที่วดัโดยมิเตอร์ ณ โรงงานของบริษัทฯ เป็นหลกั ซึ่งมิเตอร์ดงักล่าวจะต้องผ่ านการสอบเทียบตามที่
กฎหมายกาํหนดเป็นประจาํ 
 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิผลิตและจําหน่ายเอทานอลสําหรบัใช้เป็นเชื้อเพลงิ โดยปจัจุบนัใช้วตัถุดิบหลกัเป็น

กากน้ําตาล เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ผูค้า้น้ํามนัรายใหญ่ในประเทศ สาํหรบันําไปผสมรวมกบัน้ํามนัเบนซนิเพื่ อใหไ้ดน้ํ้ามนัแก๊ส
โซฮอล ์ดงันัน้อุตสาหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ คอื อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมน้ํามนั
แก๊สโซฮอล ์และอุตสาหกรรมกากน้ําตาล 

 

ภาวะอตุสาหกรรมเอทานอล 
เอทานอลเป็นหนึ่งในพลงังานทดแทนทีร่ฐับาลใหก้ารสนับสนุนสาํหรบันํามาใชท้ดแทนน้ํามนัเบนซนิ เพื่อลด

การนําเขา้น้ํามนั เนื่องจากความผนัผวนของราคาน้ํามนัดบิในตลาดโลกที่ปรบัตวัเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบั
ความตอ้งการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิาณน้ํามนัดบิในประเทศนัน้ไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการใช ้ทาํใหต้อ้งพึง่พงิการนําเขา้น้ํามนัดบิในปรมิาณทีส่งูถงึกว่ารอ้ยละ 80 ของความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ สง่ผล
ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งสญูเสยีเงนิตราต่างประเทศจาํนวนมากในการนําเขา้น้ํามนัดบิดงักล่าว โดยในปี 2555 ประเทศไทยมี
การนําเข้าน้ํามันดิบสูงถึง 50 ,055.99 ล้านลิตร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.26  ของปริมาณการใช้น้ํามันดิบ
ภายในประเทศ ซึง่คดิเป็นมลูค่าเท่ากบั 1,119,564.11 ลา้นบาท 

จากเหตุผลดงักล่าว รฐับาลจงึมนีโยบายใหก้ระทรวงพลงังานจดัทําแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (Alternative Enery Development Plan : AEDP) เพื่อกําหนดทศิทางและ
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กรอบการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนใหเ้ป็น
หนึ่งในพลงังานหลกัของประเทศ เพื่อทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิและการนําเขา้น้ํามนัไดอ้ย่างยัง่ยนืในอนาคต โดยได้
กําหนดใหม้สีดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนเพิม่ขึน้จาก 7,413 ktoe (พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ) ในปี 2555 เป็น 25,000 
ktoe ในปี 2564 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของปรมิาณการใชพ้ลงังานรวมทัง้หมดของประเทศ 

 

ภาวะการแข่งขนั 
ปจัจุบนัประเทศไทยมีโรงงานเอทานอลที่เปิดและดําเนินการผลิตทัง้สิ้น 21 โรง ซึ่งมีกําลงัการผลิตเอทานอล

รวมกนัทัง้สิน้ 3,890,000 ลติรต่อวนั สามารถแบ่งตามประเภทวตัถุหลกัทีใ่ชใ้นการผลติได ้ดงันี้  
1.  ผูผ้ลติเอทานอลจากกากน้ําตาล จาํนวน 14 ราย มกีาํลงัการผลติรวม 2,410,000 ลา้นลติรต่อวนั   
2.  ผูผ้ลติเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั จาํนวน 6 ราย มกีาํลงัการผลติรวม 1,280,000 ลา้นลติรต่อวนั  
3.  ผูผ้ลติเอทานอลจากน้ําออ้ย จาํนวน 1 ราย มกีาํลงัการผลติรวม 200,000 ลา้นลติรต่อวนั   
นอกจากนี้ ยงัมโีรงงานเอทานอลทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งอกีจาํนวน 3 โรงงาน มกีาํลงัการผลติเอทานอลรวม 

1,370,000 ลติร ต่อวนั โดยหากโรงงานดงักล่าวก่อสรา้งแลว้เสรจ็ทัง้หมด จะทาํใหก้าํลงัการผลติเอทานอลรวมเพิม่ขึน้เป็น 
5,260,000 ลติรต่อวนั 
 

โรงงานเอทานอลท่ีเปิดด าเนินการผลิตเอทานอลแล้ว จงัหวดั ก าลงัการผลิต 
(ลิตร/วนั) 

วตัถดิุบหลกั 

1 บรษิทั ไทยอะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) เฟส 1 สุพรรณบุร ี 150,000 กากน้ําตาล 
2 บรษิทั ไทยแอลกอฮอล ์จาํกดั (มหาชน)* นครปฐม 200,000 กากน้ําตาล 
3 บรษิทั ขอนแก่น แอลกอฮอล ์จาํกดั* ขอนแก่น 150,000 กากน้ําตาล 
4 บรษิทั ไทยเอทานอล จาํกดั (มหาชน) ขอนแก่น 130,000 มนัสด 
5 บรษิทั น้ําตาลไทยเอทานอล จาํกดั* กาญจนบุร ี 100,000 กากน้ําตาล 

6 บรษิทั เคไอ เอทานอล จาํกดั* นครราชสมีา 100,000 กากน้ําตาล 

7 บรษิทั เพโทรกรนี จาํกดั (กาฬสนิธุ)์* กาฬสนิธุ ์ 230,000 กากน้ําตาล 

8 บรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล จาํกดั (ชยัภมู)ิ* ชยัภมู ิ 230,000 กากน้ําตาล 

9 บรษิทั เอกรฐัพฒันา จาํกดั* นครสวรรค ์ 230,000 กากน้ําตาล 

10 บรษิทั ไทยรุ่งเรอืงพลงังาน จาํกดั* สระบุร ี 120,000 กากน้ําตาล 

11 บรษิทั ราชบุรเีอทานอล จาํกดั* ราชบุร ี 150,000 กากน้ําตาล 

12 บรษิทั อ ีเอส เพาเวอร ์จาํกดั* สระแกว้ 150,000 กากน้ําตาล 

13 บรษิทั แมส่อดพลงังานสะอาด จาํกดั* ตาก 200,000 น้ําออ้ย 
14 บรษิทั ทรพัยท์พิย ์จาํกดั ลพบุร ี 200,000 มนัเสน้ 
15 บรษิทั ไท่ผงิเอทานอล สระแกว้ 150,000 มนัสด 
16 บรษิทั พ ีเอส ซ ีสตารซ์ โปรดกัสช์ ัน่ ชลบุร ี 150,000 มนัเสน้ 
17 บรษิทั มติรผล ไบโอฟูเอล จาํกดั (ด่านชา้ง)* สุพรรณบุร ี 200,000 กากน้ําตาล 

18 บรษิทั ขอนแก่น แอลกอฮอล ์จาํกดั (บ่อพลอย)* กาญจนบุร ี 200,000 กากน้ําตาล 

19 บรษิทั ไทยอะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) เฟส 2 สุพรรณบุร ี 200,000 กากน้ําตาล 

20 บรษิทั ดบัเบิล้เอ เอทานอล จาํกดั เฟส 1 ปราจนีบุร ี 250,000 มนัสด 
21 บรษิทั อุบล ไบโอ เอทธานอล จาํกดั อุบลราชธาน ี 400,000 มนัสด/มนัเสน้ 

 รวมก าลงัการผลิตทัง้หมดในปัจจุบนั  3,890,000  
ทีม่า : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานกระทรวงพลงังาน ณ เดอืนมกราคม 2557 
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โรงงานเอทานอลอยู่ระหว่างก่อสร้าง จงัหวดั ก าลงัการผลิต 
(ลิตร/วนั) 

วตัถดิุบหลกั 

1 บรษิทั ท ีพ ีเค เอทานอล จาํกดั เฟส 1 นครราชสมีา 340,000 มนัเสน้ 

 บรษิทั ท ีพ ีเค เอทานอล จาํกดั เฟส 2,3 นครราชสมีา 680,000 มนัเสน้ 

2 บรษิทั สมีาอนิเตอรโ์ปรดกัส ์จาํกดั ฉะเชงิเทรา 150,000 มนัสด 

3 บรษิทั อมิเพรสเทคโนโลย ีจาํกดั ฉะเชงิเทรา 200,000 มนัสด/มนัเสน้/กากน้ําตาล 

 รวม  1,370,000  

 ทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานกระทรวงพลงังาน ณ เดอืนมกราคม 2557 
 

จากการทีค่วามตอ้งการใชเ้อทานอลภายในประเทศนัน้ยงัคงตํ่ากวา่กําลงัการผลติทัง้หมด โดยในปี 2555 มกีารผลติเอ
ทานอลภายในประเทศทัง้หมดประมาณ 1.79 ล้านลติรต่อวนั แต่ความต้องการใช้ภายในประเทศนัน้มอียู่เพยีง 1.37 ล้านลติรต่อวนั 
จงึทําใหม้อีุปทานส่วนเกนิที่ต้องส่งออกไปยงัต่างประเทศ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึทําให้อุตสาหกรรมการผลติเอทานอลนัน้ สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ตลาด คอื ตลาดเอทานอลเพื่อจําหน่ายภายในประเทศ และตลาดเอทานอลเพื่อส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ 
โดยทัว่ไปราคาขายเอทานอลในประเทศ จะสูงกล่าวราคาส่งออกเอทานอล ทัง้น้ี หากอ้างองิจากรายงานสถานการณ์เอทานอลภาย
ประเทศ เดอืนธนัวาคม 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะพบว่าราคาเอทานอล Anhydrous เกรดเชื้อเพลงิของบราซลิ เท่ากบั 
ลติรละ 0.61 ดอลล่ารส์หรฐั หรอืเท่ากบั 20.02 บาทต่อลติร (อา้งองิอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม 2556 ที่ 1 ดอลล่ารส์หรฐั 
เท่ากบั 32.82 บาท) ในขณะที่ราคาขายเอทานอลในประเทศในช่วงเวลาดงักล่าวอยู่ที่ลิตรละ 27.16 บาท ซึ่งจากการที่ราคาขายเอ
ทานอลในประเทศสูงกว่าราคาส่งออก ทําให้ผูผ้ลติเอทานอลในประเทศส่วนใหญ่ต่ างแข่งขนักนัเพื่อพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์
และบรกิาร เพื่อมุง่หวงัทีจ่ะรกัษาหรอืเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดของตน 

ในส่วนของบรษิทัฯ เองนัน้ ก็จําหน่ายเอทานอลให้แก่บรษิทัผู้ค้าน้ํามนัรายใหญ่ในประเทศทัง้หมด โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาเทคโลยกีารผลิตเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลที่มคีุณภาพสูงและสามารถบรหิารต้นทุนการผลิตให้เกิดประสทิธภิาพสูงสุด 
ทัง้น้ี หากพจิารณาปรมิาณการขายเอทานอลของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการใช้เอทานอลรวมในประเทศ ซึ่งคํานวณจาก
ปรมิาณการผลิตน้ํามนัแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นขอ้มูลจากกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน จะเหน็ว่าบริษทัฯ มสี่วนแบ่งการตลาด
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 7.37 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 10.29 ในปี 2554 รอ้ยละ 13.33 ในปี 2555 และร้อยละ 7.12 ในปี 
2556 ทัง้น้ี สว่นแบ่งการตลาดในปี 2556 ของบรษิทัฯ ลดลงเน่ืองจากปรมิาณความตอ้งการใชเ้อทานอลภายในประเทศเพิม่ขึน้จากปี 
2555 ถงึรอ้ยละ 87.21 ซึง่เป็นผลจากการทีภ่าครฐัไดป้ระกาศยกเลกิการจดัจาํหน่ายน้ํามนัเบนซนิ 91 โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2556 ในขณะทีบ่รษิทัฯ มปีรมิาณการขายเอทานอลใกลเ้คยีงกบัปี 2555 

 
ปี ปริมาณการใช้เอทานอลรวม

ภายในประเทศ1) (ล้านลิตร) 
ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษทัฯ (ล้านลิตร) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
ของบริษทัฯ (ร้อยละ) 

2553 450.15 33.19 7.37 
2554 446.51 45.93 10.29 
2555 503.04 67.05 13.33 
2556 941.76 67.06 7.12 

ทีม่า : คํานวณจากปรมิาณการผลติน้ํามนัแก๊สโซฮอล ์ซึง่เป็นขอ้มลูจากกรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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ปัจจยัความเส่ียง 
   (1)   ความเส่ียงด้านการจดัหาวตัถดิุบหลกั 

 วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติเอทานอลของบรษิทัฯ คอื กากน้ําตาล ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86.47 รอ้ยละ 83.68 รอ้ย
ละ 78.82 และรอ้ยละ 85.22 ของต้นทุนการผลติเอทานอลในปี 2553-2556 ตามลําดบั ซึ่งกากน้ําตาลเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จาก
อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาล ดงันัน้ ปรมิาณผลผลิตกากน้ําตาลในแต่ละปีจะมมีากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบัปรมิาณอ้อยเข้าหีบของ
โรงงานน้ําตาลในแต่ละปี โดยออ้ย 1 ตนั ที่เขา้หบี จะไดผ้ลผลติกากน้ําตาลจากกระบวนการผลติประมาณ 45-50 กโิลกรมั หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 4.50-5.00 ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ ทัง้น้ี ปจัจยัที่มีผลต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละปี ประกอบด้วย 1) พื้นที่ในการ
เพาะปลูกอ้อย ซึ่งจะผนัแปรตามผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยเมื่อเทียบเทียบกบัพืชไร่ชนิดอื่น และ 2) ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่
เพาะปลูก ซึง่จะผนัแปรตามสภาพดนิฟ้าอากาศในแต่ละปี  

บรษิทัฯ จดัหากากน้ําตาลโดยสัง่ซื้อจากผูผ้ลิตและ/หรอืผู้จดัจําหน่ายในประเทศทัง้หมด โดยบรษิทัฯ จะเริม่เจรจาซื้อ
กากน้ําตาลล่วงหน้ากบัผูผ้ลติและ/หรอืผูจ้ดัจําหน่ายกากน้ําตาลตัง้แต่ก่อนฤดูกาลเปิดหบีอ้อย เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการที่
บรษิทัฯ อาจมปีรมิาณกากน้ําตาลซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัไม่เพยีงพอต่อการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว้ บรษิทัฯ จงึมกีารจดัทํา
สญัญาซือ้กากน้ําตาลล่วงหน้ากบัผูผ้ลติและ/หรอืผูจ้าํหน่ายกากน้ําตาล โดยจะกําหนดปรมิาณการซื้อกากน้ําตาลและกําหนดเวลาส่ง
มอบทีแ่น่นอนไว ้

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสี่ยงในการจดัหากากน้ําตาลใหเ้พยีงพอต่อการผลิตเอทานอลตามแผนการผลติที่บรษิทัฯ 
วางไวใ้นแต่ละปี บรษิทัฯ จงึไดว้างนโยบายต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการจดัหากากน้ําตาล ดงัน้ี 
    (1.1) บริษทัฯ มีนโยบายในการทําสญัญาซื้อขายระยะยาวกบัผู้จําหน่ายวตัถุดิบกากน้ําตาลเพื่อตกลงปริมาณ
กากน้ําตาลและกําหนดระยะเวลาส่งมอบในแต่ละปี ซึ่งการทําสญัญาระยะยาวดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถบริหารสต็อก 
กากน้ําตาล  และวางแผนการผลิตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่บรษิทัฯ อาจจะต้องหยุดหรอื
ชะลอการผลติ เน่ืองจากไมส่ามารถจดัหาวตัถุดบิเพื่อนํามาใช้ในการผลติไดอ้ยา่งครบถ้วน 
    (1.2) บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการปรบัปรงุเครื่องจกัรของสายการผลติที ่2 ใหส้ามารถผลติเอทานอลโดยใช้มนัสําปะหลงั
เป็นวตัถุดบิได ้ซึง่จะช่วยเพิม่ความยดืหยุ่นของบรษิทัฯ ในการที่จะบรหิารต้นทุนการผลิตใหม้ปีระสทิธภิาพมากที่สุด โดยหากราคา
ของวตัถุดบิชนิดใดมแีนวโน้มสูงขึน้ กจ็ะสามารถหนัมาใช้วตัถุดบิอกีชนิดหน่ึงในการผลติเอทานอลแทนได ้โดยบรษิทัฯ คาดว่าการ
ปรบัปรุงสายการผลติดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ซึ่งบรษิทัฯ ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มสําหรบัก ารผลติเอทา
นอลจากมนัเสน้ โดยมนีโยบายในการจดัหามนัเสน้จากบรเิวณจงัหวดัใกล้เคยีง และมขี ัน้ตอนในการตรวจสอบคุณภาพของมนัเส้น
อยา่งรดักุม เริม่ตัง้แต่การคดัเลอืกลานมนัทีม่ศีกัยภาพและตรวจสอบคณุภาพของมนัเสน้ก่อนตกลงทําการซื้อขาย จนถงึขัน้ตอนการ
รบัมอบมนัเส้น เพื่อให้ม ัน่ใจว่ามนัเส้นที่บริษทัฯ จดัหามานัน้เป็นมนัเส้นที่มีคุณภาพตามที่กําหนดและเหมาะสมสําหรบัใช้ใน
กระบวนการผลติเอทานอลของบรษิทัฯ 
 นอกจากน้ี จะเห็นได้ว่าภาครัฐได้มีนโยบายในการทําโซนน่ิงพื้นที่เกษตรกรรม โดยการส่งเสริมเกษตรกรให้
ปรบัเปลีย่นพืน้ทีน่าขา้วทีไ่มเ่หมาะสมไปสูส่นิคา้เกษตรอื่น ซึง่จากการประเมนิพืน้ที่เขตส่งเสรมิการปลูกอ้อยเพื่อสรา้งรายไดใ้หม่ซึ่ง
เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมกบัการปลูกข้าว แต่มีศกัยภาพในการปลูกอ้อยโรงงานและมอียู่ในรศัมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานอ้อยและ
น้ําตาล พบว่าจะทําให้พื้นที่ปลูกอ้อยเพิม่ขึ้นทัง้สิน้ 4.19 ล้านไร่ ซึ่งหากพืน้ที่ปลูกอ้อยเพิม่ขึ้นในจํานวนดงักล่าวจะส่งผลทําให้ผล
ผลติกากน้ําตาลเพิม่ขึน้ประมาณ 2.06 ลา้นตนั (คาํนวณจากสดัส่วนผลผลติกากน้ําตาลของปีการผลติ 2555/2556) ในขณะเดยีวกนั
ผู้ประกอบการโรงงานน้ําตาลเองก็มีความต้องการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอีกจํานวน 7.2 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 3 ปี (ปีการผลิต 
2557/2558 ถงึปีการผลิต 2559/2560) ในกรณีน้ีจะทําใหป้รมิาณผลผลิตกากน้ําตาลเพิม่ขึ้นประมาณ 3.54 ล้านตนั (คํานวณจาก
สดัสว่นผลผลติกากน้ําตาลของปีการผลติ 2555/2556) จากนโยบายดงักล่าว จะทําใหป้รมิาณผลผลติกากน้ําตาลในประเทศเพิม่ขึน้
อยา่งมนียัสาํคญัในอนาคตอนัใกล ้ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งในการจดัหากากน้ําตาลของบรษิทัฯ ลงได้ 

 

    (2)  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบหลกั 
จากการที่ต้นทุนวตัถุดบิกากน้ําตาลเป็นต้นทุนหลกัของบรษิทัฯ คดิเป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 80 ของต้นทุนการผลติเอ

ทานอลของบรษิทัฯ ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงของราคากากน้ําตาลจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตเอทานอลของบรษิทัฯ ทัง้น้ี 
ราคาของกากน้ําตาลจะผนัแปรตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด โดยมแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกบัการเปลี่ยนแปลงราคาของอ้อย
และน้ําตาล โดยจะขึ้นอยู่กบัปริมาณอ้อยที่ผลิตได้ในแต่ละปี ซึ่ งอาจได้รบัผลกระทบจากปจัจยัต่างๆ ได้แก่ จํานวนพื้นที่การ
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เพาะปลูกออ้ยและสภาพดนิฟ้าอากาศ หากพืน้ทีก่ารเพาะปลูกอ้อยลดลงหรอืสภาพภูมอิากาศแหง้แล้งจนเป็นเหตุใหป้รมิาณผลผลติ
อ้อยทัว่ประเทศลดลง จะส่งผลทําใหป้รมิาณผลผลติน้ําตาลและกากน้ําตาลในประเทศลดลง ซึ่งจะทําใหร้าคากากน้ําตาลเพิม่สูงขึ้น 
นอกเหนือจากราคากากน้ําตาลจะขึน้อยู่กบัอุปสงค์และอุปทานในตลาดแล้ว ราคากากน้ําตาลยงัมลีกัษณะเป็นฤดูกาล (Seasonal) 
กล่าวคอื ในช่วงฤดหูบีออ้ย (เดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนพฤษภาคม) นัน้ ราคาของกากน้ําตาลจะมรีาคาตํ่าเน่ืองจากเป็นช่วงที่ปรมิาณ
กากน้ําตาลในตลาดมจีํานวนมาก และราคาของกากน้ําตาลจะค่อยๆ ปรบัตวัสูงขึ้นเมื่อปรมิาณกากน้ําตาลลดลง ดงันัน้ หากราคา
กากน้ําตาลมกีารปรบัตวัสูงขึน้อย่างรวดเรว็ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและอตัรากําไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่
สามารถปรบัราคาขายเอทานอลแปลงสภาพไดใ้นอตัราทีเ่ท่ากนัหรอืมากกวา่อตัราการเพิม่ขึน้ของต้นทุนราคาวตัถุดบิดงักล่าว ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในทีส่ดุ  

อยา่งไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัฯ มนีโยบายในการกําหนดราคาเอทานอลจากต้นทุนบวกกําไรขัน้ต้นที่เหมาะสม ซึ่งใน
การกําหนดราคาเอทานอลนัน้ บรษิทัฯ จะมีการตรวจสอบราคาของกากน้ําตาลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถประมาณการต้นทุน
การผลติไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใกลเ้คยีงความเป็นจรงิมากทีส่ดุ ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถกําหนดราคาขายสนิคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัราคากากน้ําตาลซึง่เป็นตน้ทุนวตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ ซึ่งจะช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคากากน้ําตาล
ลงได้ นอกจากน้ี การที่บรษิทัฯ เป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่ได้รบัอนุญาตใหต้ัง้โรงงานผลติและจําหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิง ทําให้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ประก อบกับการมี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูผ้ลติและ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายกากน้ําตาล ทําใหส้ามารถคาดการณ์แนวโน้มราคากากน้ําตาลไดเ้ป็นอย่างด ีโดยที่
ผา่นมา ผูบ้รหิารไดต้ดิตามการเคลื่อนไหวของปรมิาณและราคากากน้ําตาลอยา่งใกลช้ดิ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัหากากน้ําตาลได้
อย่างเพยีงพอในราคาที่ทําใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนการผลติที่สามารถแข่งขนัได ้ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการเจรจาเพื่อตกลงทํา
สญัญาซื้อขายกากน้ําตาลกบัผู้ผลิต และ/หรอืผู้จําหน่ายกากน้ําตาล ล่วงหน้าก่อนช่วงฤดูหบีอ้อย ประกอบกบับรษิทัฯ อยู่ระหว่าง
การปรบัปรงุเครื่องจกัรของสายการผลติที่ 2 ใหส้ามารถผลติเอทานอลโดยใชม้นัเสน้เป็นวตัถุดบิได ้ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิทัฯ มทีางเลอืก
ในการจดัหาวตัถุดบิที่จะใช้ในการผลติเอทานอลมากยิง่ขึน้ โดยหากราคาของวตัถุดบิชนิดใดมแีนวโน้มสูงขึน้ กจ็ะสามารถหนัมาใช้
วตัถุดบิอกีชนิดหน่ึงในการผลติเอทานอลแทนได ้

 

(3) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้จ าหน่ายวตัถดิุบหลกั 
การผลิตเอทานอลของบรษิทัฯ จะใช้กากน้ําตาลเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลิต โดยบริษทัฯ สัง่ซื้อกากน้ําตาลจากบรษิทั 

น้ําตาลมติรผล จาํกดั (“มติรผล”) ในสดัสว่นทีส่งู คดิเป็นรอ้ยละ 40.95 รอ้ยละ 45.06 รอ้ยละ 84.40 และรอ้ยละ 53.65 ของมูลค่าการ
สัง่ซื้อกากน้ําตาลทัง้หมดในปี 2553-2556 ตามลําดบั เน่ืองจากโรงงานน้ําตาลของมติรผลตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัโรงงานของ
บรษิทัฯ ซึ่งราคาที่บรษิทัฯ ซื้อกากน้ําตาลจากมติรผลจะเป็นราคาที่รวมต้นทุนค่าขนส่ง การที่โรงงานอยู่ใกล้กนัจะช่วยประหยดัต้นทุน
กากน้ําตาล (รวมคา่ขนสง่) ลงไดส้ว่นหน่ึง อย่างไรกต็าม การที่บรษิทัฯ มกีารสัง่ซื้อกากน้ําตาลจากมติรผลในสดัส่วนที่สูงดงักล่าว บรษิทัฯ 
อาจมคีวามเสีย่งในเรื่องของจดัหากากน้ําตาล โดยหากมติรผลไม่สามารถจดัหากากน้ําตาลไดต้ามปรมิาณ เวลา และเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ได ้เน่ืองจากบรษิทัในกลุ่มมติรผลเองกม็กีารประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายเอทานอลซึ่งมคีวามจําเป็นต้องใช้กากน้ําตาลเป็นวตัถุดบิ
เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว บรษิทัฯ อาจไม่สามารถผลติเอทานอลไดต้ามแผนการผลติ ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้
และผลประกอบการของบรษิทัฯ ในทีส่ดุ 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึไดม้กีารทําสญัญาการซื้อขายกากน้ําตาลกบัมติรผลจํานวน 200,000 ต้นต่อ
ปี เป็นระยะเวลา 15 ปี เริม่ตัง้แต่ปี 2548 ถึงปี 2562 โดยจะมกีารกําหนดราคาซื้อขายทุก 5 ปี สําหรบัสญัญาหลกั ซึ่งเป็นสญัญาที่
กําหนดจาํนวนกากน้ําตาลทีซ่ือ้ขายเป็นจาํนวนทีแ่น่นอน และทุกๆ 1 ปี สาํหรบัสญัญาเสรมิ ซึ่งเป็นสญัญาที่มติรผลจะจดัหากากน้ําตาล
ใหบ้รษิทัฯ เพิม่เตมิ หากบรษิทัฯ มคีวามต้องการเพิม่มากขึน้ โดยในสญัญามรีะบุเงื่อนไขว่าหากมติรผลไม่มกีากน้ําตาลที่จะส่งมอบตาม
ปรมิาณทีกํ่าหนด มติรผลจะตอ้งจดัหาหรอืซือ้กากน้ําตาลจากทีอ่ื่นเพื่อนํามาสง่มอบใหแ้ก่บรษิทัฯ จนครบถ้วนตามปรมิาณที่ตกลงกนั 
ในราคาที่กําหนดไว้ในสญัญา และในกรณีที่ไม่สามารถจดัหากากน้ําตาลมาทดแทนให้บริษทัฯ ได้ มิตรผลจะต้องคืนเงินมดัจําค่า
กากน้ําตาลสว่นทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจดัหากากน้ําตาลมาใชแ้ทนรวมถงึชดใชร้าคากากน้ําตาลในส่วนที่บรษิทัฯ จ่ายเพิม่ขึน้จากราคาที่ตกลง
กนัในสญัญาอนัน่ืองมาจากการที่บรษิทัฯ ต้องจดัหากากน้ําตาลมาทดแทนและค่าเสยีหายอื่นตามความเป็นจรงิใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากในปจัจุบนั สถานการณ์ราคากากน้ําตาลจะผนัแปรตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด ดงันัน้การกําหนดราคาซื้อขาย
กากน้ําตาลกบัมติรผล จงึเป็นการตกลงราคาซื้อขายกนัที่ราคาตลาด โดยบรษิทัฯ จะทําการตกลงราคาซื้อขายกากน้ําตาลกบัมติรผลเป็น
ครัง้ๆ ไป ทัง้น้ี หากมกีรณีที่โรงงานของบรษิทัฯ ต้องหยุดทํางานหรอืปิดโรงงาน หรอืลดการทํางานลงมากเกนิกว่าปกตคิรึง่หน่ึงไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ ทําให้บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัมอบกากน้ําตาลจากมติรผลได้ตามภาระผูกพนัในสญัญา โดยมใิช่ความผิดของมิตรผล เป็นเวลา
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ตดิต่อกนัเกนิ 45 วนั ยกเวน้เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การเกดิสงคราม การจลาจล การปฏวิตั ิภยัธรรรมชาต ิวาตภยั อุทกภยั การนัดหยุดงาน 
หรอืเหตุสดุวสิยัอื่น สญัญาซือ้ขายกากน้ําตาลฉบบัฉบบัดงักล่าวจะสิน้สุดลงทนัทโีดยไม่ต้องบอกกล่าว และเงนิค่ากากน้ําตาลที่บรษิทัฯ ได้
ชําระแลว้ทัง้หมด ใหต้กเป็นของมติรผลทัง้หมดทนัท ี

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารจดัซื้อกากน้ําตาลจากโรงงานน้ําตาลและ/หรอืผูจ้ดัจําหน่ายกากน้ําตาลรายอื่นเพิม่ขึน้ เพื่อ
ลดการพึง่พงิผูจ้าํหน่ายกากน้ําตาลรายใดรายหน่ึงเป็นหลกั ยิง่ไปกว่านัน้ ปจัจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างดําเนินการปรบัปรุงเครื่องจกัร
ของสายการผลติที่ 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงั เพื่อเพิม่ความยดืหยุ่นของบรษิทัฯ ในการจดัหาวตัถุดบิ รวมทัง้
เพื่อให้สามารถบรหิารต้นทุนการผลิตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ คาดว่าการปรบัปรุงสายการผลิตดงักล่าวจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2557  

 

  (4)   ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่ 
จากการทีบ่รษิทัฯ ประกอบธรุกจิผลติและจาํหน่ายเอทานอลทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ซึ่งจะถูกนําไปผสมน้ํามนัเบนซนิเพื่อให้

ได้เป็นน้ํามนัแก๊สโซฮอล์จําหน่ายแก่ประชาชน ดงันัน้ เอทานอลที่บรษิทัฯ ผลติได้ทัง้หมดจะจําหน่ายใหแ้ก่ลูกค้าที่เป็นผู้คา้น้ํามนั
ตามมาตรา 7 ของพระราชบญัญตักิารคา้น้ํามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ประมาณ 7 ราย เช่น บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน), บรษิทั บาง
จากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน), บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน), บรษิทั ไออารพ์ซีี จํากดั (มหาชน), บรษิทั ไทย
ออยล์ จํากดั (มหาชน) เป็นต้น  โดยบรษิทัฯ จําหน่ายเอทานอลแปลงสภาพใหแ้ก่ บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) (PTT) ในสดัส่วน
มากทีส่ดุ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71.10 รอ้ยละ 38.27 รอ้ยละ 38.93 และรอ้ยละ 37.73 ของรายไดจ้ากการขายเอทานอลแปลงสภาพ
รวม ในปี 2553-2556 ตามลําดบั นอกจากน้ี ในปี 2554-2556 บรษิทัฯ ยงัมกีารจําหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้แก่บริษทัผู้ค้า
น้ํามนัอกี 2 รายหลกัรวมกนั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 54.24 รอ้ยละ 49.25 และรอ้ยละ 40.67 ของรายไดจ้ากการขายเอทานอลแปลง
สภาพรวม ตามลําดบั ดงันัน้ หากบรษิทัฯ สูญเสยีลูกค้าดงักล่าว หรอืลูกค้าดงักล่าวลดปรมิาณการซื้อเอทานอลจากบรษิทัฯ อาจ
สง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของบรษิทัฯ ไดใ้นอนาคต 
 สาเหตุที่บรษิทัฯ จําหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้แก่ PTT ในสดัส่วนมากที่สุดนัน้ เน่ืองจาก PTT มสี่วนแบ่ง
การตลาดในการจําหน่ายน้ํามนัเชื้อเพลิงมากที่สุดคดิเป็นร้อยละ 31.24 ในปี 2555 และร้อยละ 43.31 ในปี 2556 และบรษิทัผู้ค้า
น้ํามนัอีก 2 รายหลกัที่บริษทัฯ จําหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้นัน้ ก็เป็นบริษทัที่มีส่วนแบ่งการตลาดในการจําหน่ายน้ํามนั
เชื้อเพลงิเป็นอนัดบั 2 และอนัดบั 3 ตามลําดบั ซึ่งมสี่วนแบ่งการตลาดในการจําหน่ายน้ํามนัเชื้อเพลงิรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 27.79 
ในปี 2555 และรอ้ยละ 38.52 ในปี 2556 ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าลูกคา้หลกัของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัผู้คา้น้ํามนัรายใหญ่ที่มปีรมิาณการ
จําหน่ายแก๊สโซฮอล์ในอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ส่งผลทําใหป้รมิาณความต้องการใช้เอทานอลเพื่อนําไปผลิตน้ํามนัแก๊สโซฮอล์มี
ปรมิาณสงูดว้ยเช่นเดยีวกนั นอกจากน้ี จาํนวนผูค้า้น้ํามนัขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศกม็อียู่ประมาณ 10 ราย จงึถอืว่าเป็น
ตลาดที่มลีูกค้าน้อยราย โดยลูกค้าที่มกีารซื้อเอทานอลแปลงสภาพจากบรษิทัฯ นัน้ล้วนแต่เป็นผู้ค้าน้ํามนัรายใหญ่ที่มฐีานะทาง
การเงนิที่แขง็แกร่ง และมกีระบวนการในการคดัเลอืกผูจ้ดัจําหน่าย (Supplier) ที่มมีาตรฐานสูง โดยบรษิทัฯ เป็นหน่ึงในผูผ้ลติและ
จดัจาํหน่ายเอทานอลเพยีงไมก่ีร่ายทีจ่าํหน่ายเอทานอลแปลงสภาพใหแ้ก่ลูกคา้ดงักล่าว ซึ่งถอืว่าเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัของ
บรษิทัฯ ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้าอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการควบคุมการผลิตใหไ้ด้
สนิคา้ทีม่คีณุภาพสงู และสามารถสง่สนิคา้ไดต้รงตามกําหนดเวลา เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และไวว้างใจใหแ้ก่ลูกคา้ ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึ
มัน่ใจวา่จะสามารถรกัษาฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมัน่คงต่อไป 
   

(5)   ความเส่ียงจากนโยบายของภาครฐั 
จากการทีร่ฐับาลมนีโยบายใหก้ระทรวงพลงังานจดัทําแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 10 

ปี (พ.ศ. 2555-2564) (Altenative Energy Development Plan : AEDP) เพื่อกําหนดทศิทางและกรอบการพฒันาพลงังานทดแทน
ของประเทศ ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนให้เป็นหน่ึงในพลงังานหลกัของประเทศ เพื่อ
ทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิและการนําเขา้น้ํามนัไดอ้ย่างยัง่ยนืในอนาคต เอทานอลเป็นหน่ึงในพลงังานทดแทนที่รฐับาลใหก้าร
สนบัสนุนสาํหรบันํามาใชท้ดแทนน้ํามนัเบนซนิ โดยรฐับาลมเีป้าหมายที่จะส่งเสรมิใหม้กีารผลติเอทานอลไม่น้อยกว่า 9 ล้านลติรต่อ
วนั ภายในปี 2564 ผ่านนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการจดัจําหน่ายน้ํามนัเบนซิน 91 โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2556 และกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้ค้าน้ํามนัต้องจดัจําหน่ายน้ํามนัเบนซินในสต็อกให้หมดภายในเดือนมีนาคม 2556 ถึงแม้ว่าแผน
ดงักล่าวได้ถูกเลื่อนมาจากกําหนดการเดมิหลายครัง้ รวมถงึการรกัษาส่วนต่างของราคาน้ํามนัแก๊สโซฮอล์กบัราคาน้ํามนัเบนซนิโดย
อาศยักลไกของกองทุนน้ํามนั เป็นตน้ ทัง้น้ี หากภาครฐัมกีารปรบัเปลีย่นแผนดงักล่าว หรอืเลื่อนกําหนดเวลาในการดําเนินการต่างๆ 
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ออกไป อาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณการใช้น้ํามนัแก๊สโซฮอล์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปรมิาณความต้องการใช้เอทานอลตามไปดว้ย 
และในทีส่ดุกอ็าจสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของบรษิทัฯ  
 ทัง้น้ี บริษทัฯ เชื่อว่าแม้จะมีการปรบันโยบายภาครฐัหลายครัง้ในอดีตที่ผ่านมา แต่โอกาสที่รฐับาลจะยกเลิก
นโยบายสนบัสนุนการผลติพลงังานทดแทน ซึง่รวมถงึเอทานอล มไีมม่ากนกั เน่ืองจากเอทานอลเป็นพลงังานทดแทนที่สามารถ
นําผลผลติทางการเกษตรจากในประเทศไมว่า่จะเป็นกากน้ําตาล มนัสาํปะหลงั หรอืออ้ย ทีม่เีพยีงพออยูแ่ล้ว มาใช้ผลติเชื้อเพลงิ
ทดแทนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการลดการพึ่งพงิการนําเขา้น้ํามนัเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศแลว้ ยงัเป็นการสง่เสรมิภาคเกษตรกรรมในประเทศใหม้มีลูคา่เพิม่ขึ้นอกีดว้ย 
 

  (6) ความเส่ียงจากการใช้กา๊ซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลกัส าหรบัผลิตไอน ้าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต 
ปจัจบุนั บรษิทัฯ ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซชวีภาพเป็นเชือ้เพลงิหลกัสําหรบัผลติไอน้ําเพื่อใช้ในกระบวนการผลติเอทานอล 

จากเดมิที่บรษิทัฯ ต้องใช้น้ํามนัเตาเป็นเชื้อเพลงิในการผลิตเอทานอล จงึช่วยทําใหบ้รษิทัฯ สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ 
และตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา บรษิทัฯ สามารถประหยดัต้นทุนค่าเชื้อเพลงิดงักล่าวไดท้ัง้หมด  ปจัจุบนั บรษิทัฯ มบี่อผลติก๊าซ
ชวีภาพทีส่ามารถใชง้านไดจ้าํนวน 3 บ่อ สามารถผลติก๊าซชวีภาพไดท้ัง้สิน้ 142,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั (บ่อผลติก๊าซชวีภาพ
บ่อที ่1 ใชง้านมานานแลว้ ทําใหม้สีภาพชํารดุ ปจัจบุนั บรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ดนิเครื่องของบ่อที ่1 แลว้) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
บ่อ Biogas อตัราการเกดิก๊าซชวีภาพ 

       (ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั) 
บ่อ 2 UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 20,000 
บ่อ 3 MCL 1 (Modified Covered Lagoon) 50,000 
บ่อ 4 MCL 2 (Modified Covered Lagoon) 72,000 
รวม 142,000 

 
ในขณะทีห่ากพจิารณากําลงัการผลติเอทานอลเตม็ที่ของทัง้สองสายการผลติ บรษิทัฯ มคีวามต้องการใช้ก๊าซชวีภาพ

รวมทัง้สิ้นประมาณ 126,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั จะเหน็ได้ว่าบริษทัฯ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพเองได้เพยีงพอสําหรบัใช้ใน
กระบวนการผลิตเอทานอลได้ทัง้หมด และมปีรมิาณก๊าซชีวภาพเหลือเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช้เองในโรงงาน อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ทัง้หมด เน่ืองจากหากเกิดภยั
ธรรมชาต ิเช่น ลมพายุ อาจส่งผลทําใหบ้่อผลติก๊าซชีวภาพของบรษิทัฯ ได้รบัความเสยีหาย เช่น ผา้ใบที่ใช้คลุมเป็นหลงัคา
ของบ่อผลติก๊าซชวีภาพเกดิฉีกขาด ทําใหก๊้าซรัว่ หรอืกระบวนการผลติก๊าซชวีภาพต้องหยุดชะงกัลง และบรษิทัฯ ต้องหนัไปใช้
เชื้อเพลิงประเภทอื่นแทน เช่น น้ํามนัเตา กะลาปาล์ม เป็นต้น ซึ่งมรีาคาสูงกว่าการผลติก๊าซชีวภาพใช้เอง จงึอาจส่งผลต่อ
ตน้ทุนการผลติและผลประกอบการของบรษิทัฯ  

บริษทัฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าว จึงได้ทําการปรบัปรุงโครงสร้างของบ่อผลิตก๊าซชีวภาพให้มคีวาม
แขง็แรงและมหีน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลระบบการผลิตก๊าซชีวภาพทุกระบบ โดยมกีารติดตามดูแลกระบวนการทํางานของ
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างใกล้ชิด และมีการซ่อมแซมบํารุงรกัษาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
กระบวนการผลติก๊าซชวีภาพของบรษิทัฯ สามารถผลติก๊าซชวีภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพสงูสุด  

 

  (7)     ความเส่ียงจากความล่าช้าในการปรบัปรงุสายการผลิตท่ี 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลจากมนัส าปะหลงั 
 บรษิทัฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลติเอทานอลสายการผลติที่ 2 โดยใช้เทคโนโลยขีอง MAGUIN INTERIS 

ประเทศฝรัง่เศส โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อขยายกําลงัการผลติเอทานอลอกี 200,000 ลติรต่อวนั และใช้มนัสําปะหลงัเป็นวตัถุดบิ
ในการผลติ เพื่อเป็นการเพิม่ความยดืหยุ่นของบรษิทัฯ ในการที่จะลดความเสีย่งดา้นวตัถุดบิและบรหิารต้นทุนการผลติให้มี
ประสทิธภิาพมากที่สุด โดยหากราคาของวตัถุดบิชนิดใดมแีนวโน้มสูงขึน้ ก็จะสามารถหนัมาใช้วตัถุดบิอีกชนิดหน่ึงในการ
ผลติเอทานอลแทนได ้ซึง่โครงการน้ีใชเ้งนิลงทุนประมาณ 1,300 ลา้นบาท โดยการก่อสรา้งและตดิตัง้เครื่องจกัรแล้วเสรจ็และ
เริม่ทดลองเดนิเครื่องจกัรในการผลิตในช่วงต้นปี 2554 ผลจากการทดลองเดนิเครื่องจกัรดงักล่าว พบว่ากระบวนการเตรียม
มนัเสน้ยงัไมส่มบูรณ์ตามทีอ่อกแบบไว ้ ซึง่ MAGUIN INTERIS กไ็ดด้าํเนินการปรบัปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ มาเป็นระยะ 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ มแีผนที่จะให้ MAGUIN INTERIS เขา้มาทดลองเดนิเครื่องจกัรอกีครัง้หน่ึงประมาณเดอืนพฤษภาคม 2557  



 19 

โดยคาดวา่จะสามารถดาํเนินการแลว้เสรจ็และพรอ้มทีจ่ะเริม่ผลติเอทานอลจากมนัเสน้ไดภ้ายในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 อย่างไร
ก็ตาม ปจัจยัในการพิจารณาเลือกใช้วตัถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 จะขึ้นอยู่กบัต้นทุนการผลิตและ
แผนการผลติของบรษิทัฯ เป็นหลกั สําหรบัเครื่องจกัรในส่วนการผลติเอทานอลจากกากน้ําตาลของสายการผลติที่ 2 นัน้ ได้
ผ่านการทดลองเดนิเครื่องจกัรและสามารถผลติเอทานอลไดเ้ตม็ประสทิธภิาพแล้ว  โดยบรษิทัฯ สามารถผลติและจําหน่ายเอ
ทานอลจากกากน้ําตาลในเชงิพาณิชยต์ัง้แต่เดอืนเมษายน 2555 เป็นตน้มา 

 บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งที่โครงการผลิตเอทานอลจากมนัเส้นดงักล่าวจะดําเนินการล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว ้
และทําให้บรษิทัฯ ไม่สามารถเลือกใช้วตัถุดบิได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลทําให้บรษิทัฯ ไม่สามารถบรหิารจดัการ
ตน้ทุนการผลติไดอ้ยา่งเตม็ที ่นอกจากน้ี หากเครื่องจกัรในสว่นของการเตรยีมมนัเสน้ดงักล่าวยงัไม่สามารถเริม่เดนิเครื่องจกัร
ไดภ้ายในระยะเวลาอนัใกล้ บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งที่จะต้องตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรพัยส์นิ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษทัฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ เชื่อมัน่ว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่โครงการดงักล่าวจะล่าช้าออกไป 
เน่ืองจากการปรบัปรงุครัง้น้ีเป็นการปรบัปรงุเพิม่เตมิอุปกรณ์เสรมิทีไ่มใ่ช่อุปกรณ์หลกั 

 

(8) ความเส่ียงจากผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้มลภาวะอากาศ น้ําเสีย และเสียง โดยบริษัทฯ มีการ

ตรวจสอบคุณภาพของอากาศและเสยีงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรอืข้อกําหนดของหน่วยงานภาครฐัที่กํากบัดูแลเรื่อง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและสมํ่าเสมอ ในส่วนของน้ํากากส่า (Spent Wash) ซึ่งเป็นน้ําเสียที่เกิดจาก
กระบวนการกลัน่เอทานอลนัน้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการนําน้ํากากส่าดงักล่าวมาผ่านกระบวนการบําบดัจนได้มาตรฐานที่
กําหนด และไม่สามารถระบายน้ํากากส่าที่ผ่านการบําบดัแล้วลงสู่พืน้ที่หรอืลํารางสาธารณะตามข้อกําหนดที่เรยีกว่า “Zero 
Discharge”  

น้ํากากส่าที่เกดิจากกระบวนการกลัน่เอทานอลจะถูกส่งไปบําบดัด้วยระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน  
(Anaerobic Digestion) เพื่อย่อยสลายสารอนิทรยีท์ี่มใีนน้ําเสยีซึ่งสามารถลดค่า COD ไดป้ระมาณรอ้ยละ 70 และค่า BOD 
ไดป้ระมาณรอ้ยละ 85 กระบวนการบําบดัดว้ยระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซเิจน (Anaerobic Digestion) ดงักล่าวจะทํา
ให้เกิดก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งบริษัทฯ สามารถนําก๊าซชีวภาพดงักล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ําสําหรบัใช้ใน
กระบวนการผลติเอทานอลทดแทนการใช้เชื้อเพลงิประเภทอื่น เช่น น้ํามนัเตา หรอืกะลาปาล์ม เป็นต้น หลงัจากนัน้น้ําเสยีที่
ผ่านการบําบัดจากบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ จะถูกส่งไปกักเก็บไว้ในบ่อพกัภายในบริเวณโรงงานซึ่งมีความจุรวมประมาณ 
1,260,000 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ําเสยีที่บําบดัแล้วขา้งต้นส่วนหน่ึงจะนําเกบ็ไวใ้นบ่อระเหยเพื่อระเหยน้ํา และอกีส่วนหน่ึงจะ
ถูกนําไปใชใ้นแปลงปลูกพชืทีท่นความเคม็เพื่อช่วยดดูซบัน้ําเสยีทีบ่ําบดัแล้วดงักล่าว  

ในช่วงที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไม่เคยถูกดําเนินคดหีรอืต้องเสยีค่าปรบัที่มนีัยสําคญัในประเดน็ที่เกี่ยวกบัปญัหาด้านสิง่ 
แวดล้อม เน่ืองจากบรษิทัฯ ได้ตระหนักถงึความสําคญัต่อสิง่แวดล้อมและมลพษิต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตตามที่
กล่าวขา้งต้น นอกจากน้ี ในปี 2552 บรษิทัฯ ยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม  ISO 14001:2004 ถอืเป็น
เครื่องพสิจูน์ไดว้า่บรษิทัฯ มรีะบบการจดัการสิง่แวดล้อมที่ด ีโดยมรีะบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้
มแีผนดําเนินการดา้นการจดัการสิง่แวดล้อมเพื่อลดหรอืมใิหม้ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างชดัเจนและเป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 

 

 (9)    ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
           (9.1)  การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และอตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ตามท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด 
         บรษิทัฯ ไดท้ําสญัญากูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชยแ์หง่ที่ 1 เพื่อใช้ก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลสายการผลติที่ 2 
เมื่อเดือนกนัยายน 2552 ต่อมาเมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ได้ทําการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ที่มีอยู่กบัธนาคาร
พาณิชย์แห่งที่ 1 โดยการกู้ยืมเงนิจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เพื่อนําเงนิที่ ได้รบัไปชําระคืนภาระหน้ีทัง้หมดที่มีอยู่กบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งที่ 1 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดร้บัวงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ในรูปของตัว๋เงนิจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เพิม่เตมิจํานวน 900 
ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อวตัถุดิบ ทัง้น้ีธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2ได้กําหนดให้บรษิทัฯ ดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Debt to Equity Ratio)  ไม่เกนิ 2.00 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) 
ไมใ่หต้ํ่ากวา่ 1.25 เท่า ซึง่บรษิทัฯ ยงัไมส่ามารถดาํรงอตัราสว่น DSCR ไดต้ามที่กําหนดในเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมื โดยอตัราส่วน 
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DSCR ที่คํานวณจากงบการเงนิปี 2556 เท่ากบั 1.14 เท่า บรษิทัฯ จงึไดท้ําหนังสอืขอผ่อนผนัการปฏบิตัิตามเงื่อนไขในการดํารง
อตัราส่วน DSCR กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 และเมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2556 ธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 ไดพ้จิารณาและเหน็ชอบ
ผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วนดงักล่าวสําหรบังบการเงินสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 โดยธนาคารกําหนดให้บริษทัฯ ต้องดํารง
อตัราส่วน DSCR ใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า ในงวดถดัไปตลอดอายุสญัญาตามเงื่อนไขเดมิ อย่างไรกต็าม เพื่อลดความ
เสีย่งจากการทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขที่กําหนดไวใ้นสญัญากู้ยมืเงนิที่มกีบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 บรษิทัฯ จงึไดข้อ
ผ่อนผนัเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วน DSCR จากธนาคาร ซึ่งบรษิทัฯ ก็ได้รบัการผ่อนผนัเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วน DSCR จาก
ธนาคารพาณิชยแ์หง่ที่ 2 เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว โดยธนาคารได้ปรบัลดเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วน DSCR สําหรบัปี 2557 เป็นไม่ใหต้ํ่า
กวา่ 1.10 เท่า และไมต่ํ่ากวา่ 1.25 เท่า ตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้ไป ซึง่จะพจิารณาจากงบการเงนิรายไตรมาส 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิจากธนาคารพาณิชยด์งักล่าวเป็นอย่างดมีาโดยตลอด 
และภายหลงัจากที่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 ปรบัลดเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วน DSCR ใหแ้ก่บรษิทัฯ แล้ว ผู้บรหิารของบรษิทัฯ 
มัน่ใจวา่จะสามารถดํารงอตัราส่วนดงักล่าวไดต้ามที่ธนาคารกําหนด โดยจะเหน็ไดจ้ากอตัราส่วน DSCR ที่คํานวณจากงบการเงนิปี 
2556 เท่ากบั 1.14 เท่า ซึง่สูงกว่าเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด ประกอบกบับรษิทัฯ มวีตัถุประสงคใ์นการนําเงนิที่ไดจ้ากการเสนอขาย
หุน้ต่อประชาชนในครัง้น้ีส่วนหน่ึง ไปชําระคนืเงนิกู้ยมืจากธนาคาร ซึ่งกจ็ะช่วยทําใหอ้ตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีเพิม่ขึน้และ
เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารได ้นอกจากน้ี การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้น้ี ยงัช่วยทําใหส้่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ และส่งผลให้
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงดว้ยเช่นเดยีวกนั ยิง่ไปกว่านัน้ ในอนาคตหลงัจากการเขา้ไปเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนโดยออกตราสารประเภททุนซึ่งกจ็ะช่วยทําใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถ
ในการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้อกีทางหน่ึง รวมทัง้ทําใหบ้รษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุน (Capital Structure) ทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ 

 

  (9.2) การด ารงสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ในบริษทัฯ ไม่ให้ต ่ากว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ตลอดอายสุญัญากู้ยืมเงิน 

  ในสญัญาเงนิกู้ยมืกบัธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 มกีารกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัการดํารงสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิทั 
ลานนารซีอร์สเซส จํากดั (มหาชน) (“LANNA”) ในบริษทัฯ ไม่ให้ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ตลอดอายุสญัญากู้ยืมเงิน 
ถงึแม้ว่าหุน้ที่ LANNA ถอืทัง้หมดจะอยู่ในกําหนดระยะเวลาหา้มซื้อขายหุน้เป็นระยะเวลา 12 เดอืน นับแต่วนัที่หุน้ของบรษิทัฯ 
เริม่ทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ  โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นของบรษิทัฯ เริม่ทําการซื้ อขายในตลาดหลกัทรพัย์ครบกําหนด
ระยะเวลา  6 เดอืน LANNA จะสามารถทยอยขายหุน้ไดใ้นจํานวนรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสัง่หา้มขาย และอกีรอ้ยละ 
75 เมื่อครบ 12 เดอืน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจผดิเงื่อนไขตามสญัญากูย้มืเงนิของธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 ซึ่งอาจส่งผล
ทําให้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 สามารถเรยีกใหบ้รษิทัฯ ชําระคนืเงนิกู้ยมืทัง้หมดที่มอียู่กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 ดงักล่าว และ
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องและการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในที่สุด หาก LANNA จําหน่ายหุ้นที่ตนถอือยู่ในบรษิทัฯ และทําให้
สดัสว่นการถอืหุน้ลดลงเหลอืน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด   
  บรษิทัฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าว โดยฝา่ยจดัการได้รายงานให้คณะกรรมการบรษิทัของ LANNA รบัทราบ
เงื่อนไขที่ LANNA ต้องดํารงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ ดงักล่าว โดยหากในอนาคต LANNA มแีผนจะลดสดัส่วนการถือหุ้นใน
บรษิทัฯ LANNA จะแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถเจรจากบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 ในการที่จะปฏบิตัติาม
เงื่อนไขทีกํ่าหนดในสญัญาเงนิกูไ้ด ้ 
 

  (9.3) การท่ีบริษทัฯ จะต้องได้รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งท่ี 2 ก่อน จึงจะสามารถก่อ
หน้ีเพ่ิมได้ 

  ในสญัญาเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์หง่ที ่2 มกีารกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัการที่บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัความยนิยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารพาณิชยแ์หง่ที ่2 ก่อนจงึจะสามารถก่อหน้ีเพิม่ได ้ซึ่งอาจส่งผลทําใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถจดัหาเงนิ
กูย้มืจากธนาคารพาณิชยแ์หง่อื่นเพิม่เตมิในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิทัฯ ได ้รวมทัง้อาจเป็นการพึง่พงิ
สนิเชื่อหลกัจากธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดยีว ซึ่งอาจทําให้มีความเสี่ยงหากบรษิทัฯ ไม่ได้รบัการสนับสนุนทางการเงินจาก
ธนาคารพาณิชยแ์หง่ดงักล่าว 
  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว ดงันัน้ ในการเจรจาเพื่อ Refinance เงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 1 มา
ใช้เงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 บรษิทัฯ ได้ขอวงเงนิกู้ยืมระยะสัน้ในรูปของตัว๋เงนิจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2  เพิม่เติม
จํานวน 900 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อวตัถุดบิ ซึ่งบรษิทัฯ พจิารณาเหน็ว่าวงเงนิกู้ระยะสัน้ที่บรษิทัฯ ได้รบัเพิม่เตมินัน้เป็นจํานวนที่
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เพยีงพอต่อการใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกิจการของบรษิทัฯ นอกจากน้ี ปจัจุบนั บรษิทัฯ ยงัมวีงเงนิกู้ยมืระยะสัน้เพื่อใช้เป็นเงนิ
หมุนเวยีนกบัธนาคารพาณิชย์อีก 1 แห่ง เป็นจํานวนเงนิ 200 ล้านบาท ประกอบกบัการที่บรษิทัฯ มแีผนที่จะเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนและนําบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์กจ็ะช่วยทําใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัหาเงนิทุนจากแหล่งอื่นๆ ไดเ้พิม่ขึน้
ในอนาคต  
  จากการที่กลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิทัฯ มกีารติดต่อทําธุรกิจกบัธนาคารดงักล่าวมาเป็นเวลานาน นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
เองกม็กีารใช้วงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารดงักล่าวตัง้แต่ปี 2553 ซึ่งเป็นวงเงนิสนิเชื่อที่ใช้ร่วมกบั LANNA ทําใหธ้นาคารไดเ้หน็ถงึผล
การดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทีผ่า่นมา และสามารถเลง็เหน็แนวโน้มการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคตไดเ้ป็นอย่างด ีซึ่งปจัจุบนั 
ธนาคารกไ็ด้อนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อให้แก่บรษิทัฯ เพื่อใช้ทดแทนวงเงนิสนิเชื่อที่ใช้ร่วมกบั LANNA แล้ว จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น 
ผูบ้รหิารจงึเชื่อมัน่วา่บรษิทัฯ จะไดร้บัการสนบัสนุนจากธนาคารดงักล่าวเป็นอย่างดใีนอนาคต   

 

(10) ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 
 ในสญัญาเงนิกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์หง่ที ่2 มกีารกําหนดเงื่อนไขวา่บรษิทัฯ จะไม่สามารถจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ได ้หากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กําหนดในสญัญาเงนิกู้ ดงันัน้ หากในอนาคต บรษิทัฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในสญัญาเงนิกู้กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 เช่น การดํารงอตัราส่วน  D/E การดํารงอตัราส่วน DSCR การดํารง
สดัสว่นการถอืหุน้ของ LANNA เป็นตน้ จะสง่ผลทําใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้ 
 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถดํารงอตัราส่วน DSCR ไดต้ามที่กําหนดในเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมื โดยอตัราส่วน DSCR 
ที่คํานวณจากงบการเงนิปี 2556 เท่ากบั 1.14 เท่า บรษิทัฯ จงึได้ทําหนังสอืขอผ่อนผนัการปฏิบตัิตามเงื่อนไขในการดํารงอตัราส่วน 
DSCR กบัธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 และเมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2556 ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ได้พจิารณาและเหน็ชอบผ่อนผนัการ
ดํารงอตัราส่วนดงักล่าวสําหรบังบการเงนิสิน้สุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 โดยกําหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องดํารงอตัราส่วน DSCR ใหอ้ยู่ใน
เกณฑท์ี่ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า ในงวดถดัไปตลอดอายุสญัญาตามเงื่อนไขเดมิอย่างไรกต็าม เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่บรษิทัฯ ไม่
สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสญัญากู้ยมืเงนิที่มกีบัธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 บรษิทัฯ จงึไดข้อผ่อนผนัเงื่อนไขการดํารง
อตัราส่วน DSCR จากธนาคาร ซึ่งบรษิทัฯ กไ็ดร้บัการผ่อนผนัเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วน DSCR จากธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 เป็นที่
เรยีบรอ้ยแล้ว โดยธนาคารไดป้รบัลดเงื่อนไขการดํารงอตัราส่วน DSCR สําหรบัปี 2557 เป็นไม่ใหต้ํ่ากว่า 1.10 เท่า  ซึ่งหากพจิารณา
จากงบการเงนิปี 2556 จะเหน็วา่บรษิทัฯ สามารถดาํรงอตัราสว่นดงักล่าวไดต้ามที่ธนาคารกําหนดแลว้ 
 

(11) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารหลกัในการประกอบธรุกิจ 
  จากการทีผู่บ้รหิารหลกัทัง้ดา้นการผลติและการขายของบรษิทัฯ ล้วนเป็นผูท้ี่มปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมเอทานอล
มานานกว่า 10 ปี ยิ่งไปกว่านัน้ บริษทัฯ ถือเป็นผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ค้า น้ํามนัตามมาตรา 10 ของ
พระราชบญัญตัิการค้าน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน จงึทําให้มคีวามรู้และความชํานาญใน
อุตสาหกรรมอย่างลกึซึ้ง ตลอดจนมคีวามสมัพนัธท์ี่ดที ัง้กบัลูกคา้และ Supplier มาอย่างยาวนาน จากประสบการณ์ดงักล่าวทําให้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ ไดร้บัความเชื่อถอืและยอมรบัจากลูกคา้ทีเ่ป็นผูค้า้น้ํามนัรายใหญ่เป็นอยา่งดมีาโดยตลอด  

จากเหตุผลดงักล่าว บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพงิผู้บรหิารหลกัในการบรหิารงาน ซึ่งหากมกีาร
เปลี่ยนแปลงผู้บรหิารหลกัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบรหิารงานของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม ผู้บรหิารหลกัและบุคลากรส่วน
ใหญ่ต่างกร็ว่มงานกบับรษิทัฯ มาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ ประกอบกบับรษิทัฯ มนีโยบายในการฝึกอบรมพนักงานทุกระดบั รวมทัง้จดัใหม้กีาร
ถ่ายทอดประสบการณ์และใหค้วามรูเ้พิม่เตมิแก่พนักงานโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นักงานมทีกัษะ ความรูค้วามสามารถ และมคีวาม
เขา้ใจในงานทีร่บัผดิชอบอยา่งเตม็ที่ ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการส่งเสรมิพนักงานแต่ละระดบัใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้าและ
สามารถเตบิโตไปในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

 

(12) ความเส่ียงจากคดีความของบริษทัฯ 
 บรษิทัฯ เป็นคู่ความในคดคีวามกบับรษิทัแห่งหน่ึง โดยเมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2554 บรษิทัแห่งดงักล่าว (ในฐานะ 
“โจทก”์) ไดย้ื่นคาํฟ้องต่อศาลแพ่งกล่าวหาว่าบรษิทัฯ (ในฐานะ “จําเลย”) ไม่ปฏบิตัติามสญัญาซื้อขายมนัเสน้และบนัทกึขอ้ตกลงซื้อ
มนัเสน้ และไดเ้รยีกคา่เสยีหายจากบรษิทัฯ จํานวน 186.85 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2554 บรษิทัฯ ไดย้ื่นคําใหก้าร
และฟ้องแย้งบรษิทัแห่งดงักล่าวโดยเรยีกค่าเสยีหายจากบรษิทัแห่งดงักล่าวจํานวน 82.41 ล้านบาท  ปจัจุบนั คดดีงักล่าวนัน้อยู่
ระหวา่งขัน้ตอนการสบืพยาน ซึง่ศาลไดท้ําการสบืพยานโจทก์ที่มภีูมลิําเนาอยู่ในต่างจงัหวดัเสรจ็สิน้แล้ว และไดแ้จง้ประเดน็กลบัให้
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คูค่วามรบัทราบในวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2557 และไดน้ดัวนัเพื่อกําหนดวนัสบืพยานโจทก์และจําเลยเพิม่เตมิในวนัที่ 9 เมษายน 2557  
ซึ่งหากศาลพจิารณาแล้วเหน็ควรใหบ้รษิทัฯ ชําระค่าเสยีหายตามจํานวนที่โจทก์เรยีกรอ้ง กรณีดงักล่ าวจะส่งผลกระทบดา้นลบต่อ
ทรพัยส์นิ ฐานะทางการเงนิ และสภาพคล่องของบรษิทัฯ 
  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารมเีชื่อมัน่ว่าบรษิทัฯ จะสามารถชนะคดไีด ้เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่ได้
เป็นฝา่ยผดิสญัญาซื้อขายตามที่โจทก์กล่าวหา นอกจากน้ี บรษิทั ไทยเน็กซ์ จํากดั ในฐานะทนายความที่เป็นผูด้ําเนินการต่อสูค้ดี
ให้แก่บริษทัฯ ได้ให้ความเห็นตามหนังสือฉบับลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2556 ว่าเมื่อพิจารณาพยานเอกสาร พยานบุคคล และ
ขอ้เทจ็จรงิในคดแีลว้ บรษิทั ไทยเน็กซ ์จาํกดั มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มแีนวโน้มเป็นฝา่ยชนะคดไีด ้เน่ืองจากมไิดเ้ป็นฝา่ยผดิสญัญา
ซือ้ขายมนัเสน้และบนัทกึขอ้ตกลงซือ้มนัเสน้ดงักล่าวขา้งต้น 

 

(13) ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 
 ณ วนัที่ 14 มกราคม 2557 บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) (“LANNA”) ถือหุ้นในบริษทัฯ จํานวน 
606,037,733 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 75.75 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้น้ี โดยที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ LANNA ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่18 กนัยายน 2556 ไดม้มีตอินุมตัใิห ้LANNA นําหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ที่ถืออยู่จํานวน 96,037,733 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน พรอ้มกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในครัง้น้ี และ
ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเดมิของ LANNA และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ของ LANNA และ
ประชาชนในครัง้น้ี LANNA จะถือหุ้นในบริษทัฯ จํานวน 510,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้น้ี ซึ่งจะทําให ้LANNA มอีํานาจในการควบคุมบรษิทัฯ และมอีิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจของบรษิทัฯ ไดเ้กือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรอืการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้อง ใช้เสยีงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมายกําหนดหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กําหนดใหต้้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  
 อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาเพื่อทําหน้าทีต่รวจสอบ พจิารณา และกลัน่กรอง
เพื่อมใิห้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
บรษิทัฯ ยิง่ไปกวา่นัน้แลว้ โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระจํานวน 4 ท่าน (ซึ่งประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจํานวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารจํานวน 1 ท่าน และ
กรรมการที่เป็นตวัแทนจาก LANNA จํานวน 4 ท่าน โครงสรา้งกรรมการดงักล่าวจะทําใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีงเพื่อพจิารณา
ในเรื่องต่างๆ และช่วยใหก้ารกํากบัดูแลการบรหิารงานเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเกดิประสทิธภิาพสงูสุด  
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ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

รายละเอียด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ฐานะการเงิน (หน่วย : ลา้นบาท)    
สนิทรพัยร์วม 2,435.80 2,420.74 2,888.05 
หนี้สนิรวม 1,512.47 1,333.35 1,786.98 
ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 800 800 800 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 923.32 1,087.39 1,101.07 
ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ลา้นบาท)    
รายไดร้วม 1,098.81 1,350.87 1,659.75 
รายไดจ้ากการขาย 1,098.21 1,349.86 1,659.05 
กาํไรสุทธ ิ (42.90) 164.07 117.68 
อตัราส่วนสภาพคล่อง      
อตัราสว่นสภาพคล่อง  (เท่า) 0.15 0.29 0.58 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  (เท่า) 0.06 0.13 0.17 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด  (เท่า) 0.03 0.27 (0.23) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้  (เท่า) 14.96 14.30 12.13 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 24.07 25.17 29.68 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้สาํเรจ็รปู (เท่า) 31.01 54.48 95.83 
ระยะเวลาขายสนิคา้สาํเรจ็รปูเฉลีย่  (วนั) 11.61 6.61 3.76 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 47.66 21.54 21.08 
ระยะเวลาชาํระหนี้  (วนั) 7.55 16.72 17.08 
Cash Cycle  (วนั) 28.13 15.07 16.36 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร     
อตัรากาํไรขัน้ตน้  (%) 3.31 20.70 16.18 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) (1.35) 16.20 10.76 
อตัรากาํไรอื่น   (%) 0.05 0.07 0.04 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร  (%) (214.54) 143.27 (124.01) 
อตัรากาํไรสุทธ ิ  (%) (3.90) 12.15 7.09 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%) (4.60) 16.32 10.75 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  (%) (1.79) 6.76 4.43 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  (%) 0.30 11.45 9.88 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์  (เท่า) 0.46 0.56 0.63 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.64 1.23 1.62 
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เท่า) 2.11 6.76 (2.31) 
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.16 1.39 (0.58) 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%) - 14.63 67.98 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

                 งบการเงนิของบรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ ีจาํกดั(มหาชน) ไดจ้ดัทาํขึน้ตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้เรื่องกําหนดรายการย่อที่ต้องมใีนงบการเงนิ ซึ่งใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 และได้
ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่าํหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
              คณะกรรมการรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของ บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั(มหาชน) ทีจ่ดัทาํขึน้
เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าไดแ้สดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดทีเ่ป็นจรงิและสมเหตุผลโดยไดจ้ดัใหม้ี
การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพยีงพอ และรายงานทางการเงนินี้ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่
รบัรองทัว่ไปโดยพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบักจิการซึ่งปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนได้
พจิารณาถงึความพอเพยีงในการตัง้สาํรองสาํหรบัรายงานทีม่คีวามไม่แน่นอน หรอือาจจะมผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อ
กจิการในอนาคต โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทีส่าํคญัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิและผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชแีลว้ 
              ในการนี้คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามอสิระ ใหเ้ขา้มาทํา
หน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชี สอบทางระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่งใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตังิานทีโ่ปร่งใสเป็นไปตาม
ระเบียบของบรษิัทฯ และเป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ดูแลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตลอดจนพจิารณาและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเหน็ไว้
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2556 แลว้ 
 
 
 
 วนัที ่ 28 มนีาคม  2557 
                                         ในนามคณะกรรมการบรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั(มหาชน) 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( นายวสิทิธิ ์ น้อยพนัธุ)์ 
ประธานกรรมการ 

( นายสมชาย  โล่หว์สิทุธิ)์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมคีวามเป็นอสิระไม่เกี่ยวขอ้งกบัผูบ้รหิาร

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมในปี 2556 รวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ และไดร้ายงานการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมบรษิทัฯ 
ทราบเป็นประจําทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครัง้ โดยได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดขึ้น ซึ่งมี
สาระสาํคญัสรุปไดด้งันี้ 

 
การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงนิและงบ

การเงนิของบรษิทัฯ รายไตรมาส และงวดประจาํปี 2556 ร่วมกบัผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชีแลว้เหน็ว่า รายงานทางการเงนิ
และงบการเงนิของบรษิทัฯ ในรอบปี 2556 ไดจ้ดัทาํขึน้ตามขอ้กําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้นเพยีงพอและมคีวามถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญั 

 
ระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุมภายในทัง้ 5 ดา้นในรอบปี 2556 

ซึง่ประกอบดว้ย (1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (2) การบรหิารความเสีย่ง (3) การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 
(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และ (5) ระบบการตดิตาม แลว้เหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิโดยไม่พบจุดอ่อนทีเ่ป็นสาระสาํคญัแต่อย่างใด   

 
การท ารายการเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทํารายการเกีย่วโยงกนัในรอบปี 

2556 ปรากฎว่านอกจากรายการกูย้มืทีใ่ชว้งเงนิร่วมกบับรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จาํกดั(มหาชน) วงเงนิรวม 450 ลา้นบาท
แล้วบรษิัทฯ ไม่มี การทําธุรกรรมทีเ่ขา้ข่ายรายการเกี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิทักบัผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจ
ควบคุม 

 
การได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการไดม้าและจําหน่ายไป

ซึง่สนิทรพัยใ์นรอบปี 2556 โดยคาํนวณตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ปรากฎว่าบรษิทัฯ มรีายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยน้์อยกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมจงึไม่ตอ้งรายงาน
และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแต่อย่างใด 

 
การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดของทางราชการ  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแล้ว

เหน็ว่าบรษิทัฯ มกีารปฏบิตังิานตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของทางราชการ ซึง่ไม่พบขอ้บกพร่อง
ทีม่สีาระสาํคญัแต่อย่างใด 

 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัิงานของฝ่ายบรหิารในรอบปี 

2556 แลว้เหน็ว่าผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบรหิารงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารเปิดเผย
ขอ้มูลและมกีารดําเนินงานอย่างโปร่งใส  รวมทัง้ไดม้กีารเสรมิสร้างความรูใ้หก้บัพนักงานแต่ละระดบัเป็นระยะ  ๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ 

 
การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

โดยไดใ้หค้วามเหน็เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อขออนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตัง้ นางสายฝน  อนิทร์
แก้ว ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรอื นายวชิาติ   โลเกศกระว ีผู้สอบบญัชอีนุญาตเลขที ่4451 และ/หรอื 
นางสาวสาธดิา  รตันารุรกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4753 แห่งบรษิัทสํานักงานเอินสท์ แอนด์ ยงั จํากดั คนใดคน
หนึ่งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจาํปี 2557  
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ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการบริหารงานตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีมี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้ความสําคญักบัปจัจยัความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามข้อ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้งและเชื่อถอืไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มี
การเปิดเผยขอ้มลูและการดาํเนินงานอย่างโปร่งใส มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอ และไม่พบขอ้บกพร่องที่
เป็นสาระสาํคญัแต่อย่างใด 
 
 

วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2557 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

(นายเผดจ็ภยั  มคีุณเอีย่ม) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและ
การน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการ
น ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีดงักล่าวและน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ                
โดยใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้ไดน้ ามาถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 
สายฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2557 
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 11,989,722              5,646,162                5,658,596                

ลูกหน้ีการคา้ 9 176,814,879            96,766,926              92,014,211              

สินคา้คงเหลือ 10 84,149,758              77,292,629              114,077,316            

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ 11 366,882,970            46,636,832              6,869,478                

ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย -                               -                               5,723,506                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,145,986              5,179,710                2,460,221                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 656,983,315            231,522,259            226,803,328            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 2,206,746,622         2,168,461,747         2,187,517,719         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,959,841                2,430,996                1,738,671                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 22 21,906,256              17,869,805              19,304,756              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 457,400                   457,400                   430,649                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,231,070,119         2,189,219,948         2,208,991,795         
รวมสินทรัพย์ 2,888,053,434         2,420,742,207         2,435,795,123         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 744,682,908            513,000,000            563,000,000            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 187,265,407            86,724,859              36,845,269              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 180,000,000            180,000,000            900,000,000            

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17 3,111,397                3,884,808                533,474                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,334,124              8,604,577                9,082,648                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,127,393,836         792,214,244            1,509,461,391         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 657,757,191            540,000,000            -                               

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 1,833,836                1,137,849                3,009,611                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 659,591,027            541,137,849            3,009,611                

รวมหนีสิ้น 1,786,984,863         1,333,352,093         1,512,471,002         

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555: 
      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 1,000,000,000         800,000,000            800,000,000            

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 800,000,000            800,000,000            800,000,000            

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 556,451                   556,451                   556,451                   

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 100,000,000            65,100,000              56,800,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 200,512,120            221,733,663            65,967,670              

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,101,068,571         1,087,390,114         923,324,121            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,888,053,434         2,420,742,207         2,435,795,123         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                               -                               

(หน่วย: บาท)
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,659,052,294         1,349,864,625         

รายไดอ่ื้น 697,977                   1,007,413                

รวมรายได้ 1,659,750,271         1,350,872,038         

ค่าใช้จ่าย 21

ตน้ทุนขาย 1,390,599,079         1,070,415,277         

คา่ใชจ่้ายในการขาย 10,278,505              7,744,140                

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 79,596,845              53,082,124              

รวมค่าใช้จ่าย 1,480,474,429         1,131,241,541         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 179,275,842            219,630,497            

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (65,633,836)            (54,129,553)            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 113,642,006            165,500,944            

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 4,036,451                (1,434,951)              

ก าไรส าหรับปี 117,678,457            164,065,993            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 117,678,457            164,065,993            

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 24
ก าไรส าหรับปี 0.15 0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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ก าไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจากการ จดัสรรแลว้ - 

ท่ีออกและ จ่ายโดยใชหุ้น้ ส ารองตาม

หมายเหตุ ช าระแลว้ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 -

    ตามทีร่ายงานไว้เดิม 800,000,000  -                     56,800,000    47,219,365       904,019,365     

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

  การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ 4 -                     -                     -                     19,304,756       19,304,756       

รายการปรับปรุงส่วนทุนจากการ

   จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                     556,451         -                     (556,451)           -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  -

   หลังการปรับปรุง 800,000,000  556,451         56,800,000    65,967,670       923,324,121     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                     -                     -                     164,065,993     164,065,993     

โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็น

   ส ารองตามกฎหมาย 20 -                     -                     8,300,000      (8,300,000)        -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 -

   หลังการปรับปรุง 800,000,000  556,451         65,100,000    221,733,663     1,087,390,114  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 -

    ตามทีร่ายงานไว้เดิม 800,000,000  -                     65,100,000    204,420,309     1,069,520,309  

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

  การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ 4 -                     -                     -                     17,869,805       17,869,805       

รายการปรับปรุงส่วนทุนจากการ

   จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                     556,451         -                     (556,451)           -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  -

   หลังการปรับปรุง 800,000,000  556,451         65,100,000    221,733,663     1,087,390,114  

เงินปันผลจ่าย 27 -                     -                     -                     (104,000,000)    (104,000,000)    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     117,678,457     117,678,457     

โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   ส ารองตามกฎหมาย 20 -                     -                     34,900,000    (34,900,000)      -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 800,000,000  556,451         100,000,000  200,512,120     1,101,068,571  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 113,642,006            165,500,944            

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 99,331,202              86,009,986              

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (9,702,516)              3,566,782                

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               6,201,976                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 981,596                   1,479,572                

   รายไดด้อกเบ้ีย (189,673)                 (411,810)                 

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 58,643,188              53,731,200              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 262,705,803            316,078,650            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้ (80,047,953)            (4,752,715)              

   สินคา้คงเหลือ 2,845,387                33,217,905              

   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ (320,246,138)          (39,767,354)            

   ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย -                               5,723,506                

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,965,513)            (2,715,238)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                               (26,751)                    

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (24,185,210)            59,255,008              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 653,818                   (640,142)                 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,059,020)              -                               

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (171,298,826)          366,372,869            

   ดอกเบ้ียรับ 188,910                   409,557                   

   จ่ายดอกเบ้ีย (50,340,898)            (53,569,129)            

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย -                               (1,998)                      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (221,450,814)          313,211,299            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (104,499,545)          (93,726,962)            

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (257,800)                 (156,140)                 

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 12,338,181              9,577,360                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                               1,082,009                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (92,419,164)            (83,223,733)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 524,213,538            -                               

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                               (50,000,000)            

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (180,000,000)          (180,000,000)          

จ่ายเงินปันผล (24,000,000)            -                               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 320,213,538            (230,000,000)          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 6,343,560                (12,434)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 5,646,162                5,658,596                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 11,989,722              5,646,162                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (44,725,758)            (9,375,418)              

   โอนสินทรัพยถ์าวรไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               1,262,424                

   เงินปันผลคา้งจ่าย 80,000,000              -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัและได้แปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง                  
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออก
ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตี

ราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่
บริษทัฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสม
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ด าเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ                

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน                 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

   ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของ
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้  

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: บาท) 

 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 25,327,574 21,291,123 19,304,756 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 3,421,318 3,421,318 - 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน  21,906,256 17,869,805 19,304,756 

 

  (หน่วย: บาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          

31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรหรือขาดทุน:   
ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) (4,036,451) 1,434,951 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  0.0050 (0.0018) 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิตและวตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตหมายถึงต้นทุนวตัถุดิบ 
ค่าแรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บหมายถึงราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ
หกัดว้ยค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 วสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะ
ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 ต้นทุนไร่มันส าปะหลงั 

 ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัประกอบดว้ยค่าตน้พนัธ์ุมนัส าปะหลงัและค่าใชจ่้ายในการปลูกตน้มนัส าปะหลงัซ่ึง
เกิดข้ึนก่อนท่ีตน้มนัส าปะหลงัจะให้ผลผลิต ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงจะถูกตดั
จ าหน่ายเม่ือพร้อมเก็บเก่ียว ตามระยะเวลาการเก็บเก่ียวระหวา่ง 8 ถึง 10 เดือน 
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5.6 ต้นทุนไร่อ้อย 

 ตน้ทุนไร่ออ้ยประกอบดว้ยค่าตน้พนัธ์ุออ้ยและค่าใชจ่้ายในการปลูกตน้ออ้ย ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีตน้ออ้ยจะให้
ผลผลิต ตน้ทุนไร่ออ้ยแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือพร้อมเก็บเก่ียว ตามระยะเวลาการ
เก็บเก่ียวระหวา่ง 10 ถึง 13 เดือน 

5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5, 15 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก
บญัชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น  

5.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทัฯจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหกัจากมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

5.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กบัผูใ้หเ้ช่า จะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานสุทธิจากส่ิงตอบแทน
จูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่านั้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่
ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด
ลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขาย บริษทัฯใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อ
กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

5.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรกในปี 2554 
บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชี
เดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนของปี 2554 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ 20 ส าหรับกิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน (2555: ร้อยละ 23) และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดจากสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดท่ี
ลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
เงินปันผลจ่าย 78,784,905 - ตามอัตราท่ีประกาศจ่าย 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)   

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 60,603,773 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,603,773 - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,937,168 17,530,464 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 488,568 447,449 

รวม 18,425,736 17,977,913 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
เงินสด 37,130 36,877 
เงินฝากธนาคาร 11,952,592 5,609,285 
รวม 11,989,722 5,646,162 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี (2555:              
ร้อยละ 0.25 ถึง 0.63 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนด
ช าระ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯไดท้  าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการคา้กบัสถาบนัการเงินในประเทศ 1 แห่ง ใน
วงเงินรวม 50 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไม่มียอดคงเหลือการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ี
การคา้แก่สถาบนัการเงินดงักล่าว 

10. สินค้าคงเหลอื 
(หน่วย: บาท) 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน       

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคา้ส าเร็จรูป - เอทานอล 20,807,409 8,213,699 - - 20,807,409 8,213,699 
สินคา้ระหวา่งผลิต 10,182,901 20,467,376 - - 10,182,901 20,467,376 
วตัถุดิบ - กากน ้าตาล 43,396,989 30,877,418 - - 43,396,989 30,877,418 
วตัถุดิบ - มนัเส้น - 18,868,326 - (9,702,516) - 9,165,810 
วสัดุส้ินเปลือง 9,762,459 8,568,326 - - 9,762,459 8,568,326 

รวม 84,149,758 86,995,145 - (9,702,516) 84,149,758 77,292,629 
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11. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัในประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือกากน ้ าตาลและ
มนัเส้นตามสัญญาซ้ือขายกากน ้ าตาลและสัญญาซ้ือขายมนัเส้น เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือกากน ้ าตาลและมนัเส้นเป็นจ านวน 
366.9 ลา้นบาท (2555: 46.6 ลา้นบาท)  

12. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 149,359,251 52,560,656 236,531,758 719,525,553 14,527,547 25,889,594 1,250,734,459 2,449,128,818 
ซ้ือเพิ่ม 775,000 - 709,351 19,649,682 956,888 811,100 51,810,381 74,712,402 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (50,000) - - (2,798,097) (677,517) (1,228,953) (6,138,222) (10,892,789) 
โอนเขา้(ออก) - 4,225,222 18,537,733 917,288,792 569,238 119,500 (942,002,909) (1,262,424) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 9,639,142 9,639,142 

รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - - (9,577,360) (9,577,360) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 150,084,251 56,785,878 255,778,842 1,653,665,930 15,376,156 25,591,241 354,465,491 2,511,747,789 
ซ้ือเพิ่ม 6,655,614 - 184,081 6,940,001 1,411,925 67,700 133,911,982 149,171,303 
โอนเขา้(ออก) - - - 12,702,638 - - (12,702,638) - 

รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - (6,338,181) - - (6,000,000) (12,338,181) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 156,739,865 56,785,878 255,962,923 1,666,970,388 16,788,081 25,658,941 469,674,835 2,648,580,911 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - - 24,815,990 209,145,449 10,013,827 17,635,833 - 261,611,099 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - - 9,453,636 70,932,397 1,799,127 3,100,436 - 85,285,596 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ            
ส่วนท่ีจ าหน่ายและ              
ตดัจ าหน่าย - - - (2,141,685) (659,426) (809,542) - (3,610,653) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - - 34,269,626 277,936,161 11,153,528 19,926,727 - 343,286,042 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - - 10,036,108 84,086,323 1,709,393 2,716,423 - 98,548,247 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - - 44,305,734 362,022,484 12,862,921 22,643,150 - 441,834,289 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 150,084,251 56,785,878 221,509,216 1,375,729,769 4,222,628 5,664,514 354,465,491 2,168,461,747 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 156,739,865 56,785,878 211,657,189 1,304,947,904 3,925,160 3,015,791 469,674,835 2,206,746,622 

      
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2555 (จ านวน 72 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  85,285,596 

2556 (จ านวน 68 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  98,548,247 
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 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 จ านวนประมาณ 1,198.7 ลา้นบาท (2555: 1,175.9 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว
และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และ 17 

ในปี 2555 บริษทัฯได้รับเงินสนับสนุนตามสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยกี๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555 บริษทัฯไดท้  าสัญญารับเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน
ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยกี๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบบัหน่ึงในวงเงินไม่
เกิน 15.3 ลา้นบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนงวด
แรกเป็นจ านวนเงิน 4.6 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2556 บริษทัฯได้รับเงินสนบัสนุนงวดสองและงวด
สุดทา้ยเพิ่มรวมเป็นจ านวนเงิน 6.3 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯไดท้  าสัญญารับเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบบัหน่ึงใน
วงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุน
งวดแรกเป็นจ านวนเงิน 6.0 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ตามบริษทัฯผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญารับเงินสนบัสนุน
ดงักล่าว 

บริษทัฯไดบ้นัทึกดอกเบ้ียจ่ายไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง โดยค านวณ
จากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 2556 2555 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (บาท) - 9,639,142 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) - 4.31 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะจ านวนหน่ึง
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 40.3 ลา้นบาท (2555: 30.7 ลา้นบาท) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
ราคาทุน 5,395,315 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,435,474) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,959,841 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
ราคาทุน 5,083,515 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,652,519) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,430,996 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,430,996 1,738,671 
ซ้ือเพิ่ม 311,800 156,140 
โอนเขา้ - 1,262,424 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (782,955) (724,390) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย - (1,849) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,959,841 2,430,996 
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14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย                                  

(ร้อยละต่อปี) 2556 2555 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.70 - 4.10 604,684,250 513,000,000 
ทรัสตรี์ซีท 3.70 139,998,658 - 
รวม  744,682,908 513,000,000 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บางส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
เจา้หน้ีการคา้  52,805,751 79,136,580 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,603,773 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66,620,271 7,091,652 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  7,235,612 496,627 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 187,265,407 86,724,859 

16. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 
    2556 2555 
เงินกูย้มืระยะยาว 837,757,191 720,000,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (180,000,000) (180,000,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 657,757,191 540,000,000 
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เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2552 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกู้ยืมเงินใน
วงเงินจ านวน 900 ลา้นบาท ส าหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และซ้ือเคร่ืองจกัร
ส าหรับโครงการ เงินกูย้มืน้ีคิดดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปีส าหรับสองปีแรก และอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีส าหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 7 ปี 
โดยปลอดช าระเงินตน้ 30 เดือน หลงัจากนั้นช าระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด ๆ ละ 90 ลา้น
บาท โดยมีก าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวค ้า
ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 ธนาคารไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียระหวา่งเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 
2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่มหลกัประกนั
โดยการจดจ านองท่ีดินมูลค่าประมาณ 50 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2556 ธนาคารไดป้รับลด
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธนัวาคม 2556 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น 
THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯได้เข้าท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงใน
ประเทศเพื่อท าการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งหมดท่ีมีกบัธนาคารอีกแห่งหน่ึงในประเทศในวงเงินจ านวน 845 
ล้านบาท โดยเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้ท าการเบิกเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เพื่อการปรับ
โครงสร้างหน้ีดงักล่าวและช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีกบัธนาคารในประเทศทั้งจ  านวนเป็น
จ านวนเงิน 837.8 ล้านบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี 
ส าหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ีสองถึงปีท่ีห้า เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืน
ภายใน 5 ปี โดยช าระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด โดยงวดท่ีหน่ึงถึงเกา้ช าระงวดละ 90 ลา้น
บาท และงวดท่ีสิบช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยมีก าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2561 เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน และ
เคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทาง
การเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดมี้หนงัสือผอ่นปรนเง่ือนไขเร่ืองการ
ด ารงอตัราส่วนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ให้บริษทัฯแลว้ เม่ือวนัท่ี              
27 ธนัวาคม 2556 และ 27  ธนัวาคม 2555 ตามล าดบั 
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17. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 5,022,657 3,543,085 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,327,203 728,531 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 223,696 207,594 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,059,020) - 
ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (569,303) 543,447 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 4,945,233 5,022,657 

   
ส ารองผลประโยชน์ของพนกังาน   
หมุนเวยีน 3,111,397 3,884,808 
ไม่หมุนเวยีน 1,833,836 1,137,849 

 4,945,233 5,022,657 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,327,203 728,531 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 223,696 207,594 
ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี (569,303) 543,447 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 981,596 1,479,572 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ                
ก าไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนขาย 334,734 379,889 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 646,862 1,099,683 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2556 2555 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.9 4.3, 4.6 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  4.7, 6.6 4.8, 7.1 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 10.0 - 29.0 8.0 - 22.0 

 จ านวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
ส าหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 
จ านวนภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 
จ านวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง

จากผลของประสบการณ์ 
ปี 2556  4,945,233 138,431 
ปี 2555 5,022,657 - 
ปี 2554 3,543,085 - 
ปี 2553 2,070,903 - 

18. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 800 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 800 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 
1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นคร้ังแรกแก่ประชาชนทัว่ไปและผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2556 

19. ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ในปี 2554 ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทัฯไดข้ายหุ้นของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ
เป็นจ านวน 3.1 ลา้นหุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท รายการดงักล่าวอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท าให้กิจการตอ้งบนัทึกส่วนต่างของราคาขายกบั
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ บริษทัฯพิจารณาว่าวิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชีเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากมูลค่าหุ้นตามบญัชีค านวณจากงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีส่วนต่างดงักล่าวคิดเป็นจ านวน 0.6 ลา้นบาท บริษทัฯจึง
ไดป้รับปรุงรายการดงักล่าวโดยบนัทึกปรับปรุงก าไรสะสมยกมาตน้ปี 2555 ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้น และบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 



 

54 

 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจ านวน 34.9 ลา้นบาท รวมเป็นส ารอง
ตามกฎหมายทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท (2555: จดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจ านวน 8.3 ลา้นบาท รวมเป็น
ส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 65.1 ลา้นบาท) ในปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้น
แลว้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใช่จ่ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,223,191,606 824,400,195 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (2,309,235) 9,496,355 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 99,331,202 86,009,986 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 51,984,600 51,615,820 
ค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง 47,592,785 58,386,701 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 11,147,955 13,527,887 

22. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,897,999) 997,997 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 436,954 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่รับรู้ 6,861,548 - 

ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,036,451) 1,434,951 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 113,642,006 165,500,944 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 22,728,401 38,065,217 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 436,954 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23) (33,939,426) (37,491,589) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 10,556 2,599 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (2,007) (160) 
อ่ืน ๆ 304,477 421,930 

รวม (33,626,400) (37,067,220) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่รับรู้ 6,861,548 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,036,451) 1,434,951 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,479,061 2,768,609 1,424,607 
ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 232,187 45,385 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 366,767 227,570 186,315 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 20,249,559 18,249,559 17,693,834 

รวม 25,327,574 21,291,123 19,304,756 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

ค่าเส่ือมราคาสะสม - เคร่ืองจกัร 3,421,318 3,421,318 - 

รวม 3,421,318 3,421,318 - 
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็น 
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ไดมี้พระราช
กฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวส าหรับปี 2555 - 
2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการค านวณภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ านวน 34 ลา้นบาท (2555: ไม่มี) ท่ีบริษทัฯ 
ไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  เน่ืองจากบริษทัฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยงัมี
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะท าให้มัน่ใจวา่บริษทัฯจะสามารถน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ 

23. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนดงัน้ี  

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1760(2)/2546 2078(9)/2551 
ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2546 19 พฤศจิกายน 2551 

1. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 

ผลิตเอทานอล 
(99.5%) 

2. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ   
2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริม (นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น) และ
ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลา
ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  
(ส้ินสุดแลว้) 

 

8 ปี  
(จะหมดอายใุนวนัท่ี  
1 เมษายน 2563) 

 

2.2 ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดไ้ปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล (นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลาตามขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ วสัดุจ  าเป็นและของท่ีใช้ในการผลิตเพ่ือ
การส่งออก นบัจากวนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเร่ิมมีรายได ้ 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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 รายไดข้องบริษทัฯส าหรับปีเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ โดยจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
รายไดจ้ากการขาย   
   กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 1,593,731,798 1,330,432,416 
   กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 65,320,496 19,432,209 
รวม 1,659,052,294 1,349,864,625 

24. ก าไรต่อหุ้น        

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับปี (บาท) 117,678,457 164,065,993 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 800,000,000 800,000,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.15 0.21 

25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน
งานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดย
ใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้  

 ในปี 2556 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 4 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 623 ลา้นบาท, 375 ลา้น
บาท, 296 ลา้นบาท และ 274 ลา้นบาท (ปี 2555: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงิน 518 
ลา้นบาท, 357 ลา้นบาท และ 298 ลา้นบาท) 
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26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังาน
เม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงิน
สมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 2.0 ลา้นบาท (2555: 1.7 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล          
จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (บาท) (บาท)  
2556     
เงินปันผลประจ าปี
ส าหรับปี 2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2556 

24,000,000 0.03 20 พฤษภาคม 2556 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 

80,000,000 0.10 17 มกราคม 2557 

รวม 104,000,000 0.13  

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 176.3 ลา้น
บาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และการ
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2555: 105.8 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นยโูร รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 122.3 
ลา้นบาท) 

28.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน ยานพาหนะและบริการอ่ืน ๆ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง  5 ปี  
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 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 3.1 2.8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 2.6 

28.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการและซ้ือสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมี
ก าหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซ่ึงอตัราค่าซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 
โดยเร่ิมมีการซ้ือในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซ้ือ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ส่วนปีท่ี 4 
และ 5 ให้ใชร้าคาเฉล่ียของราคาท่ีซ้ือขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณ
การซ้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ค) ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลเพิ่มเติมอีกสองบริษทัมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
และจะตกลงราคาซ้ือก่อนการส่งมอบในปีถดัไป โดยปริมาณการซ้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ง)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งให้ค  าปรึกษาทางกฎหมายจ านวน
เงินประมาณ 0.7 ลา้นบาท (2555: สัญญาจา้งท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้างระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
และบริการอ่ืนๆ จ านวน 3.7 ลา้นบาท) 

จ) บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการกบับริษทัท่ีปรึกษาเพื่อให้ค  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินและกฎหมายให้แก่บริษทัฯในการน าบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

28.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 11.1 ลา้นบาท (2555: 16.5 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงกบักรมสรรพสามิตและโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ                
ปี 2555 (ปีท่ี 5) กบัส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน และเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติั
ตามสัญญาอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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29. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายมนัเส้นลงวนัท่ี                 
21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 186.9 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯได้ยื่นค าให้การและฟ้องแยง้บริษทัดังกล่าวโดยเรียก
ค่าเสียหายจ านวน 82.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 คดีความยงัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลแพง่ โดยทนายความของบริษทัฯมีความเห็นวา่บริษทัฯมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญาขา้งตน้ และ
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าบริษทัฯจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ  
บริษทัฯจึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับความเสียหายจากคดีความดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นบริษทัน ้ ามนัซ่ึงมี
ช่ือเสียงและฐานะการเงินดี จ  านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงิน
กูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
ท่ีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.9 2.1 12.0 0.25 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้ - 176.8 176.8 - 

 9.9 178.9 188.8  
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 744.7 - 744.7 3.70 - 4.10 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 187.3 187.3  

 744.7 187.3 932.0  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย       
ท่ีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 0.4 5.6 0.25 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้ - 96.8 96.8 - 
 5.2 97.2 102.4  
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 513.0 - 513.0 3.95 - 4.85 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 86.7 86.7 - 
 513.0 86.7 599.7  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารจ านวน 837.8 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส าหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ีสองถึงปีท่ีหา้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารจ านวน 720 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใน
อตัราร้อยละ 3.80 ต่อปีส าหรับสองปีแรกและอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีส าหรับ
ปีท่ีสามถึงปีท่ีเจ็ด ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 ธนาคารไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียช่วงเดือนมีนาคม 
2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯไม่คาดว่าจะมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัจากรายการซ้ือ ขายและการกูย้ืม เน่ืองจาก
รายการส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท  

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายช าระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม
และการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.63:1 (2555: 1.25:1)  

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
 รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพของบรษิทัฯ เติบโตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด จากจํานวน 760.20 ล้านบาท ในปี 
2553 เป็นจาํนวน 1,023.31 ลา้นบาท ในปี 2554 และจาํนวน 1,330.43 ล้านบาท ในปี 2555 คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 34.61 
และร้อยละ 30.01 สาเหตุที่ทําให้รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพของบรษิทัฯ เพิม่ขึ้นเกิดจากการที่บรษิทัฯ สามารถ
จาํหน่ายเอทานอลแปลงสภาพในปรมิาณที่เพิม่ขึน้ โดยในปี 2553-2555 ปรมิาณการจําหน่ายเอทานอลแปลงสภาพของบรษิทัฯ มี
อตัราการเตบิโตอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 42.13 ต่อปี ในขณะทีร่าคาขายเอทานอลแปลงสภาพลดลงเฉลี่ยรอ้ยละ 6.92 ต่อปี ซึ่งเป็นไป
ตามภาวะตลาดและการแข่งขนั สําหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายเอทานอลแปลงสภาพจํานวน 1,650.81 ล้านบาท 
เพิม่ขึ้นจากปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 24.08 ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาครฐัได้ประกาศยกเลกิการจดัจําหน่ายน้ํามนัเบนซนิ 91 โดยมผีล
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 จงึทําให้ประชาชนที่ใช้น้ํามนัเบนซนิ 91 ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ํามนัแก๊สโซฮอล์แทน ซึ่งส่งผลให้ปรมิาณ
ความตอ้งการใชเ้อทานอลแปลงสภาพเพิม่สูงขึน้ และในขณะเดยีวกนัราคาขายเอทานอลแปลงสภาพกป็รบัตวัเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั 
   

ในปี 2553-2556 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายจํานวน 798.55 ล้านบาท จํานวน 1 ,061.81 ล้านบาท จํานวน 1,070.42 ล้านบาท 
จํานวน 1,049.29 ล้านบาท และจํานวน 1,390.60 ตามลําดบั คดิเป็นร้อยละ 105.04 รอ้ยละ 96.69 รอ้ยละ 79.30 รอ้ยละ 83.73 
และร้อยละ 83.82 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั สาเหตุที่ในปี 2553 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายสูงกว่ารายไดจ้ากการขายนัน้เกิด
จากการที่ราคาเฉลี่ยของกากน้ําตาลซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตเอทานอลปรบัตวัเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงประมาณ 5,000 บาทต่อตนั 
ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารบนัทกึผลต่างจากการตรวจนบักากน้ําตาลเขา้เป็นต้นทุนการผลติจํานวน 27.29 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ มี
การใช้กําลงัการผลิตเพยีงร้อยละ 61.56 ของกําลงัการผลิตติดตัง้รวม จงึทําให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น เน่ืองจากมีต้นทุน
บางสว่นทีเ่ป็นตน้ทุนคงทีท่ีไ่มไ่ดแ้ปรผนัตามปรมิาณการผลติ เช่น คา่เสื่อมราคา ค่าแรงงาน เป็นต้น หลงัจากนัน้ในปี 2554 และ ปี 
2555 สดัส่วนต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายกป็รบัตวัลดลง โดยในปี 2554 ราคาเฉลี่ยของกากน้ําตาลเริม่ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่
ประมาณ 4,300 บาทต่อตนั ประกอบกบับรษิทัฯ มีการใช้กําลงัการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83.20 ของกําลงัการผลิตติดตัง้รวม 
ในขณะที่บรษิทัฯ มขีาดทุนจากการขายมนัเสน้จํานวน 14.73 ล้านบาท ซึ่งเป็นมนัเสน้ที่เตรยีมไวส้ําหรบัทดลองเดนิเครื่องจกัรผลติเอ
ทานอลจากมนัเสน้ของสายการผลติที ่2 แต่เน่ืองจากมนัเสน้ดงักล่าวมคีณุภาพไมเ่ป็นไปตามที่กําหนดจงึไม่สามารถใช้เป็นวตัถุดบิใน
การผลติเอทานอลได ้บรษิทัฯ จงึทยอยขายมนัเสน้ดงักล่าวออกไปตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2554 สาเหตุที่สดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้
จากการขายในปี 2555 ปรบัตวัลดลงจากปี 2553 และปี 2554 อย่างมนีัยสําคญันัน้ เป็นผลจากการที่ราคาเฉลี่ยของกากน้ําตาล
ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อตนั ในขณะที่บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการขายมนัเส้นอีกจํานวน 7.02 ล้านบาท 
สําหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มสีดัส่วนต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายร้อยละ 83.82 ซึ่งเพิม่ขึ้นจากสดัส่วนในปี 2555 เน่ืองจากราคา
เฉลีย่ของกากน้ําตาลในปี 2556 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากราคาเฉลี่ยของปี 2555 มาอยู่ที่ประมาณ 4 ,300 บาทต่อตนั โดยมีอตัราการใช้
กําลงัการผลติคดิเป็นร้อยละ 55.58 ของกําลงัการผลติตดิตัง้รวม สาเหตุที่บรษิทัฯ ยงัไม่ไดใ้ช้กําลงัการผลติอย่างเตม็ที่ เน่ืองจาก
บรษิทัฯ มกีารเดนิเครื่องจกัรผลติเอทานอลสายการผลติที ่2 เตม็กําลงัการผลติ ซึง่เพยีงพอต่อการจําหน่ายและเป็นไปตามแผนการ
ผลติที่วางไวแ้ล้ว ดงันัน้ จงึเดนิเครื่องจกัรผลิตเอทานอลสายการผลติที่ 1 เป็นระยะๆ ในช่วงเวลาที่ต้องหยุดซ่อมบํารุงเครื่องจกัร
ของสายการผลติที ่2 เท่านัน้ เพื่อใหก้ารบรหิารตน้ทุนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 2.54 ล้านบาท ในปี 2553 จํานวน 5.87 ล้านบาท ในปี 2554 จํานวน 
7.74 ลา้นบาท ในปี 2555 และจาํนวน 10.28 ล้านบาท ในปี 2556 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.33 รอ้ยละ 0.53  รอ้ยละ 0.57 และรอ้ย
ละ 0.62 ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั ประกอบกบับริษทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 42.34 ล้านบาท ในปี 2553 
จํานวน 45.36 ล้านบาท ในปี 2554 จํานวน 53.08 ล้านบาท ในปี 2555 และจํานวน 79.60 ล้านบาท ในปี 2556 คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 5.57 รอ้ยละ 4.13 รอ้ยละ 3.93 และรอ้ยละ 4.80 ของรายไดร้วม ตามลําดบั  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ส่งผลทําใหใ้นปี 2553 และปี 2554 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธจิํานวน 94.52 ล้านบาท และจํานวน 
42.90 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัราขาดทุนสุทธริอ้ยละ 12.43 และรอ้ยละ 3.90 ตามลําดบั ในขณะที่ปี  2555 และปี 2556 บรษิทัฯ 
มกํีาไรสุทธจิํานวน 164.07 ล้านบาท และจํานวน 117.68 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 12.15 และร้อยละ 
7.09 ตามลําดบั 
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ฐานะทางการเงิน 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจํานวน 2,363.49 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 จํานวน 2,435.80 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 และจํานวน 

2,420.74 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 และจํานวน 2,888.05 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งสนิทรพัย์ที่สําคญัของบรษิทัฯ ได้แก่ ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ลูกหน้ีการคา้ และสนิคา้คงเหลอื โดยในปี 2555 สดัส่วนของรายการสนิทรพัยท์ี่สําคญัดงักล่าวต่อสนิทรพัยร์วม
คดิเป็นรอ้ยละ 89.58 รอ้ยละ 4.00 และรอ้ยละ 3.19 ตามลําดบั และในปี 2556 สดัส่วนของรายการสนิทรพัยท์ี่สําคญัดงักล่าวต่อ
สนิทรพัยร์วมคดิเป็นรอ้ยละ 76.41 รอ้ยละ 6.12 และรอ้ยละ 2.91 ตามลําดบั ในช่วงที่ผ่านมา บรษิทัฯ มกีารลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
โดยช่วงปลายปี 2552 บรษิทัฯ ไดล้งทุนก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอล สายการผลติที่ 2 และตัง้แต่ปี 2553 ถงึปจัจุบนั บรษิทัฯ มี
การลงทุนก่อสรา้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ผลติไอน้ําสําหรบัใช้ในกระบวนการผลติเอทานอล ซึ่งช่วยทําให้บรษิทัฯ สามารถ
ประหยดัต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และสามารถบรหิารต้นทุนการผลิตได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้มกีาร
ลงทุนเพื่อปรบัปรุงสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถใช้กากน้ําตาลเป็นวตัถุดบิในช่วงปลายปี 2554 โดยบริษทัฯ สามารถผลิตและ
จาํหน่ายเอทานอลเชงิพาณิชยโ์ดยใช้กากน้ําตาลเป็นวตัถุดบิจากสายการผลติที่ 2 เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2556 จากการที่รายไดจ้าก
การขายของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ทุกปี จงึทําใหบ้รษิทัฯ มลีูกหน้ีการคา้เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจากจํานวน 54.85 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 
เป็นจาํนวน 92.01 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2554 จาํนวน 96.77 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 และจาํนวน 176.81 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 ยิง่
ไปกว่านัน้ การที่บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้นัน้ ทําให้บรษิทัฯ ต้องสัง่ซื้อกากน้ําตาลและมสีตอ็กกากน้ําตาลใหเ้พยีงพอ
สาํหรบัการผลติตามแผนการผลติ  

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจํานวน 1,420.17 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 จํานวน 1,512.47 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 จํานวน 
1,333.35 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555  และจํานวน 1,786.98 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 จากการที่บริษทัฯ มีการลงทุนก่อสร้าง
โรงงานผลติเอทานอลสายการผลิตที่ 2 บรษิทัฯ จงึได้เข้าทําสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 1 ในวงเงนิ 900 
ลา้นบาท เพื่อนํามาใชล้งทุนในโครงการดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ไดเ้บกิใช้เงนิกู้ยมืดงักล่าวในปี 2553 จํานวน 744.74 ล้านบาท และปี 
2554 จํานวน 155.26 ล้านบาท ทัง้น้ี บริษทัฯ เริม่ชําระคนืเงนิต้นสําหรบักู้ยมืระยะยาวดงักล่าวในปี 2555 จํานวน 90 ล้านบาท 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งนิเพิม่ขึน้ เพื่อนํามาใช้ซื้อกากน้ําตาลซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัที่ใช้ในการ
ผลติ รวมทัง้มเีจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีค่ากากน้ําตาล และในปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิเพิม่ขึน้จาํนวน 231.68 ลา้นบาท ซึง่เงนิกูด้งักล่าวบรษิทัฯ นําไปใชใ้นการซือ้กากน้ําตาลเพื่อใชใ้นการผลติเอทานอล รวมทัง้
มเีจ้าหน้ีอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 126.87 ล้านบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการที่บรษิทัฯ มเีจ้าหน้ีค่าก่อสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพบ่อที่ 4 
รวมทัง้ประกาศจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลสําหรบัผลการดําเนินงานในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 จํานวน 80 ล้านบาท โดย
กําหนดจา่ยในวนัที ่17 มกราคม 2557 ยิง่ไปกว่านัน้ เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ ไดท้ําการรไีฟแนนซ์ (Refinance) เงนิกู้
ทีม่อียูก่บัธนาคารพาณิชยแ์หง่ที ่1 โดยการกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 2 เพื่อนําเงนิที่ไดร้บัไปชําระคนืภาระหน้ีทัง้หมดที่มี
อยู่กบัธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัได้รบัวงเงนิกู้ยืมระยะสัน้ในรูปของตัว๋เงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 
เพิม่เตมิจํานวน 900 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อวตัถุดบิ อนัจะส่งผลทําใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารการสัง่ซื้อกากน้ําตาลไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

หากพจิารณาสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จํานวน 943.32 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 จํานวน 
923.32 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2554 จาํนวน 1,087.39 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 และจํานวน 1,101.07 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 สาเหตุ
ที่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2554 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2553 เกิดจากการที่บริษทัฯ มผีลการดําเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตาม 
หลงัจากนัน้ในปี 2555 และปี 2556 บรษิทัฯ มกํีาไรสทุธจิากการดาํเนินงาน จงึทําใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2556 บรษิทัฯ มกีารจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นรวมเป็นเงนิ 104 ลา้นบาท  

 
ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 ภาพรวมของผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
       บรษิทัฯประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิ ซึ่งเป็นธุรกจิที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและ สมัพนัธ์กบั
ปรมิาณการผลติและความตอ้งการใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอล์ เน่ืองจากน้ํามนัแก๊สโซฮอล์เกดิจากการผสมระหว่างน้ํามนัเบนซนิและเอทานอล
ในสดัส่วนต่างๆ สําหรบัการผลติน้ํามนัแก๊สโซฮอล์ประเทศไทยนัน้เกิดจากแนวพระราชดํารใินพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัเมื่อปี 
2528 โดยโครงการสว่นพระองคไ์ดศ้กึษาการผลติแก๊สโซฮอล์เพื่อใช้เป็นพลงังานทดแทน โดยผลติเอทานอลจากอ้อย หลงัจากนัน้กเ็กดิ
ความตื่นตวัทัง้จากภาครฐัและเอกชนเขา้มารว่มพฒันาและนําไปทดสอบกบัเครื่องยนต์ และไดเ้ริม่ทดลองจําหน่ายน้ํามนัแก๊สโซฮอล์เมื่อ
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ปี 2544 และภาครฐัเองก็ได้กําหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้น้ํามนัแก๊สโซฮอล์โดยผ่านการอนุมตัิจากคณะ รฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 28 
พฤษภาคม 2547 ดงันัน้ เพื่อให้ยุทธศาสตรด์งักล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ภาครฐัจงึมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสุนการผลติเอทา
นอลควบคู่กนัไปด้วย  และได้บรรจุเอทานอลเป็นหน่ึงในพลงังานทดแทนที่ให้ความสําคญัในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (Altenative Enery Development Plan : AEDP) โดยมเีป้าหมายส่งเสรมิการใช้เอทานอล
ใหไ้ด ้6.2 ลา้นลติร ในปี 2555-2559 และ 9 ลา้นลติร ในปี 2564  

กลุ่มผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึแนวโน้มการเตบิโตของความต้องการใช้เอทานอลอย่างมากในอนาคต จงึไดก่้อตัง้
บรษิทัฯ ขึน้มาเพื่อดาํเนินธรุกจิผลติและจาํหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิเป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย โดยบรษิทัฯ ไดเ้ริม่
ก่อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลจากกากน้ําตาล (สายการผลติที ่1) ในปี 2547 มกํีาลงัการผลติ 165,000 ลติรต่อวนั หรอื 54.45 ล้าน
ลติรต่อปี (จาํนวนวนัทีใ่ช้ในการผลติเท่ากบั 330 วนัต่อปี) และเริม่ผลติและจําหน่ายเอทานอลจากสายการผลติที่ 1 ในเชงิพาณิชย์
เป็นครัง้แรกเมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2548 ต่อมาเมื่อปี 2553 บรษิทัฯ ได้ลงทุนก่อสรา้งโรงงานผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2 มี
ขนาดกําลงัการผลิต 200,000 ลิตรต่อวนั หรอื 66.00 ล้านลิตรต่อปี (จํานวนวนัที่ใช้ในการผลิตเท่ากบั 330 วนัต่อปี) โดย
สายการผลติที ่2 สามารถผลติและจาํหน่ายเอทานอลจากกากน้ําตาลในเชงิพาณิชยไ์ดเ้มื่อวนัที่ 2 เมษายน 2555 โรงงานผลติเอทา
นอลของบรษิทัฯ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนทัง้สองสายการผลติ  

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญัในเรื่องคุณภาพของเอทานอลอย่างมาก  โดยเลือกใช้เทคโนโลยกีารผลติของ MAGUIN  INTERIS 
ประเทศฝรัง่เศส ซึ่งได้รบัการยอมรบัจากผู้ผลิตเอทานอลทัว่โลก นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลในทุก
ขัน้ตอนอย่างสมํ่าเสมอ เริม่ตัง้แต่การคดัเลือกวตัถุดบิที่นํามาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบในทุกขัน้ตอนการผลิต รวมถึงการ
ตรวจสอบสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตได้ ทัง้น้ี เพื่อให้ลูกค้ามัน่ใจได้ว่าสินค้าที่ส ัง่ซื้อจากบริษัทฯ จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนด ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยปจัจุบนั บรษิทัฯ สามารถนําน้ํา
กากส่า ซึ่งเป็นของเสยีจากกระบวนการกลัน่มาผลติเป็นก๊าซชวีภาพ (Biogas) เพื่อนํามาใช้เป็นเชื้อเพลงิแทนการใช้น้ํามนัเตาไดท้ัง้หมด 
จงึทําใหบ้รษิทัฯ สามารถประหยดัต้นทุนค่าเชือ้เพลงิไดอ้ย่างมนียัสําคญั  
  
 รายได้ 
 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมจาํนวน 760.44 ลา้นบาท ในปี 2553 จาํนวน 1,098.81 ล้านบาท ในปี 2554 จํานวน 1,350.87 ล้าน
บาท ในปี 2555 และจํานวน 1,659.75 ล้านบาท ในปี 2556 ทัง้น้ี รายละเอยีดของรายไดจ้ากการขาย และรายไดอ้ื่น สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี  

รายได้จากการขาย 

ประเภทรายได้ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ล้านบาท สดัส่วน 

(%) 

 

ล้านบาท สดัส่วน 
(%) 

อตัรา
การ

เติบโต 
(%) 

ล้านบาท สดัส่วน 
(%) 

อตัรา
การ
เติบโต 

(%) 

ล้านบาท สดัส่วน 
(%) 

อตัรา
การ
เติบโต 

(%) 
รายได้จากการขาย 
เอทานอลแปลงสภาพ 

760.20 100.00 1,023.31 93.18 34.61 1,330.43 98.56 30.01 1,650.81 99.50 24.08 

รายได้จากการขาย
วตัถดิุบและผลผลิต 
ทางการเกษตร 

0.03 0.00 74.91 6.82 - 19.43 1.44 (74.06) 8.24 0.50 (57.60) 

 ปุ๋ ยอนิทรยี ์ 0.03 0.00 - - - - - - - - - 
 ออ้ย - - - - - 0.92 0.07 - - - - 
 มนัสําปะหลงัสด - - 1.38 0.13 - 1.79 0.13 29.50 - - - 
 มนัเสน้ - - 73.53 6.70 - 14.00 1.04 (80.95) 8.24 0.50 (41.17) 
 กากน้ําตาล - - - - - 2.72 0.20 - - - - 
รวมรายได้จากการขาย 760.23 100.00 1,098.21 100.00 44.46 1,349.86 100.00 22.91 1,659.05 100.00 22.91 
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รายได้จากขายเอทานอลแปลงสภาพ 
ในปี 2553-2555 รายไดจ้ากการขายเอทานอลแปลงสภาพของบรษิทัฯ มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด จากจํานวน 

760.20 ลา้นบาท ในปี 2553 เป็นจํานวน 1,023.31 ล้านบาท ในปี 2554 และจํานวน 1,330.43 ล้านบาท ในปี 2555 คดิเป็นอตัรา
การเตบิโตรอ้ยละ 34.61 และรอ้ยละ 30.01 สาเหตุทีท่ําใหร้ายไดจ้ากการขายเอทานอลแปลงสภาพของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ตามที่กล่าว
นัน้ สว่นใหญ่เกดิจากการทีบ่รษิทัฯ สามารถจาํหน่ายเอทานอลแปลงสภาพในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ โดยในช่วงเวลาดงักล่าวปรมิาณการ
จาํหน่ายเอทานอลแปลงสภาพของบรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 42.13 ต่อปี ในขณะที่ราคาขายเอทานอลแปลง
สภาพลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 6.92 ต่อปี ซึง่เป็นไปตามภาวะตลาดและการแขง่ขนั  

การเพิม่ขึ้นของปรมิาณเอทานอลที่บรษิทัฯ จําหน่ายให้แก่ลูกค้านัน้ สอดคล้องกบัแผนส่งเสรมิการผลิตและใช้น้ํามนั
แก๊สโซฮอลข์องภาครฐั ในปี 2553-2554 บรษิทัฯ ยงัคงมสีายการผลติเอทานอลเพยีง 1 สายการผลติ โดยมกํีาลงัการผลติ 165,000 
ลติรต่อวนั ซึง่บรษิทัฯ มอีตัราการใชกํ้าลงัการผลติเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 61.89 ในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 83.65 ในปี 2554 ในขณะที่ในปี 
2555 นัน้ บริษทัฯ มีการขยายกําลงัการผลิตเอทานอลเพิ่มเติมอีก 200 ,000 ลิตรต่อวนั โดยสายการผลิตที่ 2 ได้เริม่ผลิตและ
จําหน่ายเอทานอลจากกากน้ําตาลเชิงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2555 จงึทําให้บรษิทัฯ สามารถผลิตและจําหน่ายเอทานอล
แปลงสภาพไดม้ากขึน้ และทําใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายฐานลูกคา้ไดเ้พิม่ขึน้เป็น 7 ราย จากเดมิในปี 2553 และปี 2554 ที่มลีูกคา้ที่
เป็นบรษิทัผู้ค้าน้ํามนัรายใหญ่จํานวน 5 ราย ทัง้น้ี แผนการขายเอทานอลแปลงสภาพให้แก่ลูกค้านัน้จะดูแลรบัผดิชอบโดยฝ่าย
การตลาด ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กบัแผนการจดัหากากน้ําตาลและแผนการผลติเอทานอล โดยฝ่ายการตลาดจะต้องบรหิารและจดัสรร
ปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่จะจําหน่ายให้แก่ลูกค้าแต่ละรายโดยคํานึงถึงความต้องการใช้ของลูกค้ารวมถึงการรักษา
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้เป็นหลกั   

ในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายเอทานอลแปลงสภาพจํานวน 1,650.81 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน คดิเป็น
รอ้ยละ 24.08 ซึง่เป็นผลจากการทีภ่าครฐัไดป้ระกาศยกเลกิการจดัจําหน่ายน้ํามนัเบนซนิ 91 โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 
และกําหนดให้ผูผ้ลติและผู้คา้น้ํามนัต้องจดัจําหน่ายน้ํามนัเบนซนิ 91 ในสต็อกใหห้มดภายในเดอืนมนีาคม 2556 จงึทําใหป้ระชาชนที่
ใช้น้ํามนัเบนซิน 91 ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ํามนัแก๊สโซฮอล์แทน ซึ่งส่งผลใหป้รมิาณความต้องการใช้เอทานอลแปลงสภาพเพิม่สูงขึน้ และ
ในขณะเดยีวกนัราคาขายเอทานอลแปลงสภาพกป็รบัตวัเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั 

 
รายได้จากการขายวตัถดิุบและผลผลิตทางการเกษตร 

 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
มนัเสน้  -  73.53  14.00  8.24 
มนัสาํปะหลงัสด  -  1.38  1.79  - 
ออ้ย  -  -  0.92  - 
กากน้ําตาล  -  -  2.72  - 
ปุ๋ ยอนิทรยี ์  0.03  -  -  - 
รวมรายไดจ้ากการขายวตัถุดบิและผลผลติ
ทางการเกษตร 

 0.03  74.91 
 19.43  8.24 

 
บรษิทัฯ มีรายได้จากการขายวตัถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร ในปี 2553-2555 จํานวน 0.03 ล้านบาท จํานวน 

74.91 ลา้นบาท และจาํนวน 19.43 ล้านบาท ตามลําดบั จากตารางขา้งต้นจะเหน็ไดว้่าวตัถุดบิและผลผลติทางการเกษตรดงักล่าว 
ประกอบดว้ย  มนัสําปะหลงัสด, มนัเสน้, อ้อย และกากน้ําตาล รวมถงึปุ๋ ยอนิทรยี ์ทัง้น้ี ในช่วงต้นปี 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่บรษิทัฯ 
ทดลองเดนิเครื่องจกัรของสายการผลติที ่2 ซึง่ใช้มนัเสน้เป็นวตัถุดบินัน้ บรษิทัฯ จงึสัง่ซื้อมนัเสน้จากผูจ้ดัจําหน่ายมาเพื่อเตรยีมไว้
ใช้ในการผลิต แต่เน่ืองจากมนัเส้นดงักล่าวมคีุณภาพไม่เป็นไปตามที่กําหนดจงึไม่สามารถใช้เป็นวตัถุดบิในการผลิตเอทานอล 
บรษิทัฯ จงึทยอยขายมนัเส้นดงักล่าวออกไป สําหรบัมนัสําปะหลงัสดนัน้ เกิดจากการที่บรษิทัฯ มโีครงการทดลองเพาะปลูกมนั
สาํปะหลงัเพื่อคดัเลอืกพนัธุข์องมนัสําปะหลงัที่จะนํามาใช้ในกระบวนการผลติเอทานอล จงึมกีารทําแปลงไร่มนัสําปะหลงัสาธติ ซึ่ง
มนัสาํปะหลงัสดดงักล่าวเป็นผลผลติที่เกดิจากแปลงสาธติดงักล่าว และในส่วนของอ้อยนัน้ เป็นผลผลติที่อยู่บนพืน้ที่ที่บรษิทัฯ ซื้อ
มาจากเจ้าของที่ดนิเดมิ ซึ่งปจัจุบนั ไร่มนัสําปะหลงัและไร่อ้อยของบรษิทัฯ ได้เก็บเกี่ยวทัง้หมดแล้วเมื่อ เดอืนมนีาคม และเดอืน
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ธนัวาคม 2555 ตามลําดบั โดยบรษิทัฯ ไม่มีนโยบายที่จะทําการเพาะปลูกมนัสําปะหลงัหรอือ้อยอีกในอนาคต นอกจากน้ี ในปี 
2555 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายกากน้ําตาลจํานวน 2.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นกากน้ําตาลที่ตกค้างในบ่อเกบ็ตอนที่มกีารล้างทํา
ความสะอาดบ่อ ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นรายไดท้ีเ่กดิขึน้ประจาํ 

สาํหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายวตัถุดบิและผลผลติทางการเกษตรจํานวน 8.24 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากการ
ขายมนัเสน้ทีซ่ือ้มาเพื่อเตรยีมทดลองเดนิเครื่องจกัรผลติเอทานอลของสายการผลติที ่2 โดยบรษิทัฯ ไดข้ายมนัเสน้ดงักล่าวหมดไป
แลว้เมื่อเดอืนมนีาคม 2556  

 
รายได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบี้ยรบั รายไดเ้บด็เตลด็ รายไดจ้ากการขายฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) และ

กําไรจากการขายสนิทรพัย ์ในปี 2553-2555 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจํานวน 0.21 ล้านบาท จํานวน 0 .60 ล้านบาท และจํานวน 1.01 
ลา้นบาท ตามลําดบั สาเหตุทีร่ายไดอ้ื่นในปี 2555 มจีํานวนมากกว่าปี 2553 และ 2554 เน่ืองจากในปี 2555 บรษิทัฯ มรีายไดจ้าก
การขายฟูเซลออยล ์(Fusel Oil) ซึง่เป็นผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากกระบวนการกลัน่เอทานอลจํานวน 0.19 ล้านบาท นอกจากน้ี ยงัมี
กําไรจากการขายสนิทรพัยจ์ํานวน 0.34 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์โรงงานที่ล้าสมัย สําหรบัรายไดอ้ื่นที่เป็นรายการหลกัที่
เกดิขึน้ทุกปี ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้รบั และรายไดเ้บด็เตลด็ โดยบรษิทัฯ มรีายไดด้อกเบี้ยรบัจํานวน 0.11 ล้านบาท จํานวน 
0.14 ล้านบาท และจํานวน 0.41 ล้านบาท ในปี 2553-2555 ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนัก็มรีายได้เบ็ดเตล็ด เช่น รายไดจ้ากการ
ขายเศษวสัดุสํานักงาน รายได้ค่าไฟฟ้าที่เรยีกเก็บจากผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เป็นต้น จํานวน 0.11 ล้านบาท จํานวน 0.46 ล้านบาท 
และจาํนวน 0.06 ลา้นบาท ในปี 2553-2555 ตามลําดบั  

สําหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นจํานวน 0.70 ล้านบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) 
จาํนวน 0.31 ลา้นบาท รายไดเ้บด็เตลด็จาํนวน 0.20 ลา้นบาท และรายไดด้อกเบีย้รบัจาํนวน 0.19 ลา้นบาท  

 
                   ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิ โดยในปี 2553-2556 บรษิทัฯ มคีา่ใช้จ่ายรวมจํานวน 854.96 ล้านบาท จํานวน 1,141.71 ล้านบาท จํานวน 1,185.37 
ลา้นบาท และจาํนวน 1,546.11 ลา้นบาท ตามลําดบั ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 
ต้นทุนขายถอืเป็นค่าใช้จ่ายหลกัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มตี้นทุนขายจํานวน 798.55 ล้านบาท ในปี 2553 จํานวน 

1,061.81 ลา้นบาท ในปี 2554 จาํนวน 1,070.42 ลา้นบาท ในปี 2555 และจาํนวน 1,390.60 ลา้นบาท ในปี 2556 ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 
93.04 รอ้ยละ 93.00 รอ้ยละ 90.30 และรอ้ยละ 89.94 ของคา่ใชจ้า่ยรวม ตามลําดบั 

หากพจิารณาต้นทุนขายเปรยีบเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายในปี 2553-2556 บรษิทัฯ มสีดัส่วนดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 
105.04 รอ้ยละ 96.69 รอ้ยละ 79.30 และรอ้ยละ 83.82 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ย
ละ (5.04) รอ้ยละ 3.31 รอ้ยละ 20.70 และรอ้ยละ 16.18 ตามลําดบั ทัง้น้ี ปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่ออตัรากําไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ ใน
แต่ละงวด สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

ในปี 2553 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายจํานวน 798.55 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 105.04 ของรายไดจ้ากการขาย  หรอืคดิเป็น
อตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ (5.04) ทัง้น้ี เป็นผลจากการที่ราคาเฉลี่ยของกากน้ําตาลซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัที่ใช้ในการผลิต เอ
ทานอลปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูสดุถงึประมาณ 5,000 บาทต่อตนั ซึง่เป็นผลจากภาวะขาดแคลนน้ําตาล ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารบนัทกึ
ผลต่างจากการตรวจนบักากน้ําตาลเขา้เป็นตน้ทุนการผลติจาํนวน 27.29 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ มกีารใช้กําลงัการผลติเพยีงรอ้ยละ 
61.56 ของกําลงัการผลติตดิตัง้รวม จงึทําใหต้้นทุนการผลติต่อหน่วยสูงขึน้ เน่ืองจากมตี้นทุนบางส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่ไดแ้ปร
ผนัตามปรมิาณการผลติ เช่น คา่เสื่อมราคา คา่แรงงาน เป็นตน้   

ในปี 2554 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายจาํนวน 1,061.81 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 96.69 ของรายไดจ้ากการขาย หรอืคดิเป็น
อตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 3.31 เน่ืองจากราคาเฉลี่ยของกากน้ําตาลเริม่ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4 ,300 บาทต่อตนั 
ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารใชกํ้าลงัการผลติเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 83.20 ของกําลงัการผลติตดิตัง้รวม ในขณะที่บรษิทัฯ มขีาดทุนจากการ
ขายมนัเสน้จาํนวน 14.73 ลา้นบาท ซึ่งเป็นมนัเสน้ที่เตรยีมไวส้ําหรบัทดลองเดนิเครื่องจกัรผลติเอทานอลจากมนัเสน้ของสายการผลติ
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ที่ 2 แต่เน่ืองจากมนัเสน้ดงักล่าวมคีุณภาพไม่เป็นไปตามที่กําหนดจงึไม่สามารถใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติเอทานอลได ้บรษิทัฯ จงึ
ทยอยขายมนัเสน้ดงักล่าวออกไปตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2554  

ในปี 2555 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายจํานวน 1,070.42  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 79.30  ของรายไดจ้ากการขาย หรอืคดิ
เป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 20.70 สาเหตุที่อตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2555 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปี 2553 และปี  2554 อย่างมี
นัยสําคญันัน้เป็นผลจากการที่ราคาเฉลี่ยของกากน้ําตาลปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3 ,000 บาทต่อตนั โดยบรษิทัฯ เริม่เดิน
เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติเอทานอลสายการผลติที ่2 เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2555 ทําใหกํ้าลงัการผลติเพิม่ขึน้อกี 200,000 ลติรต่อวนั 
เป็น 365,000 ลติรต่อวนั สง่ผลทําใหม้กีารใช้กําลงัการผลติคดิเป็นรอ้ยละ 62.10 ของกําลงัการผลติตดิตัง้รวม ในขณะที่บรษิทัฯ มี
ผลขาดทุนจากการขายมนัเสน้อกีจาํนวน 7.02 ลา้นบาท 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายจํานวน 1,390.60 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 83.82 ของรายไดจ้ากการขาย หรอืคดิเป็น
อตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 16.18 ซึ่งลดลงจากอตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2555 เน่ืองจากราคาเฉลี่ยของกากน้ําตาลในปี 2556 
ปรบัตวัเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยของปี 2555 มาอยู่ที่ประมาณ 4 ,300 บาทต่อตนั โดยมอีตัราการใช้กําลงัการผลิตคดิเป็นร้อยละ 
55.58 ของกําลงัการผลิตตดิตัง้รวม สาเหตุที่บรษิทัฯ ยงัไม่ไดใ้ช้กําลงัการผลติอย่างเตม็ที่ เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารเดนิเครื่องจกัร
ผลติเอทานอลสายการผลติที่ 2 เตม็กําลงัการผลติ ซึ่งเพยีงพอต่อการจําหน่ายและเป็นไปตามแผนการผลติที่วางไวแ้ล้ว ดงันัน้ จงึ
เดนิเครื่องจกัรผลติเอทานอลสายการผลิตที่ 1 เป็นระยะๆ ในช่วงเวลาที่ต้องหยุดซ่อมบํารุงเครื่องจกัรของายการผลติที่ 2 เท่านัน้ 
เพื่อใหก้ารบรหิารตน้ทุนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการขายจาํนวน 2.54 ลา้นบาท ในปี 2553 จํานวน 5.87 ล้านบาท ในปี 2554 จํานวน 7 .74 ล้าน

บ า ท  ใ น ปี  2 5 5 5  แ ล ะ จํ า น ว น  1 0 . 2 8  ล้ า น บ า ท  ใ น ปี  2 5 5 6  คิ ด เ ป็ น สัด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ  0 . 3 3  ร้ อ ย ล ะ  0 . 5 3   
รอ้ยละ 0.57 และรอ้ยละ 0.62 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั  

คา่ใชจ้า่ยในการขายหลกัทีส่าํคญัของบรษิทัฯ คอื ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งเกดิจากการขนส่งเอทานอลแปลงสภาพไป
ยงัโรงงานของลูกคา้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญาขายเอทานอลแปลงสภาพใหแ้ก่ลูกคา้รายหน่ึง โดยบรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งจํานวน 1.83 ล้านบาท ในปี 2553 จํานวน 5.45 ล้านบาท ในปี 2554 จํานวน 7.36 ล้านบาท  ในปี 2555 และจํานวน 10.04 
ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งค่าใช้จ่ายดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ 72.22 รอ้ยละ 92.82 รอ้ยละ 95.01 และรอ้ยละ 97.72 ของค่าใช้จ่ายใน
การขายรวมในปี 2553-2556 ตามลําดบั สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งในปี 2554 เพิม่ขึ้นจากปี 2553 ถึงร้อยละ 197.22 นัน้  
เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขายเอทานอลแปลงสภาพให้แก่ลูกค้ารายที่มเีงื่อนไขในการจดัส่งเอทานอลให้ถึงโรงงานของลูกค้าใน
ปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัถงึรอ้ยละ 189.74 จากปีก่อน นอกจากน้ี สาเหตุอกีประการหน่ึงที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิม่ขึน้ทุก
ปียงัเป็นผลจากการที่ราคาน้ํามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง  นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้ว บรษิทัฯ ยงัมคี่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาและเผยแพร ่ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธบ์รษิทัฯ ผ่านสื่อสิง่พมิพแ์ละสื่อโทรทศัน์ จํานวน 0.71 ล้าน
บาท ในปี 2553 จํานวน 0.42 ล้านบาท ในปี 2554 จํานวน 0.39 ล้านบาท ในปี 2555 และจํานวน 0.23 ล้านบาท ในปี 2556
   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2553-2555 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 42.34 ล้านบาท จํานวน 45.36 ล้านบาท  และจํานวน 

53.08 ลา้นบาท ในปี 2555 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5.57 รอ้ยละ 4.13 และรอ้ยละ 3.93 ของรายไดร้วม ตามลําดบั  
สาเหตุทีค่า่ใชจ้า่ยในการบรหิารปี 2553 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายไดร้วมมสีดัส่วนที่สูงถงึรอ้ยละ 5.57นัน้ เกดิจากการที่

บรษิทัฯ มกีารบนัทึกขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้ลดลงจํานวน 9.47 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร อย่างไรกต็าม ในงบ
การเงนิปี 2554-2555 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2556 บรษิทัฯ ไดจ้ดัประเภทบญัชใีหม่โดยบนัทกึค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นต้นทุน
การผลติ นอกจากน้ี ในปี 2553 บรษิทัฯ มกีรรมการจาํนวน 13 ท่าน รวมทัง้มคีณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบดว้ย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จงึทําใหม้กีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจํานวน 9.34 ล้านบาท ต่อมา
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 จํานวนกรรมการของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 8 ท่าน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียง 1 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ จากเหตุผลดงักล่าวทําใหค้่าตอบแทนกรรมการลดลงเป็นจํานวน 4.02 ล้านบาท ในปี 2554  และจํานวน 
3.48 ล้านบาท ในปี 2555 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารปรบัปรุงภาษขีายจากผลต่างระหว่างวตัถุดบิจากการตรวจนับและวตัถุดบิ
จากรายงานสนิคา้คงเหลอืจาํนวน 1.91 ลา้นบาท  
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สําหรบัในปี 2554-2555 นัน้ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารที่เกดิขึน้ประจําแล้ว ยงัมคี่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงซึ่งเป็น
ผลจากการที่บรษิทัฯ ไม่ได้เดนิเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิตเอทานอลครบทัง้สองสายการผลติ โดยสายการผลติใดที่หยุดการผลิต 
คา่ใชจ้า่ยคงทีท่ีเ่กดิขึน้ในสายการผลตินัน้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น จะถูกบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บรหิาร ทัง้น้ี ในปี 2554 บรษิทัฯ อยู่ระหว่างทดลองเดนิเครื่องจกัรของสายการผลติที่ 2 ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกดิขึน้ในช่วงเว ลา
ดงักล่าว บรษิทัฯ จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารซึง่มจีาํนวน 15.30 ลา้นบาท  สาํหรบัปี 2555 สายการผลติที่ 1 หยุดการผลติ
ในเดอืนกนัยายนถึงเดอืนพฤศจิกายน เน่ืองจากมกีารซ่อมบํารุงเครื่องจกัร ในขณะที่สายการผลิตที่ 2 เริ่มผลิตเอทานอลจาก
กากน้ําตาลเพื่อจําหน่ายตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2555 ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกดิขึน้ในสายการผลิตที่ 1 ช่วงที่หยุดการผลติ และ
สายการผลติที่ 2 ในช่วงทดลองเดนิเครื่องจกัรช่วงไตรมาส 1 ปี 2555 จะถูกบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 24.27 ล้าน
บาท ตามลําดบั ดงันัน้ เมื่อหกัค่าใช้จ่ายส่วนดงักล่าวแล้ว บรษิทัฯ จะมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารที่เกิดขึน้ปกติจํานวน 30.06 ล้าน
บาท ในปี 2554 และจาํนวน 28.81 ลา้นบาท ในปี 2555 คดิเป็นรอ้ยละ 2.74 และรอ้ยละ 2.13 ของรายไดร้วม ตามลําดบั จะเหน็ว่า
สดัส่วนดงักล่าวลดลงอย่างมนีัยสําคญัจากปี 2553 ที่มสีดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วมเท่ากบัรอ้ยละ 5.57 เน่ืองจาก
บรษิทัฯ มรีายไดเ้พิม่ขึน้ ในขณะทีม่คีา่ใชจ้า่ยบางรายการเป็นคา่ใชจ้า่ยที่ไม่ผนัแปรตามรายได ้เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่า
เสื่อมราคา เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดงักล่าวมสีดัส่วนที่สูงประมาณร้อยละ 57.29 และร้อยละ 57.43 ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารที่
เกดิขึน้ประจาํในปี 2554 และปี 2555 ตามลําดบั  

สําหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 79.60 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4.80 ของรายได้รวม โดย
บรษิทัฯ เดนิเครื่องจกัรของสายการผลิตที่ 1 เป็นระยะๆ ในช่วงเวลาที่ต้องหยุดซ่อมบํารุงเครื่องจกัรของสายการผลติที่ 2 ดงันัน้ 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสายการผลติที่ 1 ช่วงที่หยุดการผลติดงักล่าวจะถูกบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 48.23 ล้านบาท 
โดยเมื่อหกัค่าใช้จ่ายส่วนดงักล่าวแล้ว บรษิทัฯ จะมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารที่เกิดขึน้ประจําจํานวน 31.36 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 1.89 ของรายไดร้วม ซึง่ลดลงจากสดัสว่นค่าใช้จ่ายในการบรหิารที่เกดิขึน้ประจําต่อรายไดร้วมในงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 2.13 เน่ืองจากอตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วมที่สูงกว่าอตัราการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารที่เกดิขึน้
ประจาํ 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ในปี 2553-2556 บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจํานวน 11.53 ล้านบาท จํานวน 28.67 ล้านบาท จํานวน 54.13 ล้าน

บาท และจาํนวน 65.63 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยเป็นภาระดอกเบี้ยจ่าย จํานวน 11.38 ล้านบาท จํานวน 28.58  ล้านบาท จํานวน 
53.73 ล้านบาท และจํานวน 58.64 ล้านบาท สําหรบัปี 2553-2556 ตามลําดบั ซึ่งภาระดอกเบี้ยจ่ายเกดิจาก 2 ส่วน ส่วนแรก คอื 
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ลงทุนก่อสรา้งสายการผลิตเอทานอลสายที่ 2 โดยบรษิทัฯ เริม่เบกิใช้
เงนิกูต้ ัง้แต่เดอืนกนัยายน 2552 โดยในระหวา่งการก่อสรา้งอาคารและตดิตัง้เครื่องจกัรของสายการผลติที่ 2 ดงักล่าว ดอกเบี้ยจ่าย
จะถูกบนัทึกรวมอยู่ในต้นทุนการก่อสร้าง จนกระทัง่การก่อสร้างอาคารและติดตัง้เครื่องจกัรของสายการผลิตที่ 2 ดงักล่าวเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2554 และเดอืนเมษายน 2555 ตามลําดบั บรษิทัฯ จงึเริม่บนัทึกภาระดอกเบี้ยจ่ายดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ โดยในระหว่างปี 2553-2555 บรษิทัฯ มดีอกเบี้ยจ่ายที่ถูกบนัทกึรวมอยู่ในต้นทุนการก่อสรา้งจํานวน 14.69 
ล้านบาท จํานวน 31.35 ล้านบาท และจํานวน 9.64 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรบัดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่สองนัน้ เกดิจากการใช้วงเงนิ
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note : P/N) ซึง่เป็นวงเงนิกูย้มืประเภทหมุนเวยีนในการสัง่ซื้อกากน้ําตาลซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัที่ใช้ใน
การผลิตเอทานอล ทัง้น้ี จากการที่บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง จงึทําให้มูลค่าการ
สัง่ซื้อกากน้ําตาลในแต่ละปีจงึมมีูลค่าสูงตามไปด้วย บรษิทัฯ จงึมกีารใช้วงเงนิหมุนเวยีนจากสถาบนัการเงนิเพิม่เติม จากการใช้
กระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของบรษิทัฯ นอกเหนือจากภาระดอกเบี้ยจ่ายแล้ว ในปี 2553-2556 บรษิทัฯ ยงัมคี่าธรรมเนียม
ธนาคารจํานวน 0.15 ล้านบาท จํานวน 0.10 ล้านบาท จํานวน 0.40 ล้านบาท และจํานวน 6.99 ล้านบาท ตามลําดบั สาเหตุที่
ค่าธรรมเนียมธนาคารในปี 2556 เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยสําคญั เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดท้ําการรไีฟแนนซ์เงนิกู้ที่มอียู่กบัธนาคารพาณิชย์
แห่งที่ 1 มาใช้เงนิกู้จากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 จงึต้องชําระค่าธรรมเนียมจากการชําระคนืเงนิกู้ก่อนกําหนดเวลา ( Prepayment 
Fee) ใหแ้ก่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งที่ 1 จํานวน 5.43 ล้านบาท และชําระค่าธรรมเนียมเงนิกู้ (Front End Fee) ใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย์
แหง่ที ่2 จาํนวน 1.14 ลา้นบาท 
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                 ก าไรสทุธิ 
จากผลการดําเนินงานที่กล่าวมาขา้งต้น ทําใหใ้นปี 2553 และปี 2554 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธจิํานวน 94.52 ล้านบาท และ

จํานวน 42.90 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัราขาดทุนสุทธริอ้ยละ 12.43 และรอ้ยละ 3.90 ตามลําดบั ในขณะที่ปี  2555 และปี 2556 
บรษิทัฯ มกํีาไรสุทธจิํานวน 164.07 ล้านบาท และจํานวน 117.68 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 12.15 และ
รอ้ยละ 7.09 ตามลําดบั  

 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  
เมื่อพจิารณาอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) จะเหน็วา่อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้จะปรบัตวัไปในทศิทาง

เดยีวกนักบัอตัราการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธ ิโดยบรษิทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ (10.59) ในปี 2553 ร้อยละ 
(4.60) ในปี 2554 รอ้ยละ 16.32 ในปี 2555 และรอ้ยละ 10.75 ในปี 2556 นอกจากน้ี เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบรษิทัฯ มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลสําหรบักําไรจากการดําเนินงานของกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิการ
ลงทุนในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิ 24 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปนัผล
เท่ากบัรอ้ยละ 14.63 และเมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 12/2556 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผล
ระหวา่งกาลสาํหรบักําไรจากการดาํเนินงานของกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 80 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการจา่ยเงนิปนัผลเท่ากบัรอ้ยละ 67.98 

  
 ฐานะทางการเงิน 

 สินทรพัย ์
ณ สิน้ปี 2553-2556 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 2,363.49 ลา้นบาท จํานวน 2,435.80 ล้านบาท จํานวน 2,420.74 

ลา้นบาท และจาํนวน 2,888.05 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่สนิทรพัยท์ีส่าํคญัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ ลูกหน้ีการคา้ 
และสนิคา้คงเหลอื โดยในปี 2555 สดัสว่นของรายการสนิทรพัยท์ีส่าํคญัดงักล่าวต่อสนิทรพัยร์วมคดิเป็นรอ้ยละ 89.58 รอ้ยละ 4.00 
และร้อยละ 3.19 ตามลําดบั และสําหรบัปี 2556 สดัส่วนของรายการสนิทรพัย์ที่สําคญัดงักล่าวต่อสนิทรพัย์รวมคดิเป็นร้อยละ 
76.41 รอ้ยละ 6.12 และรอ้ยละ 2.91 ตามลําดบั ทัง้น้ี รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ีส่าํคญัของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 
ลกูหน้ีการค้า 
บรษิทัฯ มลีูกหน้ีการคา้จํานวน 54.85 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 จํานวน 92.01 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554 จํานวน 96.77 

ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 และจํานวน 176.81 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.32 รอ้ยละ 3.78 รอ้ยละ 4.00 และ
รอ้ยละ 6.12 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั สาเหตุที่ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ สิน้ปี 2554-2556 มสีดัส่วนที่สูงขึน้จากยอดลูกหน้ีการคา้ 
ณ สิ้นปี 2553 อย่างมาก เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ มกีารเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากจํานวน 760.23 ล้านบาท ในปี 
2553 เป็นจํานวน 1,098.21 ล้านบาท ในปี 2554 จํานวน 1,349.86 ล้านบาท ในปี 2555 และจํานวน 1,659.05 ล้านบาท ในปี 
2556 คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 44.46 รอ้ยละ 22.91 และรอ้ยละ 22.91 ตามลําดบั จงึทําใหย้อดลูกหน้ีการคา้เพิม่ขึน้ตามไป
ดว้ย นอกจากน้ี จากการที่บรษิทัฯ มนีโยบายเรยีกเกบ็เงนิค่าสนิคา้จากลูกคา้ภายใน 15 วนั นับจากสิน้เดอืนที่มกีารส่งมอบสนิคา้
ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยระยะเวลาชําระหน้ีของลูกคา้โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-25 วนั ทําใหร้ายไดจ้ากการขายในเดอืนธนัวาคมของ
ทุกปี จะถูกบนัทึกเป็นลูกหน้ีการค้า ณ สิ้นปี เน่ืองจากอยู่ระหว่างกระบวนการวางใบแจ้งหน้ีและรอเก็บเงนิจากลูกค้า ซึ่งหาก
พจิารณาในรายละเอยีดจะพบว่าในเดอืนธนัวาคม 2554 รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ มจีํานวน 86.04 ล้านบาท เพิม่ขึน้อย่างมี
นัยสําคญัจากเดอืนธนัวาคม 2553 ซึ่งมจีํานวน 53.11 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 62.02 ในขณะที่เดอืนธนัวาคม 
2555 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายจํานวน 89.92 ล้านบาท และในเดอืนธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 
165.25 ลา้นบาท จากสาเหตุดงักล่าวทําใหย้อดลูกหน้ีการคา้ ณ สิน้ปี 2554-2556 เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2553 อยา่งมนียัสาํคญั  

ยอดคงเหลอืของลูกหน้ีการคา้ ณ สิน้ปี 2553-2556 ทัง้หมดของบรษิทัฯ เป็นลูกหน้ีที่ยงัไม่ครบกําหนดชําระ โดยตลอด
ระยะเวลาทีผ่า่นมา ลูกคา้ทุกรายของบรษิทัฯ มกีารชําระคา่สนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่างตรงเวลา เน่ืองจากลูกคา้ของบรษิทัฯ ทัง้หมด
เป็นบริษทัผู้ค้าน้ํามนัรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง จึงส่งผลทําให้บริษทัฯ ไม่เคยมีลูกหน้ีที่ชําระเงินเกิน
กําหนดเวลา 
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สินค้าคงเหลือ 
 

ประเภทสินค้าคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถุดบิ - กากน้ําตาล  15.62 27.63 29.04 24.16 30.88 35.49 43.40 51.57 
วตัถุดบิ - มนัเสน้ - - 45.48 37.83 18.87 21.69 - - 
สนิคา้ระหว่างผลติ  - - 7.10 5.90 20.47 23.53 10.18 12.10 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 37.39 66.13 31.08 25.85 8.21 9.44 20.81 24.73 
วสัดุสิน้เปลอืง 3.52 6.23 7.52 6.25 8.57 9.85 9.76 11.60 
รวมสนิคา้คงเหลอืกอ่นหกัค่าเผือ่
การลดลงของมลูค่าสนิคา้
คงเหลอื 

 56.54 100.00  120.21 100.00 87.00 100.00 84.15 100.00 

หกั : ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่า
สนิคา้คงเหลอื 

 (13.30) 
 

 (6.14) 
 

(9.70) 
 

-  

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 43.24  114.08  77.29  84.15  
 

ณ สิน้ปี 2553-2556 บรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืก่อนหกัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิคา้คงเหลอืจํานวน 56.54 ล้านบาท 
จาํนวน 120.21 ลา้นบาท จาํนวน 87.00 ลา้นบาท และจํานวน 84.15 ล้านบาท ตามลําดบั โดยส่วนประกอบของสนิคา้คงเหลอืที่มี
ปรมิาณมากที่สุด คอื วตัถุดบิ คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิคา้คงเหลอืรวมรอ้ยละ 27.63  รอ้ยละ 61.99 รอ้ยละ 57.18 และรอ้ยละ 51.57 
ตามลําดบั โดยวตัถุดบิหลกันัน้ ประกอบดว้ย 

(1) กากน้ําตาล - ถอืเป็นวตัถุดบิหลกัสําหรบัผลติเอทานอลของบรษิทัฯ โดยกากน้ําตาลนัน้เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้
ในกระบวนการผลติน้ําตาล ดงันัน้ ปรมิาณกากน้ําตาลจะมากหรอืน้อยจะขึน้อยู่กบัปรมิาณอ้อยที่นําเขา้หบีและผลผิลติน้ําตาลในแต่
ละปี ซึ่งฤดูกาลหีบอ้อยนัน้จะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนและสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ส่งผลทําให้ปริมาณ
กากน้ําตาลจะมมีากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว และเริม่ลดลงในช่วงปลายปีก่อนทีจ่ะเริม่ฤดกูาลหบีออ้ยปีใหม่ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึต้องมี
การเกบ็สตอ็กกากน้ําตาลใหเ้พยีงพอที่จะใช้ในการผลติเอทานอลของบรษิทัฯ ตลอดทัง้ปี โดยจะเหน็ไดว้่าบรษิทัฯ มกีารเกบ็สตอ็ก
กากน้ําตาลเพิม่ขึ้นทุกปีจากจํานวน 15.62 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 เพิม่ขึ้นเป็นจํานวน 29.04 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 จํานวน 
30.88 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 และจาํนวน 43.40 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 

(2) มนัเส้น - ช่วงต้นปี 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่บรษิทัฯ ทดลองเดนิเครื่องจกัรของสายการผลิตที่ 2 ซึ่งใช้มนัเส้นเป็น
วตัถุดบินัน้ บรษิทัฯ ได้ซื้อมนัเส้นมูลค่า 42.57 ล้านบาท จากผู้จดัจําหน่ายมาเพื่อเตรยีมไวใ้ช้ในการผลิต แต่เน่ืองจากมนัเส้น
ดงักล่าวมคีณุภาพไมเ่ป็นไปตามทีกํ่าหนด จงึไมส่ามารถใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติเอทานอล บรษิทัฯ จงึทยอยขายมนัเสน้ดงักล่าว
ออกไปตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2554 ทําให้ ณ สิ้นปี 2554 บรษิทัฯ มีสต็อกมนัเส้นคงเหลือจํานวน 45.48 ล้านบาท จากเหตุผล
ดงักล่าวจงึทําใหมู้ลค่าสนิคา้คงเหลอืก่อนหกัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื ณ สิ้นปี 2554 มจีํานวน 120.21 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัจาก ณ สิน้ปี 2553 ที่มจีํานวน 56.54 ล้านบาท ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดข้ายมนัเสน้ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง จนทํา
ให ้ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัฯ มสีตอ็กมนัเสน้คงเหลอืจํานวน 18.87 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ สามารถขายมนัเสน้ส่วนที่เหลอืไดห้มดใน
เดอืนมนีาคม 2556  

บรษิทัฯ มนีโยบายตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิคา้คงเหลอื โดยพจิารณาจากผลต่างระหว่างราคาต้นทุนและมูลค่า
สุทธทิี่คาดว่าจะได้จากการขาย โดยในปี 2553 บรษิทัฯ มกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของเอทานอลและกากน้ําตาลเป็นจํานวนเงิน 
11.96 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2554 และปี 2555 บรษิทัฯ มกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมนัเสน้เป็นจํานวนเงนิ 
6.14 ลา้นบาท และจาํนวน 9.70 ลา้นบาท ตามลําดบั  

 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธจิํานวน 1,977.00 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 จํานวน 2,187.52 ล้านบาท ณ สิน้

ปี 2554 จาํนวน 2,168.46 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 และจํานวน 2,206.75 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัยร์วม
เท่ากบัรอ้ยละ 83.65 รอ้ยละ 89.81 รอ้ยละ 89.58 และรอ้ยละ 76.41ตามลําดบั  



 72 

ในปี 2553 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ก่อสรา้งและตดิตัง้เครื่องจกัร รวมถงึระบบต่างๆ สําหรบัสายการผลติเอทานอลสายที่ 2 โดย
ใชม้นัเสน้เป็นวตัถุดบิ จงึทําใหส้นิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้เพิม่ขึน้ 946.52 ล้านบาท นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดล้งทุนก่อสรา้ง
ระบบผลติก๊าซชวีภาพบ่อที ่2 ซึง่ใชร้ะบบ UASB เป็นจาํนวนเงนิ 101.81 ลา้นบาท ในปี 2554 บรษิทัฯ มทีี่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สุทธเิพิม่ขึ้นจากปี 2553 จํานวน 210.52 ล้านบาท เน่ืองจากสายการผลิตเอทานอลสายที่ 2 ซึ่งใช้มนัเส้นเป็นวตัถุดบิยงัไม่เสรจ็
สมบูรณ์ เน่ืองจากกระบวนการเตรยีมมนัเสน้ยงัไม่สมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว ้ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรบัปรุงแก้ไขเครื่องจกัร
บางสว่น ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตดัสนิใจลงทุนปรบัปรงุสายการผลติที ่2 ใหส้ามารถใช้กากน้ําตาลเป็นวตัถุดบิในการผลติเอทานอลโดย
ใช้เงนิลงทุนประมาณ 42.24 ล้านบาท  ซึ่งมกีารลงทุนในปี 2554 จํานวน 11.94 ล้านบาท นอกจากน้ี บรษิัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพบ่อที่ 2 อกีจํานวน 34.69 ล้านบาท ทัง้น้ี บ่อผลติก๊าซชวีภาพดงักล่าวเริม่จ่ายก๊าซชีวภาพเขา้ระบบได้เมื่อ
เดอืนพฤษภาคม 2554 โดยบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิอุดหนุนกองทุนเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน ตามโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซ
ชีวภาพสําหรบัโรงงานจํานวน 15 ล้านบาท รวมทัง้บริษทัฯ ได้ลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพบ่อที่ 3 ซึ่งใช้ระบบ MCL 
จาํนวน 31.36 ลา้นบาท  

สาํหรบัปี 2555 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธลิดลงจากปี 2554 จํานวน 19.06 ล้านบาทโดยบรษิทัฯ ลงทุน
ในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์เพิม่ขึน้จาํนวน 74.71 ล้านบาท ในขณะที่มคี่าเสื่อมราคาสําหรบัปีจํานวน 85.39 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2554 จาํนวน 36.18 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ เริม่คดิคา่เสื่อมราคาของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของสายการผลติที่ 2 เมื่อบรษิทั
ฯ สามารถผลติและจําหน่ายเอทานอลจากกากน้ําตาลในเชงิพาณชยิไ์ด ้ทัง้น้ี ในปี 2555 บรษิทัฯ มกีารลงทุนในสนิทรพัยท์ี่สําคญั 
ไดแ้ก่ การปรบัปรุงสายการผลิตที่ 2 ใหส้ามารถใช้กากน้ําตาลเป็นวตัถุดบิในการผลิตเอทานอลเพิม่เตมิจํานวน 30.30 ล้านบาท 
โดยสายการผลิตที่ 2 สามารถผลิตและจําหน่ายเอทานอลจากกากน้ําตาลในเชิงพาณิชย์ได้เมื่ อวนัที่ 2 เมษายน 2555 และการ
ลงทุนในระบบผลติก๊าซชีวภาพบ่อที่ 3 เพิม่เติมจํานวน 45.85 ล้านบาท ซึ่งบ่อผลิตก๊าซชีวภาพดงักล่าวเริม่จ่ายก๊าซชีวภาพเข้า
ระบบไดเ้มื่อเดอืนมนีาคม 2555 โดยบรษิทัฯ ได้รบัเงนิอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน ตามโครงการส่งเ สรมิ
เทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพสาํหรบัโรงงานจาํนวน 4.58 ลา้นบาท  

ในปี 2556บรษิทัฯ มกีารลงทุนในสนิทรพัยท์ีส่าํคญั ไดแ้ก่ การลงทุนในระบบผลติก๊าซชวีภาพบ่อที่ 4 ซึ่งใช้ระบบ MCL 
จาํนวน 76.13 ลา้นบาท การปรบัปรงุเครื่องจกัรของสายการผลติที่ 2 เพื่อรองรบัการผลติเอทานอลดว้ยมนัเสน้จํานวน 17.89 ล้าน
บาท และการจา่ยเงนิล่วงหน้าคา่ก่อสรา้งระบบผลติไฟฟ้าดว้ยก๊าซชวีภาพจํานวน 17.63 ล้านบาท ในขณะที่มคี่าเสื่อมราคาสําหรบั
งวดจํานวน 98.55 ล้านบาท และไดร้บัเงนิอุดหนุนจากโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพสําหรบัโรงงานจํานวน 12.34 ล้าน
บาท  
 

สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 

ในปี 2553 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากการดําเนินงานจํานวน 107.76 ล้านบาท ถงึแมบ้รษิทัฯ จะมผีลขาดทุนก่อนหกั
ภาษ ี94.52 ล้านบาท แต่เน่ืองจากบรษิทัฯ มเีงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสนิคา้ลดลงจํานวน 244 .27 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ทยอย
รบัมอบกากน้ําตาลที่ส ัง่ซื้อไว้ ประกอบกบัมีสินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 0.43 ล้านบาท จึงทําให้มีกระแสเงินสดสุทธิจากการ
ดาํเนินงานเพิม่ขึน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 980.14  ล้านบาท ซึ่งประกอบดว้ย 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 115 ลา้นบาท เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 
668.74 ลา้นบาท และเงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจาํนวน 196.40 ล้านบาท โดยที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2553 เมื่อวนัที่ 28 
ตุลาคม 2553 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลดทุนจดทะเบยีนจาก 800 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบยีน 600 ล้านบาท โดยการตดัหุน้สามญั
ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายจํานวน 200 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งเตรยีมไวส้ําหรบัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดย้กเลกิแผนการเสนอขายหุน้ดงักล่าว และในการประชุมครัง้ดังกล่าว ที่ประชุมไดม้มีติ
เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 600 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 800 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 200 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ ได้รบัชําระค่าหุ้นเพิม่ทุน
ดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 196.40 ล้านบาท ในขณะที่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมการลงทุนจํานวน 957.99  ล้าน
บาท ซึง่สว่นใหญ่จะนําเงนิไปลงทุนก่อสรา้งโรงงานและซื้อเครื่องจกัรสําหรบัสายการผลติที่ 2 เกอืบทัง้หมด จากสาเหตุดงักล่าวทํา
ใหใ้นปี 2553 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธจิํานวน 129.91 ลา้นบาท 
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ในปี 2554 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากการดําเนินงานจํานวน 31.81 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ ยงัคงมผีลขาดทุน
ก่อนหกัภาษจีาํนวน 42.90 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากการลดลงของเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสนิคา้จํานวน 70.83 ลา้นบาท และการลดลง
ของสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นจํานวน 51.54 ล้านบาท ทําใหบ้รษิทัฯ มเีงนิสดรบัจากการดําเนินงาน นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีระแสเงนิ
สดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 212.86 ล้านบาท ซึ่งประกอบดว้ย เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
จํานวน 54 ล้านบาท เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจํานวน 155.26 ล้านบาท และเงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน
ส่วนที่เหลอืจากการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิเมื่อปลายปี 2553 จํานวน 3.60 ล้านบาท ซึ่งบรษิทัฯ ได้รบั
ชําระเมื่อเดอืนมกราคม ในขณะที่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมการลงทุนจํานวน 377.87 ล้านบาท โดยนําเงนิไป
ลงทุนก่อสรา้งโรงงานและซือ้เครื่องจกัรสาํหรบัสายการผลติที ่2 ส่วนที่เหลอื รวมทัง้โครงการก่อสรา้งระบบผลติก๊าซชวีภาพบ่อที่ 2 
และบ่อที ่3 โดยในส่วนของระบบผลติก๊าซชวีภาพนัน้ บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน ตาม
โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพสําหรบัโรงงานจํานวน 15 ล้านบาท จากสาเหตุดงักล่าวทําใหใ้นปี 2554 บรษิทัฯ มเีงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสทุธจิํานวน 133.20 ลา้นบาท 

ในปี 2555 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากการดําเนินงานจํานวน 313.21 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ มกํีาไร
ก่อนภาษจีํานวน 165.50 ล้านบาท มเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้จํานวน 59.26 ล้านบาท และสนิค้าคงเหลอืลดลงจํานวน 
33.22 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมการลงทุนจํานวน 83.22 ล้านบาท โดยไดนํ้าเงนิไปลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวรเพิม่เตมิจาํนวน 93.73 ลา้นบาท ซึง่เป็นโครงการทีต่่อเน่ืองมาจากปี 2554 เช่น การปรบัปรุงเครื่งจกัรสายการผลติที ่
2 ให้สามารถใช้กากน้ําตาลเป็นวตัถุดบิ และลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพบ่อที่ 3 โดยได้รบัเงนิอุดหนุนจากกองทุ นเพื่อ
สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานตามโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพสําหรบัโรงงานจํานวน 9.58 ล้านบาท นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 230 ล้านบาท โดยชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงนิจํานวน 50 
ล้านบาท และชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจํานวน 180 ล้านบาท จากสาเหตุดงักล่าวทําใหใ้นปี 2555 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดลดลงสทุธจิาํนวน 0.01 ลา้นบาท 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในการดาํเนินงานจํานวน 221.45 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ มกํีาไรก่อน
ภาษีจํานวน 113.64 ล้านบาท ในขณะที่มลีูกหน้ีการค้าเพิม่ขึ้นจํานวน 80.05 ล้านบาท และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสนิค้าเพิม่ขึ้น
จํานวน 320.25 ล้านบาท ประกอบกบับรษิทัฯ มเีจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นลดลงจํานวน 24.19 ล้านบาท นอกจากน้ี บรษิทัฯ มี
กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 92.42 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงนิที่นําไปลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรจํานวน 
104.50 ลา้นบาท ไดแ้ก่ การลงทุนในระบบผลติก๊าซชวีภาพบ่อที ่4 การปรบัปรงุเครื่องจกัรของสายการผลติที่ 2 เพื่อรองรบัการผลติ
เอทานอลด้วยมนัเส้น และงานปรบัปรุงบ่อพกัน้ําก่อนระบายสู่ลานผึง่หรอืแปลงพชืไร่ของบรษิทัฯ รวมถงึการจ่ายเงนิล่วงหน้าค่า
ก่อสรา้งระบบผลติไฟฟ้าดว้ยก๊าซชวีภาพ โดยบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิสนนัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานตามโครงการ
ส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชีวภาพสําหรบัโรงงานจํานวน 12.34 ล้านบาท ในขณะที่บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจ ากกิจกรรม
จดัหาเงนิจาํนวน 320.21 ลา้นบาท จากการทีบ่รษิทัฯ มเีงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 524.21 ล้านบาท 
โดยบรษิทัฯ ไดจ้า่ยชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน 180 ล้านบาท และจ่ายเงนิปนัผลจํานวน 24 ล้านบาท จากสาเหตุดงักล่าวทํา
ใหใ้นปี 2556 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธจิํานวน 6.34 ลา้นบาท 

 
(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน  107.76  31.81  313.21 (221.45) 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน  (957.99)  (377.87)  (83.22) (92.42) 
เงนิสดสทุธไิดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ  980.14  212.86  (230.00) 320.21 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ  129.91  (133.20)  (0.01) 6.34 

 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
ณ สิ้นปี 2553-2555 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.57 เท่า 0.15 เท่า และ 0.29 เท่า  ตามลําดบั และมี

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็เท่ากบั 0.29 เท่า 0.06 เท่า และ 0.13 เท่า ตามลําดบั สาเหตุหลกัที่ทําใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องและ
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ ณ สิน้ปี 2554 ลดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่สามารถดํารงอตัราส่วนหน้ี สนิต่อผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตาม
เงื่อนไขเรื่องการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิที่กําหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดย ณ วนัที่ 31 
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ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี (DSCR : Debt Service 
Coverage Ratio) เท่ากบั 1.64 เท่า และ 0.04 เท่า ตามลําดบั ดงันัน้ ธนาคารจงึมสีทิธทิี่จะเรยีกใหบ้รษิทัฯ ชําระคนืเงนิกู้ดงักล่าว
ทัง้จํานวนทนัที บรษิทัฯ จงึจดัประเภทเงนิกู้ยมืดงักล่าวเป็นส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี จากสาเหตุ
ดงักล่าวทําใหห้น้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญั และส่งผลทําให้อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็
ลดลงดงักล่าว อยา่งไรกต็าม เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2555 ธนาคารผูใ้หกู้้ไดม้หีนังสอืผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องการดํารงอตัราส่วนทาง
การเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ใหบ้รษิทัฯ แลว้  

บรษิทัฯ ม ีCash Cycle เท่ากบั 14.37 วนั ในปี 2553 เท่ากบั 28.13 วนั ในปี 2554 และเท่ากบั 15.07 วนั ในปี 2555 
สาเหตุที่ทําให ้Cash Cycle ในปี 2554 ปรบัตวัสูงขึน้นัน้เกดิจากการที่บรษิทัฯ มรีะยะเวลาชําระหน้ีที่ลดลง โดยลดลงจาก 17 .11 
วนั ในปี 2553 เป็น 7.55 วนั ในปี 2554 และ 16.72 วนั ในปี 2555 ในขณะที่ระยะเวลาขายสนิคา้สําเรจ็รูปเฉลี่ยลดลงเลก็น้อยจาก 
10.94 วนั ในปี 2553 เป็น 11.61 วนั ในปี 2554 และเป็น 6.61 วนั ในปี 2555 สําหรบัระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยของบรษิทัฯ ในปี 
2553-2555 อยูท่ี ่20.54 วนั 24.07 วนั และ 25.17 วนั ตามลําดบั 

ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 0.58 เท่า และมอีตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็เท่ากบั 0.17 เท่า 
ในขณะทีม่ ีCash Cycle เท่ากบั 16.36 วนั เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก ณ สิน้ปี 2555 เน่ืองจากระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 25.17 
วนั ในปี 2555 เป็น 29.68 วนั ในปี 2556 และระยะเวลาขายสนิคา้สาํเรจ็รปูเฉลีย่ทีล่ดลงจาก 6.61 วนั ในปี 2555 เป็น 3.76 วนั ใน
ปี 2556 

 
รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555  

ปี 2556 
อตัราสว่นสภาพคล่อง  (เท่า)  0.57  0.15  0.29 0.58 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็  (เท่า)  0.29  0.06  0.13 0.17 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั)  20.54  24.07  25.17 29.68 
ระยะเวลาขายสนิคา้สาํเรจ็รปูเฉลีย่ (วนั)  10.94  11.61  6.61 3.76 
ระยะเวลาชําระหน้ี (วนั)  17.11  7.55  16.72 17.08 
Cash Cycle  (วนั)  14.37  28.13  15.07 16.36 
 
 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

หน้ีสิน 
             ณ สิ้นปี 2553-2555 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 1,420.17 ล้านบาท จํานวน 1,512.47 ล้านบาท จํานวน 1,333.35 
ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี หน้ีสนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิ้นปี 2553 เพิม่ขึน้จํานวน 883.40 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2552 ที่มเีพยีง
จํานวน 536.77 ล้านบาท เน่ืองจากเมื่อเดอืนกนัยายน 2552 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์แห่ง
หน่ึงในวงเงนิ 900 ลา้นบาท เพื่อนํามาใชก่้อสรา้งโรงงานผลติเอทานอลสายการผลติที่ 2 โดยบรษิทัฯ ไดเ้บกิใช้เงนิกู้ยมืดงักล่าวใน
ปี 2553 จํานวน 744.74 ล้านบาท โดยในสญัญาเงนิกู้ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์ดงักล่าว กําหนดให้บริษทัฯ ต้องดํารง
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) ไม่เกนิ 1.5 เท่า และดํารงอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี (DSCR : Debt 
Service Coverage Ratio) ใหไ้มน้่อยกวา่ 1.5 เท่า เวน้แต่จะไดร้บัการผอ่นผนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร นอกเหนือจากเงนิ
กู้ยมืระยะยาวดงักล่าว บรษิทัฯ ยงัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้ และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นเพิม่ขึน้จากปี 2552 จํานวน 115 ล้านบาท 
และจํานวน 102.25 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรบัปี 2554 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมเพิม่ขึ้นจากปี 2553 จํานวน 92.30 ล้านบาท โดย
บรษิทัฯ มกีารเบิกเงนิกู้ระยะยาวส่วนที่เหลือจํานวน 155.26 ล้านบาท และมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึ้น 54 ล้านบาท 
ในขณะทีเ่จา้หน้ีอื่น ซึง่เป็นเจา้หน้ีคา่ก่อสรา้งสายการผลติเอทานอลสายที่ 2 ลดลงจํานวน 109.65 ล้านบาท และในปี 2555 หน้ีสนิ
รวมของบรษิทัฯ ลดลงจากปี 2554 จํานวน 179.12 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ เริม่ชําระคนืเงนิต้นในส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาว
จากธนาคารพาณิชยแ์หง่หน่ึงตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ซึง่กําหนดชําระคนืตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2555 ถงึเดอืนตุลาคม 2559 โดยชําระเป็น
รายงวดทุก 6 เดอืน จํานวน 10 งวดๆ ละ 90 ล้านบาท ในขณะที่เจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้จากจํานวน 20.27 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น
จํานวน 79.14 ล้านบาท เน่ืองจากปรมิาณขายสนิค้าของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ ส่งผลทําใหบ้รษิทัฯ สัง่ซื้อกากน้ําตาลเพื่อนํามาผลติเอทา
นอลเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 
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อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาโครงสรา้งหน้ีสนิของบรษิทัฯ จะพบว่ามหีน้ีสนิหมุนเวยีนและหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนในสดัส่วน
ที่ใกล้เคยีงกนั ซึ่งหากคดิเป็นสดัส่วนหน้ีสนิหมุนเวยีนต่อหน้ีสนิรวมจะเท่ากบัรอ้ยละ 47.41 ณ สิน้ปี 2553 รอ้ยละ 99.80 ณ สิน้ปี 
2554 และรอ้ยละ 59.42 ณ สิน้ปี 2555 โดยจะเหน็ว่าหน้ีสนิเกอืบทัง้หมด ณ สิน้ปี 2554 เป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน สาเหตุดงักล่าวเกดิ
จากการทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขเรื่องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ตามที่
กําหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการ
ชําระหน้ีของบริษทัฯ เท่ากบั 1.64 เท่า และ 0.04 เท่า ตามลําดบั ดงันัน้ ธนาคารจึงมีสิทธิที่จะเรียกให้บริษทัฯ ชําระคนืเงินกู้
ดงักล่าวทัง้จํานวนทนัที บริษทัฯ จึงจดัประเภทเงินกู้ยืมดงักล่าวเป็นส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
อยา่งไรกต็าม เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2555 ธนาคารผูใ้หกู้้ไดม้หีนังสอืผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิสําหรบั
ปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ให้บรษิทัฯ แล้ว ทัง้น้ี หน้ีสนิหมุนเวยีนที่สําคญัของบรษิทัฯ ได้แก่ เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิคดิเป็นรอ้ยละ 35.84 รอ้ยละ 37.22 และรอ้ยละ 38.47 ของหน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2553 -2555 ตามลําดบั ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นเงนิกูย้มืประเภทตัว๋สญัญาใช้เงนิ (Promissory Note : P/N) นอกจากน้ี หน้ีสนิหมุนเวยีนยงัรวมถงึเจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 
ซึง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 11.23 รอ้ยละ 2.44 และรอ้ยละ 6.50 ของหน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2553-2555 ตามลําดบั 

ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 1,786.94 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2555 จํานวน 453.63 ล้านบาท 
ซึ่งแมว้่าจะมกีารชําระคนืเงนิต้นของเงนิกู้ยมืระยะยาวจํานวน 180 ล้านบาท แต่บรษิทัฯ ยงัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
เพิม่ขึน้จาํนวน 231.68 ลา้นบาท ซึ่งเงนิกู้ดงักล่าว บรษิทัฯ นําไปใช้ในการซื้อกากน้ําตาลเพื่อรองรบัการผลติเอทานอล นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ ยงัมเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึ้นจํานวน 100.54 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัเกดิจากการที่บรษิทัฯ ประกาศจ่ายเงนิ
ปนัผลระหว่างกาลสําหรบัผลการดําเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 จํานวน 80 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวนัที่ 17 
มกราคม 2557  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2553 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จํานวน 943.32 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2552 จํานวน 101.88 ล้านบาท 

เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนโดยที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2553 เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 2553 ได้มมีติอนุมตัิใหบ้รษิัทฯ 
เพิม่ทุนจดทะเบียนอกีจํานวน 200 ล้านบาท เป็นจํานวน 800 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 200,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 
บริษทัฯ ได้รบัชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิ 196.40 ล้านบาท ในขณะที่บริษทัฯ มีผลการดํา เนินงานขาดทุน
จาํนวน 94.52 ลา้นบาท จงึทําใหกํ้าไรสะสมลดลง 

ณ สิ้นปี 2554 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้ือหุ้นจํานวน 923.32 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2553 จํานวน 20 ล้านบาท 
เน่ืองจากบรษิทัฯ มกํีาไรสะสมลดลงจากผลการดําเนินงานที่ขาดทุนจํานวน 42.90 ล้านบาท ในขณะที่บรษิทัฯ ได้รบัชําระเ งนิค่า
หุน้ส่วนที่เหลอืจํานวน 3.60 ล้านบาท ในเดอืนมกราคม 2554 นอกจากน้ี  บรษิทัฯ มกีารบนัทกึส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็น
เกณฑจ์าํนวน 0.56 ลา้นบาท เน่ืองจากผูถ้อืหุน้รายหน่ึงของบรษิทัฯ ได้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั
ฯ ซึ่งรายการดงักล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ทําให้
บรษิทัฯ ต้องเปรยีบเทยีบส่วนต่างราคาขายกบัมูลค่ายุตธิรรมของหุน้ดงักล่าวในการบนัทกึเป็นส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้เป็น
เกณฑ ์

ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 1,087.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2554 จํานวน 164.07 ล้านบาท 
ซึง่เกดิจากกําไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากผลประกอบการของบรษิทัฯ   

ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จํานวน 1,101.07 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2555 จํานวน 13.68 ล้านบาท 
เป็นผลจากการทีบ่รษิทัฯ มกํีาไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จากผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ นอกจากน้ี เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2556 ที่ประชุม
สามญัผู้ถอืหุน้ประจําปีของบรษิทัฯ ไดม้มีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลสําหรบักําไรจากการดําเนินงานของกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิการ
ลงทุนในปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 24 ล้านบาท และเมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2556 ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่12/2556 มมีตอินุมตัจิา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลสําหรบักําไรจากการดําเนินงานของกจิการที่ไดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุนในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2556 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 80 ลา้นบาท  
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นโยบายความรบัผิดชอบทางสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
บรษิทัฯ มุ่งม ัน่บรหิารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ไดแ้ก่ ผู้ถอืหุ้น 

ลูกคา้ คูค่า้ พนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้ง โดยกําหนดแนวทางปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี
รวมทัง้รณรงคแ์ละเสรมิสรา้งการปลูกจติสํานึกใหพ้นักงานไดม้สี่วนร่วมในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชวีติของพนกังานชุมชนและสงัคมรอบขา้งอยา่งยัง่ยนื โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตัไิว ้4 ดา้น ดงัน้ี 

(1) ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัฯ มเีจตจาํนงทีจ่ะประกอบกจิการดว้ยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มดว้ยหลกัการ ดงัน้ี 
- ตดิตามและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
- พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจดัการของเสียจากโรงงานเพื่อกําจัดมลภาวะที่มี

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มสูม่าตรฐาน ISO14000 
- สรา้งจติสาํนึกแก่พนกังานทุกระดบัในความรบัผดิชอบต่อการรกัษาสิง่แวดล้อมทัง้ภายในโรงงานและภายนอก

โรงงาน 
- จดัทําแผนปฏบิตักิารดาํเนินการและตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเน่ือง 
- ปรบัปรงุบรเิวณภายในและรอบโรงงานสูโ่รงงานสเีขยีว (Green Plant) 

(2) ดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยั 
ความปลอดภยัและชวีอนามยัในการปฏบิตัหิน้าที่ของพนักงานเป็นความรบัผดิชอบพืน้ฐานของบรษิทัฯ และเป็น
ปจัจยัสาํคญัต่อความสาํเรจ็และเจรญิเตบิโตขององคก์ร บรษิทัฯ จงึไดกํ้าหนดนโยบายและหลกัการปฏบิตัไิว ้ดงัน้ี 
- ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัและชวีอนามยั 
-  จาํกดัและควบคมุความเสีย่งในการปฏบิตังิานทีไ่มป่ลอดภยั 
- จดัทํามาตรการป้องกนัและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในระหวา่งปฏบิตังิานของพนกังาน 
-  อบรมพนกังานถงึการป้องกนัอุบตัภิยัและการแกไ้ขอุบตัภิยัอยา่งสมํ่าเสมอ 
-  จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมทําหน้าที่พจิารณากําหนดแผนผฏิบตัิการ 

และตดิตามประเมนิผล 
(3)  ดา้นการอนุรกัษท์รพัยากร 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยไดกํ้าหนดยุทธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากร
ตามลําดบั ดงัน้ี 
(ก) ดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 

-  ใชก๊้าซชวีภาพจากระบบบําบดัน้ําเสยีทดแทนน้ํามนัเตา 
-  ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและอุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้า 
-  จดัทํา Energy Audit เพื่อการบรหิารจดัการการใชไ้ฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
-  อบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจและตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อการประหยดัพลงังานทุกประเภทในโรงงาน 

(ข) ดา้นทรพัยากรน้ําและการบําบดัน้ําเสยี 
-  ตรวจสอบระบบบําบดัน้ําดบิและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามกําหนด เพื่อป้องกนัการสูญเสยีของน้ําจาก

การรัว่ไหลหรอืชํารดุของอุปกรณ์ 
-  นําน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสยีกลบัมาใชใ้นกระบวนการผลติเอทานอล 
-  ตรวจสอบคณุภาพน้ําอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อคณุภาพของเอทานอลทีผ่ลติได้ 
-  ไมร่ะบายน้ําเสยีทีบ่ําบดัแลว้สูภ่ายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 
-  สง่เสรมิการใชน้ํ้าดา้นอุปโภคและบรโิภคอยา่งประหยดั 

(ค) ดา้นการจดัการมลพษิทางอากาศ 
-  ปรบัปรงุประสทิธภิาพของระบบผลติก๊าซชวีภาพเพื่อป้องกนัการรัว่ซมึของก๊าซชวีภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 
-  ตรวจสอบระบบเผาไหมข้องเชื้อเพลงิตามกําหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อยจากปล่องให้

อยูใ่นมาตรฐานทีกํ่าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
-  ตรวจวดัคณุภาพอากาศทุก 6 เดอืน 
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(4)  ดา้นสงัคม 

บรษิทัฯ ตระหนักดวี่า “สงัคม” เป็นกลไกสําคญัที่จะช่วยส่งเสรมิผลกัดนัให้กจิการของบรษิทัฯ คงอยู่และเติบโต
อย่างมัน่คง โดยเริ่มจากสงัคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหวัใจสําคญัที่เสริมศกัยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนัไปสู่สงัคมระดบัชุมชน และระดบัประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการ
ดาํเนินการในระดบัสงัคมต่างๆ ดงัน้ี 
(ก)  ระดบัองคก์ร 

- พฒันาทักษะของพนักงานทุกระดบัและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ  
(Competence Management) 

- สง่เสรมิพนกังานใหม้สีว่นรว่มในการแสดงออกถงึความคดิเหน็ต่อองคก์ร 
-  สง่เสรมิพนกังานใหม้สีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน 
 

(ข)  ระดบัชุมชน 
-  อนุรกัษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
-  สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 
-  สง่เสรมิการศกึษาและพฒันาการเรยีนรูข้องเยาวชนในชุมชน 
-  ส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารใส่ใจในวฒันธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพฒันาคุณภาพ

ชวีติของเยาวชน 
(ค)  ระดบัประเทศ 

-  สนบัสนุนกจิกรรมดา้นการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
-  สนบัสนุนพฒันาการเรยีนรูแ้ละการสรา้งจติสาํนึกและความรบัผดิชอบต่อสงัคมของเยาวชน 

 
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัฯ มคีวามมุง่ม ัน่ในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดกํ้าหนดนโยบายว่าดว้ย
การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อปลูกจติสํานึกให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ทุกระดบัตระหนักถงึพษิภยัของ
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรา้งคา่นิยมทีถู่กตอ้ง และเพิม่ความเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย เพื่อพฒันาองคก์รใหม้คีวามยัง่ยนืในระยะ
ยาว 

บรษิทัฯ มขีอ้หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทุกระดบั ดําเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่
ในทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยจดั
ใหม้กีารตรวจสอบหรอืสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบิตัิ
และขอ้กําหนดในการดาํเนินการต่างๆ เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ ระเบยีบขอ้บงัคบัและบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหป้ฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ทุกระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่และ
จรรยาบรรณทางธรุกจิโดยไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) พนักงานของบริษทัฯ ทุกระดบัไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รปัชัน่ที่
เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ต้องแจง้ให้ผู้บงัคบับญัชาหรอืบุคคลที่รบัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่างๆ 
หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาหารอืผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีบ่รษิทัฯ กําหนดใหท้ําหน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ทางธรุกจิผา่นช่องทางต่างๆ ทีกํ่าหนดไว ้

(3) บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจรติคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ โดยใช้
มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผู้ที่ใหค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่ตามที่บรษิทัฯ กําหนดไวใ้นข้อกําหนดและ
แนวทางปฏบิตัใินการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(4) ผูท้ี่กระทําทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นการกระทําผดิจรรยาบรรณทางธุรกจิซึ่งจะต้องไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตาม
ระเบยีบทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้นอกจากน้ี อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ผดิกฎหมาย 
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(5) บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบับุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้าที ่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 
เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถดาํเนินการตามนโยบายว่าดว้ยการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯ ไดม้แีนวทางดําเนินการ

ต่างๆ โดยสรปุไดด้งัน้ี 
(1) กําหนดนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคลตัง้แต่การสรรหาหรอื

การคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยกําหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารทําความเข้าใจกบัพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรบัผดิชอบและควบคุมดูแลการ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลดว้ย 

(2) การดําเนินการในเรื่องที่มคีวามเสีย่งสูงกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ทุกคน
ทุกระดบัจะตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัโดยเฉพาะในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

(2.1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสนิบน เรยีกร้อง ตกลงหรือรบัสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ในทุก
รปูแบบ ไมว่า่จะเป็นการดาํเนินการโดยทางตรงหรอืทางออ้มเพื่อใหม้กีารตอบแทนการปฏบิตัทิี่เอื้อประโยชน์
ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์เกีย่วกบังานของบรษิทัฯ 

(2.2) การรบัหรอืใหเ้งนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่า
เงนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนุนไมไ่ดถู้กนําไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

(2.3) หา้มรบัหรอืใหส้นิบนในการดาํเนินธรุกจิทุกชนิด การดําเนินงานของบรษิทัฯ การตดิต่องานกบัภาครฐัจะต้อง
เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนดโดยเครง่ครดั 

 

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
ในรอบปี 2556 ทีผ่า่นมา บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ไดด้ําเนินการสนบัสนุนและจดักจิกรรมสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติของชุมชนและสงัคม บรเิวณโดยรอบโรงงานผลติเอทานอล เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุน
กจิกรรมของหน่วยงานภาครฐัในจงัหวดัสพุรรณบุร ีสามารถสรปุได ้ดงัน้ี 
 
ด้านศาสนาและประเพณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) สนบัสนุนการจดังานประเพณียกธง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหมู่บ้านดงอู่ทอง 

และหมูบ่า้นสระบวัก่ํา รว่มกนัจดัขึน้ในวนัสงกรานตอ์ยา่งต่อเน่ืองเป็นประจําทุ กปี 
● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี่ จํากดั (มหาชน) ใหก้ารสนับสนุนเงนิทุนสําหรบัจดัขบวนเทยีนพรรษาของอําเภอด่านช้าง และ

อําเภอหนองหญ้าไซ ใน โครงการ ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา จงัหวดัสพุรรณบุร ี
● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) รว่มกบัชาวบา้นหมูท่ี ่10 ตําบลหนองมะค่าโมง เตรยีมอาหารเลี้ยงทานชาวบ้าน

ทีเ่ขา้รว่มงาน ทําบุญเลีย้งพระ 500 รปู ณ วดัใหมฉ่ายหริญั หมูท่ี ่10 ตําบลหนองมะคา่โมง อําเภอดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
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● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) และพนกังานของบรษิทัฯ รว่มเป็นเจา้ภาพทอดกฐนิสามคัค ีประจําปี 2556 ตาม
วดัต่างๆ  

 
 
 

 
 
 
 
 
ด้านการศึกษาและกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจดังานวนัเดก็ อุปกรณ์กีฬา อาหารและเครื่องดื่ม 

รว่มกบัโรงเรยีนสระบวัก่ํา โรงเรยีนแจงงาม โรงเรยีนดงเชอืกพนัเจรญิ อบต.หนองโพธิ ์และอบต.หนองมะคา่โมง  
● บรษิทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กบันักเรยีนที่เรยีนด ีแต่ขาดแคลนทุนทรพัย์ จํานวน 5 

โรงเรยีน รอบบรเิวณโรงงาน 
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ด้านสาธารณสุข 
 
● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) สนบัสนุนค่ายาเวชภณัฑ ์ใหก้บัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจําตําบลบ้านวงั

น้ําโจน จงัหวดัสพุรรณบุร ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการพฒันาชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัคุณไพฑูรย ์รกัษ์ประเทศ นายอําเภอด่านช้าง ไดร้่วมกนัแจกผา้ห่มกนั

หนาวใหก้บัชาวบ้านดงอู่ทอง และชาวบ้านสระบวัก่ํา ในโครงการ นายอําเภอเยีย่มบ้านยามเยน็ ของอําเภอด่านช้าง จงัหวดั
สพุรรณบุร ีณ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลหนองมะคา่โมง 

● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี่ จํากดั (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการก่อสรา้งศูนยป์ฏบิตัิการสายตรวจและจราจร ของ
สถานีตํารวจภูธรดา่นชา้ง ตําบลหนองมะคา่โมง 
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● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ไดป้รบัปรงุ ซ่อมแซมถนนสายโคกพระ-วงัน้ําโจน ที่ชํารุดทรุดโทรมใหม้สีภาพที่
ดขีึน้ เพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการเดนิทาง และสรา้งความปลอดภยักบัผูใ้ชร้ถใชถ้นน 

● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ช่วยซ่อมแซมถนนสายดงอู่ทอง-สระบวัก่ํา รว่มกบัชาวบา้นดงอู่ทอง  
● บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) ไดส้นบัสนุนการจดังานแขง่กอล์ฟการกุศล ของอําเภอดา่นชา้ง 
● บรษิทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) ได้บรจิาคเงนิเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน หมู่บ้านสระบวัก่ํา หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง

มะคา่โมง อําเภอดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ีทีป่ระสบเหตุเพลงิไหมท้ีพ่กัอาศยั 
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 โครงสรา้งการจดัการ 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ฝา่ยจดัหาวตัถุดบิ 

ผูจ้ดัการฝา่ยอาวุโส
มวลชนสมัพนัธ ์

ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ
โรงงาน 

ฝา่ยผลติ ฝา่ยธุรการ 
และจดัซื้อ 

ฝา่ยบญัช ี
การเงนิ 

 

ฝา่ยทรพัยากร
บุคคล 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ผูอ้ํานวยการ  
ดา้นพฒันาธรุกจิและการตลาด 

ผูอ้ํานวยการ 
ดา้นบรหิาร 

 

ผูอ้ํานวยการ 
โรงงาน 

ฝา่ยวศิวกรรม
และพลงังาน 

 

แผนกสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ฝา่ยการตลาด 

แผนกตรวจสอบ 
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โครงสร้างการจดัการ 
  โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด 
ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้คณะผูบ้รหิาร โดยกรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี รายละเอยีดโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 
  
คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายวสิทิธิ ์น้อยพนัธุ ์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายสโุรจน์ ศุภสวสัดิกุ์ล รองประธานกรรมการ 
3. นายไกรสหี ์ศริริงัษ ี รองประธานกรรมการ 
4. นายอนนัต ์เลา้หเรณู กรรมการ 
5. นายสมจติต ์ลิม้วฒันะกูร กรรมการ 
6. นายสหีศกัดิ ์อารรีาชการณัย ์ กรรมการ 
7. นายสมชาย โล่หว์สิทุธิ ์ กรรมการ 
8. นายเผดจ็ภยั มคีณุเอีย่ม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
9. นายวริชั อภเิมธธีาํรง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
10. นายสาธติ ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
หมายเหตุ : กรรมการลําดบัที ่2-4 และ 6 เป็นกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากบรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จาํกดั (มหาชน) 

 

โดยม ีนางสมฤด ี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการบรษิทัฯ ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯครัง้ที ่
7/2556 เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2556 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
นายไกรสหี ์ศริริงัษ,ี นายสโุรจน์ ศุภสวสัดิกุ์ล, นายสมจติต์ ลิ้มวฒันะกูร, นายอนันต์ เล้าหเรณู, นายสหีศกัดิ ์อารรีาช

การณัย,์ นายสมชาย โล่หว์สิทุธิ ์จาํนวนสองในหกคนน้ีลงลายมอืชื่อรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงัและ
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยสรปุมอีํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัดงัน้ี 

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกํากบัดูแลให้ฝ่าย
จดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และ
ความมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยมเีรื่องทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

(ก) กําหนดโครงสรา้งการจดัองคก์รของบรษิทัฯใหม้รีะบบการบรหิารงานและการดาํเนินงานที่มีประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลสูงสุด 

(ข) อนุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปีภายใน 30 วนัก่อนวนัสิน้ปีทุกปีเพื่อใหฝ้า่ยจดัการใชใ้นการบรหิารงาน
ใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัเิป็นแต่ละปีๆ ไป 

(ค) อนุมตัโิครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรอืการลดขนาดของกจิการทีเ่หน็วา่จะเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้น้ีไมร่วมรายการทีต่อ้งขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ตามขอ้กําหนด
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ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
(ง) อนุมตัแิผนการเงนิของบรษิทัฯ ตลอดจนแผนการจดัหาเงนิกู้และสนิเชื่อทางธุรกจิที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อ

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นระยะๆ 
(จ) จดัให้มกีารทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบรษิทัฯ ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ เพื่อให้

ผูส้อบบญัชทีีผู่ถ้อืหุน้แต่งตัง้ทําการตรวจสอบและรบัรองความถูกตอ้งก่อนนําเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นแต่ละปีๆ ไป 
(ฉ) พจิารณากลัน่กรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกรณีๆ ไป เช่น การจ่ายเงนิปนัผล, การ

เพิม่ทุน, การลดทุน, การออกหุน้กู,้ การขายหรอืการโอนกจิการ, การซือ้หรอืรบัโอนกจิการ, การควบรวมกจิการ เป็นตน้ 
(ช) พจิารณากําหนดนโยบาย ทศิทาง เป้าหมาย วสิยัทศัน์ (VISION) พนัธกิจ (MISSION) ค่านิยม (VALUES) 

และเรื่องอื่นๆ ทีส่าํคญั และอาจจะมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 
 (2) พจิารณากําหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่าย
จดัการอย่างชดัเจน รวมทัง้สื่อสารบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝา่ยจดัการและพนักงาน
ของบรษิทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  
 (3) จดัใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และจดัใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม 
รดักุม และมปีระสทิธผิลอยา่งเพยีงพอ  รวมทัง้มกีารตดิตามการดําเนินงานในเรื่องต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ เป็นระยะๆ  
 (4) จดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิทัฯ และจดั
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวตามความจําเป็นในการดาํเนินกจิการ 
 (5) ต้องตระหนักถึงความสําคญัของการกํากบัดูแลกิจการที่ด ี(Good Corporate Governance) โดยยึดหลกัความ
ยุตธิรรมและซื่อสตัย์สุจรติ (Fairness and Integrity) มคีวามรบัผดิชอบต่อผลงาน (Accountability) ส่งเสรมิใหม้กีารปฏิบตัทิี่เป็น
ธรรมอย่างเสมอภาค และเป็นที่เชื่อถอืของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยที่เกี่ยวขอ้ง (Stakeholders) มุ่งมัน่ที่จะสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการ
และผูม้ผีลประโยชน์รว่มในระยะยาวเพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีารเตบิโตทีม่ ัน่คงและยัง่ยนืในอนาคต 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ในการกํากบัดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศและหรอืขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั , รายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยท์ี่สําคญั เป็น
ตน้ รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ ทุกเรื่องทุกประการ 

(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหน่ึงหรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดกระทํา
การอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและ
ระยะเวลาในการมอบอํานาจไดต้ามทีเ่หน็สมควรและเหมาะสมตามความจาํเป็นในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และมอีํานาจยกเลกิ
เพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอํานาจไดทุ้กเรื่องทุกประการเมื่อเหน็สมควร 

การมอบอํานาจดงักล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําใหผู้ร้บัมอบอํานาจสามารถพจิารณาและ
อนุมตัริายการทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการ
ทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการไดพ้จิารณาและอนุมตัไิวแ้ล้ว 

(7) ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดอืนต่อครัง้ และกําหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี 

(8) นอกจากน้ีกรรมการแต่ละคนจะตอ้งยดึถอืและปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 
(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ หรือเข้าเป็น

หุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหุน้สว่นไมจ่าํกดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจาํกดัหรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทันิติ
บุคคลอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

(ข) ต้องแจง้ให้บรษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาที่บรษิทัฯ หรอื
บรษิทัในเครอืทําขึน้ หรอืถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืเพิม่ขึน้หรอืลดลง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเผดจ็ภยั มคีณุเอีย่ม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวริชั อภเิมธธีาํรง* กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสาธติ ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพยีงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงนิไดโ้ดยนายวริชั อภเิมธธีํารง เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรวมทัง้เป็นประธานกรรมการ บรษิทั สํานักงานสอบ
บญัชี ดร. วริชั   แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั และจบการศึกษาระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท สาขาบญัชี และ
การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก สาขาบรหิาธรุกจิและการเงนิ  
โดยม ีนายศุภชยั  แกว้เฟ่ือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 
(2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา
แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

(4) พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อบรษิทัฯ 

(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) ของบรษิทัฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยขอ้มูล
อยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
(ค)  ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชฯี 
(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
(7) ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
(8)  รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างน้อยไตรมาส ละหน่ึง

ครัง้ รวมแลว้อยา่งน้อยปีละสีค่ร ัง้ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
          คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจากทุกหน่วยงานในบรษิทัฯ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ประกอบดว้ย  
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายสมชาย โล่หว์สิทุธิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายมงคล สนุนานนท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นางสาวกญัญพชัร จนิันทเ์ดช กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายกร ตัง้วริฬุห ์  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นางสมฤด ีสุวรรณรปู กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยม ีนายศุภชยั  แกว้เฟ่ือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(1) กําหนดนโยบายและกรอบการดาํเนินงานการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ รวมถงึใหค้ําแนะนําแก่คณะกรรมการ 

และฝา่ยจดัการในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร  ทัง้น้ี ตอ้งครอบคลุมความเสีย่งทัง้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
(ก) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risks) 
(ข) ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risks) 
(ค) ความเสีย่งดา้นธรุกจิ (Business Risks) 
(ง) ความเสีย่งจากกลยทุธแ์ละเหตุการณ์ (Strategic and Event Risks) 

(2) กํากบัดูแลและสนับสนุนใหม้กีารบรหิารความเสีย่งโดยรวมขององคก์ร (Enterprise Wide Risk Management) 
โดยมุ่งเน้นเพิม่การใหค้วามสําคญัและคํานึงถึงความเสีย่ง (Risk Awareness) ในแต่ละปจัจยั เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการใช้
ทรพัยากรและกระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

(3) ศกึษา วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่ง แนวโน้มที่เกดิและอาจเกดิขึน้ ซึ่งมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ทัง้ภายในและ
ภายนอก  

(4) นําเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกบัความเพยีงพอของการดําเนินการตามแผนงาน และระบบการควบคุม
ความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

(5) ทําหน้าทีเ่ป็นศูนยร์วมในการกํากบัดแูลความเสีย่งทีม่นีัยสาํคญัต่างๆ  
(6) ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
(7) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญอสิระได ้ในกรณีที่จําเป็นดว้ยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ โดย

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนดาํเนินการ 
 
ผู้บริหาร 
บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารจาํนวนทัง้สิน้ 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายสมชาย โล่หว์สิทุธิ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางสาวกญัญพชัร จนินัทเ์ดช ผูอ้ํานวยการดา้นการพฒันาธรุกจิและการตลาด 
3. นายมงคล สนุนานนท ์ ผูอ้ํานวยการโรงงาน 
4.  นายอนนัต ์รายะรจุ ิ ผูช้่วยผูอ้ํานวยการโรงงาน 
5. นายกร ตัง้วริฬุห ์  ผูจ้ดัการฝา่ยอาวโุสมวลชนสมัพนัธ ์
6. นางสมฤด ีสวุรรณรปู ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชกีารเงนิ 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(1) ควบคุมดูแลและกํากับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น/

คณะกรรมการบรษิทัฯ และเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละข้อบงัคบัของบรษิัทฯ เพื่อให้เกดิผลประโยชน์กบับรษิทัฯ มากที่สุดทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว 

(2) จดัทําแผนงาน งบประมาณรายรบัรายจา่ย บญัชอีตัรากําลงัพนกังาน งบประมาณการวา่จา้งพนักงานและงบประมาณ
การลงทุนประจาํปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี  

(3) บรหิารงานตามนโยบายทีค่ณะกรรมการกําหนด และตามงบประมาณรายรบัรายจ่ายและงบประมาณการ ลงทุนที่ไดร้บั
อนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ 

(4) ให้รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการบรษิทัฯทราบเป็นประจําทุกเดอืนๆ ละหน่ึงครัง้ และสรุปราย งานให้
คณะกรรมการทราบเป็นประจาํทุกไตรมาสละหน่ึงครัง้ 

(5) ปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบังานของบรษิทัฯ ตลอดจนปฏบิตัิตามสญัญาข้อผูกพนัที่บรษิทัฯ มีต่อหน่วยราชการ
และบุคคลภายนอก 

(6) บรหิารการเงนิตามแผนการเงนิที่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการและตามสญัญาขอ้ผูกพนัทีบ่รษิทัฯ มตี่อเจา้หน้ีทุกราย 
(7) ปฏบิตักิารและหรอืดาํเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป 

 
อ านาจทางการเงิน 

 (1) มอีํานาจอนุมตัริายจา่ยปกตปิระจาํวนัไดต้ามงบประมาณรายจา่ยและงบประมาณการวา่จา้งพนักงานที่
คณะกรรมการอนุมตัแิล้ว รวมทัง้รายจา่ยตามสญัญาขอ้ผูกพนัทีบ่รษิทัฯ มตี่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก และหรอืรายจ่าย
ตามทีก่ฎหมายกําหนด 
 (2) มอีํานาจจดัซื้อ/ส ัง่จ้างทําทรพัย์สนิถาวรและหรอืรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการดําเนินงานของบรษิทัฯ ตาม
งบประมาณทีค่ณะกรรมการอนุมตัแิลว้ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 200,000 บาทต่อครัง้หรอืต่อหน่ึงรายการ 
 (3) มอีํานาจกู้เงนิเพื่อใช้ในกจิการของบรษิัทฯ ได้ภายในวงเงนิและภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้
ความเหน็ชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนักใ็หข้ออนุมตัจิากคณะกรรมการก่อนดําเนินการทุก
ครัง้ ยกเวน้ รายการต่อไปน้ี ซึง่ถอืวา่เป็นรายการปกตใิหม้อีํานาจอนุมตัไิดทุ้กกรณี 
 (3.1) การเปิด Letter of Credits (L/C) รวมทัง้การทํา Trust Receipt และ Shipping Guarantee ในการจดัซือ้/จา้งทํา
ของจากต่างประเทศ 
 (3.2) การจดัทําหนงัสอืคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชยแ์ละหรอืสถาบนัการเงนิเพื่อวางเป็นหลกัประกนัในการปฏบิตัิ
ตามสญัญาขอ้ผกูพนัทีบ่รษิทัฯ มตี่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก 
 (3.3) การทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นเงนิตราต่างประเทศ เช่น การทํา Forward Exchange Contracts เป็นต้น 
ทัง้น้ี เฉพาะกรณีทีบ่รษิทัฯ มสีญัญาหรอืขอ้ผูกพนัที่จะตอ้งชําระหรอืจ่ายเงนิในรปูเงนิตราต่างประเทศเท่านัน้ 
 (4) อนุมตัใิหพ้นกังานยมืเงนิทดรองเพื่อใชใ้นการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 (4.1) รายจ่ายตามสญัญาข้อผูกพนัและหรอืตามที่กฎหมายกําหนดและหรอืตามที่คณะกรรมการอนุมตัิแล้วให้ยมื
เงนิทดรองไปดาํเนินการไดต้ามทีจ่ะตอ้งจา่ยจรงิ เช่น คา่ทีด่นิ คา่ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น และคา่ภาษอีากร ฯลฯ 
 (4.2) รายการอื่นนอกจากขอ้ 4.1 ใหอ้นุมตัไิดค้รัง้ละและหรอืรายละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
 (5) มอีํานาจอนุมตัิการตดับญัชีและจําหน่ายทรพัย์สนิที่ชํารุด/ล้าสมยั/เลิกใช้งานได้ ทัง้น้ี  ทรพัย์สนิที่ตดับญัชีและ
จาํหน่ายดงักล่าวตอ้งมรีาคาทุนหรอืราคาที่ซื้อมาไม่เกนิ 100,000 บาท และมมีูลค่าตามบญัชไีม่เกนิ 10,000 บาท ในรอบ 1 เดอืน 
และรวมแลว้ตอ้งมรีาคาทุนทีซ่ือ้มาไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 
 (6) มอีํานาจตัง้สาํรองหน้ีสญูและหรอืตดัหน้ีสญูของบรษิทัฯ ไดค้รัง้ละและหรอืรายละไม่เกนิ 50 ,000 บาท โดยรวมแล้ว
ต้องไม่เกนิ 1,000,000 บาท ในรอบหน่ึงปีงบประมาณ แล้วรายงานโดยสรุปใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจําทุกเดอืนๆ ละหน่ึง
ครัง้ 
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อ านาจด้านการผลิต 

 (1)  กําหนดเป้าหมายและแผนการผลติสนิคา้ในแต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และเป็นไปตามสญัญา
ขอ้ผกูพนัทีบ่รษิทัฯ ทําไวก้บัลูกคา้ทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี  
 (2)  มอีํานาจอนุมตักิารจดัซือ้/จดัหาวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกจิการของบรษิทัฯ ไดภ้ายในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิโดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 
 (3)  วางแผนและดําเนินการผลติสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายทีค่ณะกรรมการอนุมตัไิวโ้ดยใหม้ตีน้ทุนทีต่ํ่า
ทีส่ดุ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายทีว่างไวก้ใ็หเ้สนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการก่อน
ดาํเนินการหรอืในโอกาสแรกทีจ่ะทําได้ 
 (4)  วางแผน และ/หรอืเสนอนโยบาย หรอืทศิทางในการดาํเนินธุรกจิอื่นใดทีเ่หน็วา่จะเป็นประโยชน์ในเชงิพาณิชย์
เพิม่เตมิเพื่อเพิม่ศกัยภาพดา้นการผลติและการจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ ในอนาคต และเพื่อใหบ้รษิทัฯสามารถขยายงาน และ/หรอื
เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว 
 

อ านาจด้านการขาย 
 (1)  กําหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยทุธใ์นการจาํหน่ายสนิคา้ในแต่ละปี ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของตลาดและ

เป็นไปตามสญัญาขอ้ผกูพนัทีบ่รษิทัฯ ทําไวก้บัลูกคา้ทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี  
 (2)  วางแผนและดําเนินการจําหน่ายสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการอนุมตัไิวเ้พื่อใหบ้รษิทัฯ 

สามารถรกัษาหรอืเพิม่ส่วนแบ่งดา้นการตลาด (Market Share) รวมทัง้สามารถเพิม่รายไดห้รอืเพิม่กําไรใหไ้ดม้ากที่สุด ในการที่มี
การเปลีย่นแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไวก้ใ็หเ้สนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการก่อนดําเนินการหรอืในโอกาส
แรกทีจ่ะทําได ้

 (3)  ดําเนินการจําหน่ายสนิคา้และบรกิารใหเ้ป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดและหรอืตามสญัญาขอ้
ผกูพนัทีบ่รษิทัฯ ทําไวก้บัลูกคา้ทุกราย 

 (4) จดัซือ้/ส ัง่จา้งและหรอืนําเขา้สนิคา้มาจําหน่ายเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาหรอืเพิม่ส่วนแบ่งดา้นการตลาด (Market 
Share) รวมทัง้สามารถเพิม่รายไดห้รอืเพิม่กําไรใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ทัง้น้ี จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการก่อนดาํเนินการ 

 (5)  มอีํานาจขายสนิคา้และบรกิารทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยทําสญัญาผูกพนัไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1 ปี  
 
อ านาจด้านการพนักงาน 

 (1)  มอีํานาจกําหนดอตัรากําลงัพนักงานใหม้จีํานวนที่เหมาะสมกบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ รวมทัง้มอีํานาจกําหนด
อตัราเงนิเดอืน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัของพนักงานทุกคนทุกระดบัตามบญัชอีตัรากําลงัพนักงานและตามงบประมาณ
การว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงานระดับผู้อํานวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้ ร ับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการก่อน 

 (2)  มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดบั ยกเว้น พนักงานระดบั
ผูอ้ํานวยการขึน้ไปซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการก่อน 

 (3)  มอีํานาจกําหนดระเบยีบว่าดว้ยขอ้บงัคบัการทํางานและสวสัดกิารพนักงานของบรษิทัฯ ไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และงบประมาณทีค่ณะกรรมการอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบแล้ว 

 
อ านาจในส่วนท่ีเก่ียวกบัคดีความและการท านิติกรรมสญัญา 

 (1)  มีอํานาจทํานิติกรรมการสญัญาผูกพนับริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจําตามงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการแลว้ครัง้ละไมเ่กนิหน่ึงปี 
 (2)  มอีํานาจฟ้องรอ้งคดคีวามและต่อสูค้ดคีวามเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ได ้โดยรายงานใหค้ณะกรรมการทราบทุกครัง้
ทีม่กีารประชุม และมคีดคีวามเกดิขึน้ 
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อ านาจในส่วนท่ีเก่ียวกบังานโครงการ 
 (1) พจิารณาและศกึษาความเป็นไปไดใ้นเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ในอนาคต และ/หรอืใหผ้ลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว 
 (2) พจิารณาว่าจา้งทีป่รกึษาโครงการต่างๆ ได ้ภายในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการแลว้ 
 (3) หลงัจากศกึษาโครงการในเบือ้งตน้แล้วเหน็วา่โครงการดงักล่าวมคีวามเป็นไปไดก้ใ็หนํ้าเสนอรายละเอยีด ของโครงการ
เพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการก่อนดาํเนินการ 
 (4)  สาํหรบัโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหด้าํเนินการไดแ้ลว้ ใหม้อีํานาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (4.1) กําหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการดําเนินโครงการใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รอืใหไ้ดผ้ลตอบแทน 
(Internal Rate of Return) ตามกรอบทีไ่ดนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 (4.2) มอีํานาจตดิต่อ เจรจา และลงนามทาํบนัทกึความเขา้ใจเกีย่วกบัการรว่มทุนในเบือ้งตน้ (Memorandum of 
Understanding) มกํีาหนดระยะเวลาไมเ่กนิหน่ึงปี 
 (4.3) การทําสญัญาร่วมทุน (Shareholder Agreement) และการจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน (Joint Venture Company) 
ใหเ้สนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการก่อนดําเนินการ 
 (5)  ใหร้ายงานความคบืหน้าของโครงการต่างๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหด้ําเนินการไดแ้ล้วใหค้ณะกรรมการทราบทุกครัง้ที่มกีาร
ประชุม 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
 (1)  เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมตัิและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พจิารณากลัน่กรองหรอืใหค้วามเหน็ชอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการพจิารณาในทุกกรณี 
 (2) เรื่องที่เกนิขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที่บรหิารตามที่กําหนดไวข้า้งต้นน้ีใหเ้สนอ

ขออนุมตัจิากคณะกรรมการก่อนดาํเนินการ 
 (3)  ประธานเจา้หน้าที่บรหิารอาจจะมอบอํานาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ใหพ้นักงานของบรษิทัฯ ตําแหน่งใด หรอืคนใดกไ็ด้

ภายในขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน ทัง้น้ี ตามทีเ่หน็สมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป 
 การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะอนุกรรมการ กรรมการหรอืผูบ้รหิารคน

หน่ึงหรอืหลายคนนัน้ จะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรอืมอบอํานาจช่วง ที่ทําใหผู้ร้บัมอบอํานาจหรอืผูร้บัมอบอํานาจช่วง
สามารถอนุมตัริายการที่มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม เวน้แต่เป็น
การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามปกตธิรุกจิทีม่กีารกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจทีช่ดัเจนแล้ว 

 
เลขานุการบริษทัฯ 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตแิต่งตัง้ 

นางสมฤด ีสุวรรณรูป ดํารงตําแหน่งเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ทัง้น้ี หน้าที่ความ
รบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

(1) ดูแลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผู้บรหิารเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  

(2) รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดูแลปนะสานงานใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามมตขิองทีป่ระชุมดงักล่าว 

(3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) จดัทําและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
     (4.1) ทะเบยีนกรรมการ 
     (4.2) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
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                    (4.3) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 (4.4)  รายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 
    (4.5) รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการผูบ้รหิาร 
(5) ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

 
 การสรรหากรรมการ 

การคดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ จะกระทําผ่านการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ 
จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกจากประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัติามที่กฎหมายกําหนด เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัไม่มี
คณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งดงักล่าว จากนัน้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะทําการคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทัฯ  

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จากตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ นัน้ ไดกํ้าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ ซึง่สามารถสรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

(1) คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายกําหนด  

(2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
(2.1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีต่นถอื  
(2.2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่เลือกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
(2.3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

(3) ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่
จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่
ในตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกตามวาระอาจถูกเลอืกเขา้มารบัตําแหน่งใหม่กไ็ด้ 

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทัฯ 
(5) ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจํากดั และ/หรอืกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงแคว่าระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน  

 มตขิองคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 
(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุน้ที่ถอื
โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
                คณะกรรมการบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิารณาเบื้องต้นถงึคุณสมบตัขิองบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดย
พจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชนจํากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจากผูท้รงคุณวุฒ ิประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมดา้นอื่นๆ 
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ประกอบกนั จากนัน้จะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบาย
ในการแต่งตัง้กรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 3 ท่าน 
 
 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

(1) ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอื
ผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการ 
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
 (4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 
 (5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
 (6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  
 (8) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

 
                       องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  
3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ที่มคีุณสมบตัติามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง
ประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากน้ี กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิดงัน้ี  

(1) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

(2) ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
(3) มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้น้ี ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงนิได ้

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ในปี 2555-2556 บรษิทัฯ มกีารจา่ยคา่ตอบแทนรายเดอืนและเงนิบําเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดดงัน้ี   

(หน่วย : บาท) 
ช่ือ-สกลุ ปี 2555 ปี 2556 

1. นายวสิทิธิ ์น้อยพนัธุ ์ 540,000 690,000 
2. นายสโุรจน์ ศุภสวสัดิกุ์ล 360,000 460,000 
3. นายไกรสหี ์ศริริงัษ ี 360,000 460,000 
4. นายอนนัต ์เลา้หเรณู1) 480,000 530,000 
5. นายสมจติต ์ลิม้วฒันะกูร 360,000 460,000 
6. นายสหีศกัดิ ์อารรีาชการณัย์1) 480,000 580,000 
7. นายสมชาย โล่หว์สิทุธิ ์ 360,000 460,000 
8. นายเผดจ็ภยั มคีณุเอีย่ม2) 540,000 640,000 
9. นายวริชั อภเิมธธีาํรง3) - 200,000 
10. นายสาธติ ชาญเชาวน์กุล3) - 200,000 
 รวม 3,480,000 4,680,000 
หมายเหตุ : 1) นายสหีศกัดิ ์ อารยี์ราชการณัย์ ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 19/2554 เมือ่วนัที ่ 22 ธนัวาคม 
   2554 เป็นกรรมการผู้ชํานาญการ เพื่อใหค้ําแนะนําปรกึษาและเป็นตวัแทนคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงาน  
   ในเรื่องต่างๆ ทีค่ณะกรรมการไดม้มีตใิหผ้่ายจดัการรบัไปดําเนินการแลว้ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด 
   โดยกาํหนดผลตอบแทนใหเ้ดอืนละ 10,000 บาท ทัง้นี้ เริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป 
  2) นายอนันต์ เลา้หเรณู และนายเผดจ็ภยั มคีุณเอี่ยม ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ตวัเลขทีแ่สดงในตาราง
   จงึรวมค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม นายอนันต์ เลา้หเรณู ไดล้าออกจาก
   กรรมการตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2556  
  3) ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2556 มมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
   เพิม่เตมิจาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย นายวริชั อภเิมธธีาํรง และนายสาธติ ชาญเชาวน์กุล  
 

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2556 ไดม้มีติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2556 ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัคา่ตอบแทนดงัน้ี 
  1. คา่ตอบแทนรายเดอืน ซึ่งจ่ายเป็นจํานวนคงที่ทุกเดอืน โดยประธานกรรมการจะไดร้บัเดอืนละ 45,000 

บาทและกรรมการไดร้บัเท่ากนัเดอืนละ 30,000 บาทต่อคน  
 2. คา่บําเหน็จประจําปี 2556 ซึ่งจ่ายปีละหน่ึงครัง้ โดยประธานกรรมการไดร้บัค่าบําเหน็จเป็นจํานวน 1.5 

เท่าของคา่บําเหน็จทีจ่า่ยแก่กรรมการ เป็นจาํนวนเงนิ 150,000 บาท และกรรมการไดร้บัคนละเท่าๆ กนัเป็นเงนิคนละ 100,000 บาท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้รบัค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธาน

กรรมการตรวจสอบจะไดร้บัเดอืนละ 15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัเดอืนละ 10,000 บาท 
 

                       ค่าตอบแทนอ่ืน 
 -ไมม่-ี 
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           การก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิทัฯ ให้ความสําคญักบัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีเน่ืองจากพจิารณาเห็นว่าเป็นกลไกสําคญัในการนําไปสู่การมี

ระบบบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผู้
ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนั รวมทัง้สง่เสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึกําหนดใหม้นีโยบาย
ในการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ตามที่กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที ่
9/2556 เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2556 ซึง่ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ สทิธกิารซื้อขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการ

ทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งกําไรของกจิการ สทิธใินการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของกจิการอย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธิ
ออกเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การ
จดัสรรเงนิปนัผล การกําหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบั การลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นตน้  
 นอกเหนือจากสทิธพิื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสรมิและอํานวย
ความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้   

 จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ โดยอํานวยความสะดวกสถานที่จดัประชุมตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเพื่อความสะดวกแก่ผูถ้ือ
หุน้ในการเดนิทาง และจดัใหม้เีวลาดาํเนินการประชุมอย่างเหมาะสมเพยีงพอ  

 จดัส่งหนังสอืนัดประชุมให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั โดยจะระบุวนั เวลา สถานที ่
และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มลูประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชุมอยา่งครบถ้วน  

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
หรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพรอ้ม
หนงัสอืนดัประชุม 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ที่และอสิระ ซึ่งบรษิทัฯ 
ได้จดบนัทึกประเด็นข้อซกัถาม หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนไว้ใน
รายงานการประชุม 

 กําหนดให้คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะอนุกรรมการ และผู้บรหิาร เข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นทุกครัง้ เวน้แต่จะมี
ภารกจิที่สําคญัทําใหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ได ้เพื่อร่วมชี้แจงหรอืตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้ในที่
ประชุม 

 เมื่อการประชุมแล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะจดัทํารายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใหผู้ถ้ือ
หุน้สามารถตรวจสอบได ้

 โดยภายหลงัจากบรษิทัฯ ได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 
แลว้ บรษิทัฯ จะตอ้งระบุความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ไวใ้นหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และจดัส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้
ล่วงหน้าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และการลง
ขา่วสารในหนงัสอืพมิพต์ามพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั  

 
หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บรษิทัฯ มมีาตรการดูแลผูถ้ือหุ้นทุกรายให้ได้รบัการปฏิบตัิและปกป้องสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทยีมและเป็นธรรม โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ในครัง้น้ี และบรษิทัฯ ไดเ้ข้าเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ล้ว 
บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะเพิม่ทางเลือกในการประชุมใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผู้ถอืหุ้น รวมถงึเปิดโอกาสใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยใน
การเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร  
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การดาํเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามลําดบัวาระการประชุม โดยจะมกีารเสนอรายละเอยีดใน
แต่ละวาระอยา่งครบถว้น พรอ้มแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชุมที่ไม่มกีารแจง้ใหผู้้
ถอืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไมจ่าํเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามสาํคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใช้เวลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดกํ้าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน โดยหา้มมใิหก้รรมการ  ผูบ้รหิาร  และพนักงาน
ทุกคนทุกระดบัของบรษิทัฯ  ใช้ข้อมูลภายในของบรษิทัฯ  ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถงึการซื้อขายหลกัทรพัย ์หากบรษิทัฯ พบว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบรษิทัฯ กระทําผดิขอ้หา้มตามแนวปฏบิตัทิีกํ่าหนดไว ้บรษิทัฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษต่อผูก้ระทํา
ความผดิ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดใ้ห้ความรูแ้ก่กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ  เกี่ยวกบัภาระหน้าที่ในการรายงานการถอืครอง
หลกัทรพัย์ในบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหน ดโทษตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และไดกํ้าหนดใหม้กีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ
และผูบ้รหิารใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบทุกครัง้ทีม่กีารประชุม 

 
หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 
 พนักงาน : บรษิทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานทุกคนในบรษิทัฯ ซึ่งจะมสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อนให้

บรษิทัฯ สามารถพฒันาการดําเนินธุรกจิต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ จงึสนับสนุนและส่งเสรกิารพฒันาศกัยภาพและ
ความรู้ความสามารถ และทกัษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ ความรูค้วามสามารถ และผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแล
รกัษาสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในการทํางาน  ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้
ถอืปฏบิตัติ่อพนกังานทุกรายอยา่งเท่าเทยีมและเป็นธรรม    

 คูค่า้และเจา้หน้ี : บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติ่อคูค่า้ทัง้ทีเ่ป็น Supplier และเจา้หน้ีทางการเงนิอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่
เอารดัเอาเปรยีบ โดยปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มตี่อคู่คา้และ/หรอืเจา้หน้ีการคา้อย่างเคร่งครดั เพื่อ
สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัในวถิทีางทีถู่กตอ้งและโปรง่ใส 

 ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่าง
สมํ่าเสมอ  และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรอืแสงวหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดใหก้บัลูกคา้ การ
รกัษาความลบัของลูกค้า รวมถึงการปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อผูกพนัต่างๆ ที่มตี่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการกําหนดเงื่อนไขการคา้ทีเ่ป็นธรรมต่อลูกคา้ 

 คูแ่ขง่ : บรษิทัฯ ประพฤตติามกรอบกตกิาของกฎหมายและส่งเสรมิใหม้กีารแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลที่
เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที่ไมส่จุรติผดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสม  

 ชุมชนและสงัคม : บรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิโดยคํานึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็นสําคญั บรษิทัฯ เน้นการปลูกฝงั
จติสํานึก ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกิดขึ้นในบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ืองและจริงจงั รวมถึงสนับสนุน
กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวม และไมก่ระทําการใดๆ ทีข่ดัหรอืผดิกฎหมาย  

  
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มูลทาง

การเงนิและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้มูลที่สําคญัที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ ซึ่งมผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทุนและผู้มสี่วนได้เสียของบรษิทัฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบับรษิทัฯ 
ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งเท่าเทยีมกนั โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ในครัง้น้ี และบรษิทัฯ ไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ บรษิทัฯ จะทําการเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ   
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คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงนิของบรษิทัฯ จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถอื
ปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารดํารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ ัน่ใจได้อย่างมเีหตุผลว่าการ
บนัทกึขอ้มูลทางการบญัชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะดํารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยส์นิ และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการดําเนินการที่ผดิปกตอิย่างมสีาระสําคญั รวมถงึมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ย
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการระหว่างกนั และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  
  ในสว่นของงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทัฯ ยงัไม่ไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเน่ืองจากกจิกรรมในเรื่องดงักล่าว
ยงัมไีมม่ากนกั แต่ไดม้อบหมายใหน้างสมฤด ีสวุรรณรปู ทําหน้าที่ในการตดิต่อและใหข้อ้มูลต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห ์รวมถงึ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ตรงต่อความเป็นจรงิ และทัว่ถงึ  

 
หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  
(1) โครงสรา้งคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบั
ตําแหน่งผู้บรหิารจากองค์กรต่างๆ จงึสามารถนําประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพฒันาและกําหนดนโยบายทิศทางการ
ดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะ
มบีทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแล ตรวจสอบ ตดิตามผล
การปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการและประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้
  โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ 
ปจัจบุนั บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้สิน้จาํนวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ใหญ่จาํนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิารจาํนวน 1 ท่าน และกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารจํานวน 5 ท่าน (รวมประธานกรรมการบรษิทัฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ
จาํนวน 3 ท่าน โครงสรา้งกรรมการดงักล่าวจะทําใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีงเพื่อพจิารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากน้ี คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ดงัน้ี 
 (1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ มกีรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏบิตัหิน้าที่เฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาและรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธหิน้าที่ตามที่ไดกํ้าหนดไวใ้นอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านบญัชเีพยีง
พอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ ได้ 
 (1.2) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้สิน้ 5  ท่าน เพื่อปฏบิตัิ
หน้าที่ในการพจิารณาปญัหาหรอืปจัจยัเสีย่งที่อาจจะเกดิขึ้นกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรอืบรหิาร
ความเสีย่งใหต้ํ่าทีส่ดุ โดยจะรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบเป็นระยะๆ อยา่งน้อย 
 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ใหเ้ป็นคนละ
บุคคลกนั เพื่อป้องกนัมใิห้บุคคลใดมอีํานาจเบ็ดเสรจ็ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูกํ้าหนด
อํานาจหน้าที ่และคดัเลอืกบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตําแหน่งดงักล่าว  
 ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบริษทัฯ เพื่อให้มหีน้าที่และความรบัผิดชอบตามพระราช 
บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 9.2.4 
 

 (2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
  บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสีําหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of 
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเขา้ใจและทราบถงึบทบาทหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของตน และตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิี่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสําคญั ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู้
กําหนดนโยบาย เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ แผนธุรกจิ ตลอดจนงบประมาณของบรษิทัฯ และกํากบัดูแลใหฝ้า่ยจดัการดําเนินการให้
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เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และ
ผูถ้อืหุน้โดยรวม  
 
 นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
 บรษิทัฯ มกีารกําหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้จากการทํารายการระหว่างกนั
ของบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ วา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยใน
การกําหนดราคาหรอืค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกตทิางธุรกจิและเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั
ฯ เป็นสําคญั โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องดูแลใหบ้รษิทัฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 
รวมตลอดถงึการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิทีส่าํคญัของบรษิทัฯ รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีกํ่าหนดโดยสมาคมนักบญัชโีดยเครง่ครดั  
 นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูเ้ชี่ยวชาญอสิระ แล้วแต่กรณี พจิารณาตรวจสอบ
และใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะทําการเปิดเผยรายการระหว่าง
กนัดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์กําหนด รวมทัง้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บั
การตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 
56-2)  

 
ระบบการควบคมุภายใน 
บรษิทัฯ กําหนดนโยบายกํากบัดูแลกจิการใหทุ้กหน่วยงานทํางานอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล  

เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัฯ โดยมกีารดูแลรกัษาและใช้ทรพัยส์นิอย่างประหยดัและเหมาะสม มกีารประเมนิ
และบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและรดักุมอยา่งต่อเน่ือง โดยแต่ละหน่วยงานตอ้งจดัใหม้รีะบบการทํางานที่เป็นมาตรฐานและ
มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอเพื่อควบคมุใหค้วามเสีย่งอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานที่มนีัยสําคญัของ
บรษิทัฯ มกีารสื่อสารและพฒันาให้พนักงานในหน่วยงานมคีวามรูส้กึร่วมในอนัที่จะปฏบิตัิงานตามวธิปีฏิบตังิานที่ดแีละเหมาะสม  
รวมถงึกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทีจ่ะใหป้ระเมนิและตรวจสอบไดต้ลอดเวลา โดยมแีนวทางในการปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) จดัใหม้สีภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพยีงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดยกําหนดให้เป็น
หน้าที่และความรบัผิดชอบของผู้บริหารทุกระดบัที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทํางานภายในหน่วยงานของตนให้มี
ประสทิธภิาพประสทิธผิลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏบิตังิานของบรษิทัฯโดยมรีะบบการควบคุมภายในที่รดักุมเพยีงพอและ
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยทุกหน่วยงานจะตอ้งจดัทําคูม่อืกําหนดระเบยีบการปฏบิตังิานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทดัฐาน 

(2) จดัให้มกีระบวนการประเมนิและบรหิารความเสี่ยงที่เพยีงพอ (RISK ASSESSMENT) โดยให้แต่ละ
หน่วยงานมกีารประเมนิความเสีย่งในงานทีต่นเองรบัผดิชอบ และหาทางควบคุมดว้ยการลดผลกระทบหรอืลดโอกาสที่จะเกดิความ
เสีย่งดงักล่าวโดยบรษิทัฯมุ่งหวงัใหพ้นักงานทุกคนทุกระดบัมสี่วนร่วมในการประเมนิและบรหิารควบคุมความเสีย่งโดยทัว่กนั  เพื่อ
ช่วยกนัป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

(3) จดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมที่เพยีงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุกระดบั ตามระดบั
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรบัได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจดัให้มรีะบบการทํางานที่เป็นมาตรฐานและมกีารควบคุมภายในที่
เพยีงพอเพื่อควบคมุใหค้วามเสีย่งอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม ไมส่ง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานทีม่นียัสาํคญัของบรษิทัฯ 

(4) จดัใหม้รีะบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) ที่เพยีงพอ 
เชื่อถอืได้และ ทนัเวลา โดยปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มปีระสทิธภิาพและมกีารรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลอย่างเพยีงพอ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพประสทิธผิลในการทํางานและการบรหิารงาน ให้มคีวามน่าเชื่อถอื และมกีารใช้ขอ้มูล
ดงักล่าวในการสื่อสารใหท้ัว่ถงึทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้มกีารสื่อสารและพฒันาให้พนักงานในหน่วยงานมคีวามรูส้กึ
รว่มในการปฏบิตังิานตามวธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) จดัใหม้รีะบบการตดิตามและการประเมนิผลอย่างเพยีงพอ (MONITORING AND EVALUATION) โดย
กําหนดใหเ้ป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารทุกระดบัทีจ่ะตอ้งดแูล และตรวจสอบระบบการทํางานภายในหน่วยงานของตนให้
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มปีระสทิธภิาพประสทิธผิล และถูกต้องตามระเบยีบของการปฏบิตังิานแล้ว  ซึ่งสํานักงานตรวจสอบจะเป็นผูส้นับสนุนผูบ้รหิารทุก
หน่วยงานในการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุก
หน่วยงานมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพประสทิธผิล และมกีารปฏบิตัติามขัน้ตอนทีกํ่าหนดอยา่งต่อเน่ืองโดยสมํ่าเสมอ
ซึง่จะนําไปสูก่ารปรบัปรงุระบบงานต่างๆ ขององคก์รโดยรวมใหม้ปีระสทิธภิาพประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ดว้ย 

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรบัปรุงระบบงานให้ดีขึ้น  
รายงานทีส่าํนกังานตรวจสอบจดัทําขึน้และหน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของระบบงานมคีวามเหน็สอดคล้องดว้ยกนัแล้วจะนําไปพจิารณาใน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อนที่จะนําไปปฏบิตัติ่อไป หากปรากฏว่ามรีะบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรบัปรุง
แก้ไขใหม้ปีระสทิธภิาพหรอืรดักุมมากยิง่ขึน้ถอืเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต้องรบีดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขทนัที โดย
บรษิทัฯ จะถอืว่าหน้าที่ดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของงานที่หน่วยงานนัน้ๆ ต้องรบัผดิชอบและถอืเป็นส่วนหน่ึงในการประเมนิผลงาน
ประจาํปีของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 (3) การประชุมคณะกรรมการ 
  บรษิทัฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการของบรษิทัฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุม
พเิศษเพิม่เตมิตามความจาํเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ได้มกีารกําหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจนและมกีารส่งหนังสอืนัด
ประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มเีวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
รวมทัง้ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได้ 
 
  ในปี 2555 และปี 2556 บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จํานวน 13 ครัง้ และ 12 ครัง้ 
ตามลําดบั โดยรายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มดีงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนการ
ประชุมรวม ปี 2555 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนการ
ประชุมรวม ปี 2556 

1. นายวสิทิธิ ์น้อยพนัธุ ์ 12/13 9/12 
2. นายสโุรจน์ ศุภสวสัดิกุ์ล 12/13 12/12 
3. นายไกรสหี ์ศริริงัษ ี 12/13 12/12 
4. นายอนนัต ์เลา้หเรณู 11/13 11/12 
5. นายสมจติต ์ลิม้วฒันะกูร 13/13 11/12 
6. นายสหีศกัดิ ์อารรีาชการณัย ์ 12/13 10/12 
7. นายสมชาย โล่หว์สิทุธิ ์ 13/13 12/12 
8. นายเผดจ็ภยั มคีณุเอีย่ม 13/13 11/12 
9. นายวริชั อภเิมธธีาํรง - 5/5 
10. นายสาธติ ชาญเชาวน์กุล - 4/5 
หมายเหตุ : ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2556 มมีติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการและกรรมการ 
  ตรวจสอบเพิม่เตมิจาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย นายวริชั อภเิมธธีาํรง และนายสาธติ ชาญเชาวน์กุล 
 
 (4) คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
  บรษิทัฯ มกีารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารในระดบัที่เหมาะสมและเป็นอตัราที่เพยีงพอสําหรบั
การรกัษากรรมการและผูบ้รหิารทีม่คีณุภาพไวโ้ดยไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนทีม่ากเกนิควร และอยู่ในระดบัที่สามารถเทียบเคยีงได้
กบับรษิทัอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั ปจัจยัที่จะนํามาพจิารณา ประกอบดว้ย ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่
ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ ทัง้น้ี การจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ ในสว่นของคา่ตอบแทนของผูบ้รหิาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัฯ กําหนดไว ้ซึ่งจะ
พจิารณาจากภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ  
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 (5) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 
  คณะกรรมการบรษิทัฯมนีโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยว 
ขอ้งในระบบการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อใหม้ี
การปรบัปรุงการปฏบิตัิงานงานอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of 
Directors Association : IOD) 

 
           การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 (1) กําหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกั ทรพัย์
ของบรษิทัฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้น้ีใหร้วมถงึบทบญัญตักิฎหมายทีจ่ะมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงในอนาคตดว้ย (ถา้ม)ี 

 คาํวา่ “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการหรอืผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการลง
มา ผูซ้ึ่งดํารงตําแหน่งเทยีบเท่าผูบ้รหิารรายที่สีทุ่กรายและใหห้มายความรวมถงึผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอื
การเงนิที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าซึ่งมหีน้าที่ต้องจดัทําและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯทัง้ใน
นามของตนเอง คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต. 
 (2) หา้มไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนกังานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัฯเปิดเผยขอ้มูลภายใน
ดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวข้องและหา้มไม่ให้ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนงบ
การเงนิของบรษิทัฯจะเผยแพรต่่อสาธารณชน 
 (3) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนักงานใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน
อนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและหรอืเพื่อการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ หากฝา่ฝืนขอ้กําหนดดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัฯจะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผูก้ระทําความผดิ
อยา่งเดด็ขาดตามเหตุและผลของเรื่องทีเ่กดิขึน้เป็นแต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป 
 (4)  ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดัการและพนักงานกระทําผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัฯจะดาํเนินการลงโทษสถานหนกัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งรวมกนั ดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ตดัเงนิเดอืนคา่จา้งหรอืคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บั 
 (ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดัการหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ ถา้ผูก้ระทําความผดิเป็นกรรมการบรษิทัฯใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาลงโทษ 
 (ค) แจ้งการกระทําความผดิต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
 (ง) แจง้ความดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
 (จ) ดาํเนินการอื่นใดตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทัฯหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
 

 บคุลากร 
จ านวนบุคลากร 

                ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ มพีนกังานรวมทัง้สิน้จาํนวน 163 คน (ไม่นับรวมผูบ้รหิารจํานวน 6 คน) แบ่งเป็น
พนกังานประจาํจาํนวน 126 คน และพนกังานรายวนัจาํนวน 37 คน ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

 
หน่วยงาน พนักงานประจ า 

(คน) 
พนักงานรายวนั 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ฝา่ยบญัชกีารเงนิ 7 - 7 
ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 5 - 5 
ฝา่ยธรุการและจดัซือ้ 7 10 17 
แผนกสารสนเทศ 2 - 2 
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หน่วยงาน พนักงานประจ า 
(คน) 

พนักงานรายวนั 
(คน) 

รวม 
(คน) 

แผนกตรวจสอบ 2 - 2 
ฝา่ยพฒันาธรุกจิและการตลาด 2 - 2 
ฝา่ยบรหิารโรงงาน 2 - 2 
ฝา่ยผลติ 34 8 42 
ฝา่ยวศิวกรรมและพลงังาน 51 8 59 
แผนกบรหิารและจดัการน้ํากากสา่ 5 7 12 
แผนกคลงัสนิคา้และควบคมุวตัถุดบิ 8 4 12 
แผนกความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 1 - 1 
 รวม 126 37 163 
 

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
-ไมม่-ี 
 

  ค่าตอบแทนพนักงาน 
คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ในปี 2555 และปี 2556 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จํานวน 36 .34 ล้านบาท และ

จํานวน 36.12 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดอืน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 
คา่ล่วงเวลา และคา่เช่าบา้นและคา่อาหาร 

 
คา่ตอบแทนอื่น 

 - 
 

นโยบายการพฒันาบคุลากร 
      บรษิทัฯ มนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่พูนความรู้ ทกัษะ และความ
ชํานาญ รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในทุกระดบั ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะส่งเสรมิใหบุ้คลากรสามารถพฒันาความรู้
ความชํานาญจากการปฏบิตังิานจรงิ (On the Job Training) โดยพนักงานที่เขา้ใหม่จะม ีSupervisor ในแต่ละสายงานทําหน้าที่
ฝึกสอนงานในสายงานนัน้ๆ รวมทัง้จะมกีารจดัอบรมภายในโดยที่ปรกึษาของบรษิทัฯ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้
เพิม่เตมิแก่พนกังานอยูเ่ป็นประจํา นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะพจิารณาจดัส่งพนักงานและผูบ้รหิารในสายงานต่างๆ เขา้ร่วมการอบรม
และสมัมนาในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของแต่ละฝา่ยเป็นการเพิม่เตมิอกีดว้ย 

 
การควบคมุภายใน 

       ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 9/2556 เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2556 โดยมกีรรมการตรวจสอบทัง้สาม
ท่านเขา้รว่มประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยทําการซกัถาม
ขอ้มลูจากฝา่ยบรหิาร แลว้สรปุไดว้า่จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 สว่น ประกอบดว้ย 
 (1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organizational Control and Environmental Measures) 
 (2) การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Measure) 
 (3) การควบคมุการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร (Management Control Activities) 
 (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information and Communication Measure) 
 (5) ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ในรอบปีบญัช ี2555 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี (Audit Fee) ใหแ้ก่

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื บรษิทั สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั เป็นจํานวนเงนิ 975 ,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ไม่มคี่าบรกิารอื่นที่ต้องชําระให้กบัผูส้อบบญัช ีสํานักงานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั และบุคคลหรอืกิจการที่
เกีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชหีรอืสาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 ไดม้ตอินุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2556 เป็นจํานวนเงนิ 
900,000 บาท 
  



บรษัิท ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี� จํากดั (มหาชน) 
 

สํานักงานใหญ ่ 
เลขที� 888/114 อาคารมหาทนุพลาซา่ ชั ,น 11 ถนนเพลนิจติ  

แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0 2255 4380 — 84 และ 0 2627 3890 — 94  

โทรสาร 0 2627 3889 

 

โรงงาน  
เลขที� 9 หมู่ที� 10 ถนนดา่นชา้ง - สามชกุ ตําบลหนองมะคา่โมง  

อําเภอดา่นชา้ง จังหวดัสพุรรณบรุ ี72180 

โทรศพัท ์0 3541 8351—54  

โทรสาร 0 3541 8355 




