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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 
78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง โดย
บริษัทฯ จ าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้กับบริษัทผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพ่ือน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินในอัตราส่วนผสมร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 ได้
เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ตามล าดับ ส าหรับใช้เป็น
เชื้อเพลิงในรถยนต์เพ่ือทดแทนการใช้น้ ามันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งซึ่ง
ใช้เพ่ิมค่าออกเทนในน้ ามันเบนซินที่ เรียกว่า  MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทาง
อากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเอทานอล โดยใช้เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งมีก าลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรต่อวัน หรือ 120.75 ล้านลิตรต่อปี (ค านวณจากจ านวน
วันที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 330 วันต่อปี) ทั้งนี้ สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล กากน้ าตาล กากน้ าตาลหรือมันส าปะหลัง 
ก าลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรต่อวัน 200,000 ลิตรต่อวัน 
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1760(2)/2546  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ส าหรับสายการผลิตที่ 1 และ
เลขที่ 2078(9)/2551  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ส าหรับสายการผลิตที่ 2 โดยบัตรส่งเสริมการลงทุนมีสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีและเงื่อนไขที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ ส าหรับสายการผลิตที่ 1 นั้น 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่  30 มกราคม 2556 และส าหรับ
สายการผลิตที่ 2 นั้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่  1 เมษายน 2563 
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2.   ได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจาก
ก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วันพ้นก าหนดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีตาม 1. 

3.  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการ
ผลิตเพ่ือส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่น าเข้าครั้งแรก 

4.   ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

 1.1 นโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  
  วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้น าในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ” 

   พันธกิจ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนโดยการร่วมมือกับหน่วยงาน

รัฐสถาบันการศึกษาและเอกชนให้เกิดบูรณาการในการพัฒนาการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงภายใต้การบริหาร
จัดการที่เป็นธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรผู้ถือหุ้นพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม 

   นโยบายคุณภาพ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน 

และมุ่งสร้างความม่ันใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการแก่คู่ค้าด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประการดังนี้ 
(1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
(2) ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้ าท่ีใช้ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2008 
(3) สร้างจิตส านึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ 

รวดเร็ว และจริงใจ 
   นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตส านึกให้พนักงานได้มีส่ วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน  
โดยก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีเจตจ านงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้ 
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพ่ือก าจัด

มลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 
78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง โดย
บริษัทฯ จ าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้กับบริษัทผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพ่ือน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินในอัตราส่วนผสมร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 ได้
เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ตามล าดับ ส าหรับใช้เป็น
เชื้อเพลิงในรถยนต์เพ่ือทดแทนการใช้น้ ามันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งซึ่ง
ใช้เพ่ิมค่าออกเทนในน้ ามันเบนซินที่ เรียกว่า  MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทาง
อากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเอทานอล โดยใช้เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งมีก าลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรต่อวัน หรือ 120.75 ล้านลิตรต่อปี (ค านวณจากจ านวน
วันที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 330 วันต่อปี) ทั้งนี้ สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล กากน้ าตาล กากน้ าตาลหรือมันส าปะหลัง 
ก าลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรต่อวัน 200,000 ลิตรต่อวัน 
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1760(2)/2546  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ส าหรับสายการผลิตที่ 1 และ
เลขที่ 2078(9)/2551  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ส าหรับสายการผลิตที่ 2 โดยบัตรส่งเสริมการลงทุนมีสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีและเงื่อนไขที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ ส าหรับสายการผลิตที่ 1 นั้น 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่  30 มกราคม 2556 และส าหรับ
สายการผลิตที่ 2 นั้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่  1 เมษายน 2563 
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-   สร้างจิตส านึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
โรงงานและภายนอกโรงงาน 

- จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant) 

(2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้ก าหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
-  จ ากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย 
- จัดท ามาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน 
-  อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมอ 
-  จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่พิจารณาก าหนด

แผนผฏิบัติการ และติดตามประเมินผล 

(3)  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรตามล าดับ ดังนี้ 
(ก) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

-  ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบ าบัดน้ าเสียทดแทนน้ ามันเตา 
-  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัด

ไฟฟ้า 
-  จัดท า Energy Audit เพ่ือการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
-  อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุก

ประเภทในโรงงาน 
(ข) ด้านทรัพยากรน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย 

-  ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามก าหนด เพ่ือป้องกันการ
สูญเสียของน้ าจากการรั่วไหลหรือช ารุดของอุปกรณ์ 

-  น าน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล 
-  ตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอล

ที่ผลิตได้ 
-  ไมร่ะบายน้ าเสียที่บ าบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 
-  ส่งเสริมการใช้น้ าด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด 

(ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ 
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-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพ
อย่างสม่ าเสมอ 

-  ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามก าหนดเพ่ือควบคุมคุณภาพของอากาศที่
ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-  ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน 
(4)  ด้านสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ 
คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญที่ เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สั งคมระดับชุมชน  และ
ระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินการในระดับสังคมต่างๆ ดังนี้ 
(ก)  ระดับองค์กร 

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหาร
ความสามารถ (Competence Management) 

- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร 
-  ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

(ข)  ระดับชุมชน 
-  อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน 
-  ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพ่ือเป็นรากฐานของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
(ค)  ระดับประเทศ 

-  สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของ

เยาวชน 
 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพ่ิมความเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว 

บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ด าเนินการหรือ
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการต่างๆ 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ 
ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

(4) ผู้ที่กระท าทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้  อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระท านั้นผิดกฎหมาย 

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น 

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มี
แนวทางด าเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลด้วย 

(2) การด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(2.1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือให้
มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของ
บริษัทฯ 

(2.2) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างใน
การติดสินบน 
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  (2.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัทฯ การติดต่อ
งานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
โดย เคร่งครัด 

  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่

มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะท าให้บริษัทฯ มีผล
ประกอบการหรือผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หรือธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น  

ทั้ งนี้  การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการของบริษัทฯ 
หรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตัวแทนในการ
บริหารงาน เพ่ือก าหนดนโยบายที่ส าคัญและควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว 
 เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน (Conflict of Interest) ในอนาคตใน
แง่ของการท าธุรกิจที่แข่งขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น   
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้การด าเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ่มใน
อนาคตจะด าเนินการผ่านบริษัทฯ   

    1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

    1.2.1 ประวัติความเป็นมา 

    เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได้นั้น จะถูกน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินเพ่ือผลิตเป็นน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่เรียกว่า น้ ามันแก๊สโซฮอล์ โดยการผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชด าริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2528 โดยโครงการส่วนพระองค์ได้ศึกษาการผลิตแก๊สโซฮอล์เพ่ือใช้เป็น
พลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากอ้อย หลังจากนั้นก็เกิดการตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วม
พัฒนาและน าไปทดสอบกับเครื่องยนต์ แต่ยังไม่เกิดการใช้กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งราคาน้ ามันในตลาดโลก
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากในปี 2546 รัฐบาลจึงได้หันมาผลักดันการผลิตและการใช้แก๊สโซฮอล์อย่างจริงจัง รวมถึง
ส่งเสริมการผลิตเอทานอลเพ่ือน าไปผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
โอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท    
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด  เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท          
เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิต
เอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติผ่านมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 ต่อมาเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2546 บริษัท  ลานนา      
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“LANNA”) ได้เข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จนท าให้ LANNA เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ จึงมี
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เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ 
ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

(4) ผู้ที่กระท าทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้  อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระท านั้นผิดกฎหมาย 

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น 

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มี
แนวทางด าเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลด้วย 

(2) การด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(2.1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือให้
มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของ
บริษัทฯ 

(2.2) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างใน
การติดสินบน 
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สถานะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซี่งถือเป็นผู้ผลิต 

เอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได้ท าการแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
    1.2.2 พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ปี 2546 
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 255 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้านบาท เป็น 265 ล้าน

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้นเดิม เพ่ือน าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการเพ่ิมทุนครั้งนี้ LANNA ได้
เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวจ านวน 19 ,875,000 หุ้น ท าให้ LANNA มีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และท าให้บริษัทฯ มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของ LANNA  

 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายเอทานอล จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่   22 กันยายน 2546 

 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 1 จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 

ปี 2547 
 การก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ์  
ปี 2548 
 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 
 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามัน ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง      

พ.ศ. 2543 ในการจ าหน่ายเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน 
ปี 2549 
 LANNA ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 200 ,000 หุ้น ท าให้จ านวนหุ้นที่ถือใน  

บริษัทฯ เพิ่มข้ึนจาก 19,875,000 หุ้น เป็น 20,075,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.75 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 
เมื่อเดือนมกราคม 2549 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของ
แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 99.5% เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ ามันโดยตรงเท่านั้น โดยมีขนาดก าลังการผลิต 
150,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2549 

 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 106 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล้านบาท เป็น 371 
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 10.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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ปี 2550 
 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 79.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 371 ล้านบาท เป็น 

450.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 7.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 149.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ล้านบาท เป็น 
600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 14.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได้ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนชื่อ
บริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา
ไว้จากเดิมหุ้นนละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้สามารถส่งเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได้ เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2550 

ปี 2551 
 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2  จากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 
ปี 2552 
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน 

UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)  
ปี 2553 
 บริษัทฯ เริ่มด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลหรือมันส าปะหลัง (สายการผลิตที่ 

2) เพ่ือขยายก าลังการผลิตเพ่ิมเติมอีก 200,000 ลิตรต่อวัน หรือ 66.00 ล้านลิตรต่อปี (จ านวนวันที่ใช้
ในการผลิตเท่ากับ 330 วันต่อป)ี  

ปี 2554 
 บริษัทฯ เริ่มทดสอบการเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังของสายการผลิตที่ 2 ในช่วง

เดือนมกราคม 2554 
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่  2 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket (UASB) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 
 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ล้านบาท เป็น 800 

ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมใหม่จ านวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ขยายก าลังการผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงจาก 
150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 
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สถานะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซี่งถือเป็นผู้ผลิต 

เอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได้ท าการแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
    1.2.2 พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ปี 2546 
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 255 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้านบาท เป็น 265 ล้าน

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้นเดิม เพ่ือน าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการเพ่ิมทุนครั้งนี้ LANNA ได้
เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวจ านวน 19 ,875,000 หุ้น ท าให้ LANNA มีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และท าให้บริษัทฯ มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของ LANNA  

 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายเอทานอล จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่   22 กันยายน 2546 

 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 1 จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 

ปี 2547 
 การก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ์  
ปี 2548 
 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 
 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามัน ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง      

พ.ศ. 2543 ในการจ าหน่ายเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน 
ปี 2549 
 LANNA ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 200 ,000 หุ้น ท าให้จ านวนหุ้นที่ถือใน  

บริษัทฯ เพิ่มข้ึนจาก 19,875,000 หุ้น เป็น 20,075,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.75 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 
เมื่อเดือนมกราคม 2549 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของ
แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 99.5% เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ ามันโดยตรงเท่านั้น โดยมีขนาดก าลังการผลิต 
150,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2549 

 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 106 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล้านบาท เป็น 371 
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 10.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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 บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล ในไตรมาสที่ 3 
ปี 2554  

ปี 2555 
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 3 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) 

เมื่อเดือนมีนาคม 2555 
 บริษัทฯ สามารถผลิตและจ าหน่ายเอทานอลโดยใช้กากน้ าตาลจากสายการผลิตที่ 2 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 

2 เมษายน 2555 
ปี 2556 
 เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 200 ล้านบาท จากเดิม 800 

ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ปี 2557 
 เดือนมิถุนายน 2557 จดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากทุนเดิม

จ านวน 800 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นเงิน 800 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,000 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1บาทเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท และด าเนินการซื้อขายหุ้นสามัญครั้งแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสร้างรายได้ 
 

ประเภทของรายได้ ปี 2555  ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       
- รายได้จากการขายเอทานอล

แปลงสภาพ1) 
1,330.43 98.49 1,330.43 98.49 2,495.12 99.79 

- รายได้จากการขายวัตถุดิบและ
ผลผลิตทางการเกษตร2) 

19.43 1.44 19.43 1.44 1.16 0.04 

รวมรายได้จากการขาย 1,349.86 99.93 1,349.86 99.93 2,496.28 99.83 
รายได้อ่ืน3) 1.01 0.07 1.01 0.07 4.15 0.17 
รวมรายได้ทั้งหมด 1,350.87 100.00 1,350.87 100.00 2,500.43 100.00 

หมายเหตุ : 1) รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดส่วน 99.5% รวมกับการขายน้ ามัน
เบนซิน/น้ ามันแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ตามข้อก าหนดของกรมสรรพสามิตในการจ าหน่ายเอทานอลส าหรับใช้เป็น
เช้ือเพลิง 

  2) รายได้จากการขายวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มันเส้น มันส าปะหลังสด อ้อย และกากน้ าตาล  
  3) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) รายได้จากการขายสินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น 



15บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

                                                                                                          บริษทั  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั(มหำชน)                                     

หน้า 10 
 

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
(1) เอทานอล  
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือ 

แอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรูปพืชผลทางเกษตรประเภทแป้งและน้ าตาล เช่น กากน้ าตาล , มันส าปะหลัง, 
ข้าวโพด เป็นต้น  โดยน ามาผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมักเพ่ือเปลี่ยนแป้งเป็นน้ าตาล และกลั่นเป็น
แอลกอฮอล์จนได้ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 
78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง เนื่องจาก
มีออกซิเจนสูงถึง 35% สามารถน ามาใช้ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเป็นสารปรุงแต่ง
เพ่ือเพ่ิมค่าออกเทนในน้ ามันเบนซิน โดยสาร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ในชั้น
บรรยากาศ อีกทั้งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้ าใต้ดิน ดังนั้น หากน าเอทานอลไปผสมกับน้ ามันเบนซิน
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมทดแทนจะได้เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และ
ช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House 
Effect) รวมทั้งลดควันด า สารอะโรเมติกส์ และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้ 
 สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล กากน้ าตาล กากน้ าตาลหรือมันส าปะหลัง* 
ก าลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรต่อวัน 200,000 ลิตรต่อวัน 
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 
 

ตามข้อก าหนดของกรมสรรพสามิต การจ าหน่ายเอทานอลของบริษัทฯ  นั้น จะต้องอยู่ในรูปของ   
เอทานอลแปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ได้ผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงตามสูตรการ
แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตก าหนด ส าหรับใช้ผสมกับน้ ามันเบนซินพ้ืนฐานเพ่ือผลิตเป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 
(นิยามตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 
2548) ทั้งนี้ น้ ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ใช้ผสมกับเอทานอล คือ น้ ามันเบนซิน 91 แต่หลังจากท่ีมีการยกเลิกการ
จ าหน่ายน้ ามันเบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน โดยในการผสมเอทานอลแปลงสภาพ

น ้ำมนัเบนซนิ MBTE น ้ำมนัเบนซนิ 95 หรอื 91 

น ้ำมนัเบนซนิ เอทานอล น ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 

+ = 

+ = 
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 บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล ในไตรมาสที่ 3 
ปี 2554  

ปี 2555 
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 3 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) 

เมื่อเดือนมีนาคม 2555 
 บริษัทฯ สามารถผลิตและจ าหน่ายเอทานอลโดยใช้กากน้ าตาลจากสายการผลิตที่ 2 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 

2 เมษายน 2555 
ปี 2556 
 เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 200 ล้านบาท จากเดิม 800 

ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ปี 2557 
 เดือนมิถุนายน 2557 จดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากทุนเดิม

จ านวน 800 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นเงิน 800 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,000 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1บาทเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท และด าเนินการซื้อขายหุ้นสามัญครั้งแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสร้างรายได้ 
 

ประเภทของรายได้ ปี 2555  ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       
- รายได้จากการขายเอทานอล

แปลงสภาพ1) 
1,330.43 98.49 1,330.43 98.49 2,495.12 99.79 

- รายได้จากการขายวัตถุดิบและ
ผลผลิตทางการเกษตร2) 

19.43 1.44 19.43 1.44 1.16 0.04 

รวมรายได้จากการขาย 1,349.86 99.93 1,349.86 99.93 2,496.28 99.83 
รายได้อ่ืน3) 1.01 0.07 1.01 0.07 4.15 0.17 
รวมรายได้ทั้งหมด 1,350.87 100.00 1,350.87 100.00 2,500.43 100.00 

หมายเหตุ : 1) รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดส่วน 99.5% รวมกับการขายน้ ามัน
เบนซิน/น้ ามันแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ตามข้อก าหนดของกรมสรรพสามิตในการจ าหน่ายเอทานอลส าหรับใช้เป็น
เช้ือเพลิง 

  2) รายได้จากการขายวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มันเส้น มันส าปะหลังสด อ้อย และกากน้ าตาล  
  3) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) รายได้จากการขายสินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น 
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นั้น จะใช้น้ ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดส่วน 99.5% เพ่ือให้ได้เป็น     
เอทานอลแปลงสภาพเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า 

 
 
 

 
 
 

 

ทั้งนี้ เอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
กรมธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะท าการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้
เป็นประจ าทุกวัน 

ในการที่ผู้ผลิตเอทานอลจะสามารถจ าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้แก่ลูกค้าได้นั้น บริษัทฯ จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งถือเป็น
ผู้ผลิตเอทานอลรายแรกท่ีได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ การเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผู้ค้า
น้ ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร) 
แต่เป็นผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) 
หรือเป็นผู้ค้าน้ ามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ ามันแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร  

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

เลขท่ีบัตรส่งเสริมการลงทุน 1760(2)/2546 2078(9)/2551 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
ปริมาณการผลิตท่ีได้รับยกเว้นภาษี 54,750,000 ลิตร 

(เวลาท างาน 24 ชม./วัน : 
365 วัน/ปี) 

66,000,000 ลิตร 
(เวลาท างาน 24 ชม./วัน : 

330 วัน/ปี) 
วันเริ่มมีรายได้ 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 
วันหมดอายุของสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 30 มกราคม 2556 1 เมษายน 2563 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรท่ีได้จากการ

ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องน า
เงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ี
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
8 ปี  

นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จาก
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 

(หมดอายุไปแล้วเมื่อ  
30 ม.ค. 56) 

 
8 ปี  

นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จาก
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 

2. ได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

5 ปี  
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาท่ี

ได้รับยกเว้นภาษี 

5 ปี  
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาท่ี

ได้รับยกเว้นภาษี 

เอทำนอล 
99.5% 

น ้ำมนัเบนซนิหรอื
น ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 

0.5% 

เอทานอลแปลงสภาพ 
(Denatured Ethanol) + = 
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รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นท่ีต้อง

น าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก 
1 ปี 

นับแต่วันท่ีน าเข้าครั้งแรก 
1 ปี 

นับแต่วันท่ีน าเข้าครั้งแรก 
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ 
  

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรอง
มาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมี
แผนด าเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดหรือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด 

(2) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก คือ เอทานอลตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในกระบวนการกลั่น         

เอทานอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) คือ ฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไป
ด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด การใช้ฟูเซล ออยล์จะต้องมีการแยกแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการกลั่น และผ่านกระบวนการ
ท าให้บริสุทธิ์ แล้วจึงน าแอลกอฮอล์ที่ได้ไปใช้เป็นตัวท าละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสากรรมน้ าหอม 
อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมาณฟูเซลออยล์ที่
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีประมาณวันละ 200 ลิตร  

ในช่วงปี 2555-2556 บริษัทฯ มีโครงการทดลองเพาะปลูกมันส าปะหลังเพ่ือคัดเลือกพันธุ์ของ
มันส าปะหลังที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล จึงมีการท าแปลงไร่มันสาธิต ซึ่งรายได้จากการ
จ าหน่ายมันส าปะหลังสดถือเป็นผลพลอยได้จากโครงการทดลองดังกล่าว  นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการ
จ าหน่ายอ้อยบนพ้ืนที่ที่บริษัทฯ ซื้อกรรมสิทธิ์มาจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบัน ไร่มันส าปะหลังและไร่อ้อยของ
บริษัทฯ ได้เก็บเกี่ยวทั้งหมดแล้ว  โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะท าการเพาะปลูกมันส าปะหลังหรืออ้อยใน
อนาคตอีก 

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล 
ได้แก่ มันเส้น และกากน้ าตาล ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรของสายการผลิตที่ 2 ซึ่งใช้มัน
เส้นเป็นวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ ได้สั่งซื้อมันเส้นจากผู้จัดจ าหน่ายมาเพ่ือเตรียมไว้ใช้ในการผลิต แต่เนื่องจากมันเส้น
ดังกล่าวมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ก าหนดจึงไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล บริษัทฯ จึงทยอย
จ าหน่ายมันเส้นดังกล่าวออกไป   

 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์   
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า โดยบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลอย่างสม่ าเสมอ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก
และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กากน้ าตาล ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 
นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่บริษัทฯ น ามาใช้ในการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต เป็นเทคโนโลยีของ MAGIUN 
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นั้น จะใช้น้ ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดส่วน 99.5% เพ่ือให้ได้เป็น     
เอทานอลแปลงสภาพเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า 

 
 
 

 
 
 

 

ทั้งนี้ เอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
กรมธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะท าการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้
เป็นประจ าทุกวัน 

ในการที่ผู้ผลิตเอทานอลจะสามารถจ าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้แก่ลูกค้าได้นั้น บริษัทฯ จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งถือเป็น
ผู้ผลิตเอทานอลรายแรกท่ีได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ การเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผู้ค้า
น้ ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร) 
แต่เป็นผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) 
หรือเป็นผู้ค้าน้ ามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ ามันแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร  

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

เลขท่ีบัตรส่งเสริมการลงทุน 1760(2)/2546 2078(9)/2551 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
ปริมาณการผลิตท่ีได้รับยกเว้นภาษี 54,750,000 ลิตร 

(เวลาท างาน 24 ชม./วัน : 
365 วัน/ปี) 

66,000,000 ลิตร 
(เวลาท างาน 24 ชม./วัน : 

330 วัน/ปี) 
วันเริ่มมีรายได้ 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 
วันหมดอายุของสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 30 มกราคม 2556 1 เมษายน 2563 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรท่ีได้จากการ

ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องน า
เงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ี
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
8 ปี  

นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จาก
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 

(หมดอายุไปแล้วเมื่อ  
30 ม.ค. 56) 

 
8 ปี  

นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จาก
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 

2. ได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

5 ปี  
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาท่ี

ได้รับยกเว้นภาษี 

5 ปี  
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาท่ี

ได้รับยกเว้นภาษี 

เอทำนอล 
99.5% 

น ้ำมนัเบนซนิหรอื
น ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 

0.5% 

เอทานอลแปลงสภาพ 
(Denatured Ethanol) + = 
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INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเอทานอลทั่วโลก 
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบบ DCS (Distributed Control System) ที่ทันสมัยและแม่นย า 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า การด าเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าเอทานอลที่ผลิตได้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์สูงถึง 99.8% ซึ่งสูงกว่าคุณภาพมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานก าหนด  

2. การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการบริหารต้นทุนการผลิตซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่จะส่งผลต่อ

ความสามารถในการท าก าไรและความสามารถในการแข่งขัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ก๊าซชีวภาพซึ่งได้จาก
กระบวนการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ าเพ่ือใช้ใน
กระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่บริษัทฯ ต้องใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีราคาสูงมาก ท าให้บริษัทฯ 
สามารถประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา หรือคิดเป็นค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
ประมาณ 4.50 บาทต่อลิตรเอทานอล นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตเอทานอลเป็น
ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ท าให้จ านวนพนักงานในสายการผลิตมีจ านวนไม่มาก 
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าแรงลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 
  ยิ่งไปกว่านั้น การที่บริษัทฯ ออกแบบสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถเลือกใช้กากน้ าตาล หรือมัน
เส้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเป็นการเพ่ิมความยืดหยุ่นของบริษัทฯ ในการที่จะบริหารต้นทุนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้น ก็จะสามารถหันมาใช้วัตถุดิบ
อีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทน  

3.  ความแน่นอนในการส่งมอบสินค้า  
 การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก าหนดเวลาเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้พิจารณาใน

การเลือกสั่งซื้อ  เอทานอลแปลงสภาพจากผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งผู้ซื้อจะมีแผนการรับเอทานอลที่ระบุปริมาณที่ส่ง
มอบและก าหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ในปริมาณ
และภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า และชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก าหนดเวลา เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า อันจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าซึ่งจะส่งผลท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

4. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10 ของ

พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงท าให้มีกลุ่มลูกค้าที่มีการติดต่อท าธุรกิจกันมาเป็นเวลานาน 
ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น
และไว้ใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะวางแผนการจัดส่งเอ
ทานอลล่วงหน้าร่วมกับลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณสินค้า และเวลาในการจัดส่ง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการ
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วางแผนการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือที่จะสามารถจัดส่งเอทานอลให้ในปริมาณ 
คุณภาพ และเวลาที่ลูกค้าต้องการอย่างสม่ าเสมอ  

2.2.2 ลักษณะลูกค้า 
  บริษัทฯ จ าหน่ายเอทานอลแปลงสภาพส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อน าไปใช้ผสมกับน้ ามันเบนซินใน
สัดส่วนต่างๆเป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ บริษัทผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ของประเทศ โดยบริษัทฯ จะมีการ
ท าสัญญาซื้อขายเอทานอล ซึ่งมีอายุสัญญาประมาณ 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับนโยบายของลูกค้าแต่ละรายใน
สัญญาจะก าหนดปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ต้องจัดส่งให้ลูกค้าในก าหนดเวลาที่แน่นอน ส่วนราคา
ซื้อขายเอทานอลแปลงสภาพที่จะซื้อขายกันนั้นจะก าหนดเป็นรายไตรมาส   

2.2.3 นโยบายราคา 
ภาครัฐโดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะเป็นผู้ก าหนดราคา   

เอทานอลอ้างอิงเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยสูตรการค านวณ
ราคาเอทานอลอ้างอิงในปัจจุบันเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามปริมาณและราคาเอทานอลที่มีการซื้อขายจริง 
ซึ่งเป็นสูตรการค านวณราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่ที่ เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

 
 
โดยที่  PEth   คือ  ราคาเอทานอลอ้างอิงเป็นบาทต่อลิตร ซึ่งจะประกาศทุกวันที่ 1 ของเดือน 
 Qi  คือ ปริมาณการขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาล

ขายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 (ลิตร) จากกรมสรรพสามิต 
Pi  คือ ราคาขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาลขาย

ให้กับบริษัทผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 (บาท/ลิตร) จากกรมสรรพสามิต 
n  คือ จ านวนรายการการจ าหน่ายเอทานอล 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอัตราก าไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus 
Margin) โดยนอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอ้างอิงที่ประกาศโดย สนพ. แล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ประกอบในการก าหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเป็นส าคัญ เช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
อุปสงค์และอุปทานของตลาด รวมถึงภาวะการแข่งขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจากตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นต้น    
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2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 การจ าหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% 
โดยปริมาตรนั้น กรมสรรพสามิตมีข้อก าหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงว่า บริษัทฯ จะต้องน าเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปใช้ในการผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงหรือจ าหน่าย
ให้แก่ผู้ค้าน้ ามันโดยตรงเท่านั้น และต้องแปลงสภาพเอทานอลเป็น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured 
Ethanol) ก่อนน าออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตก าหนด โดยสารแปลง
สภาพ (Denature) ที่บริษัทฯ ใช้ คือ น้ ามันเบนซิน 91 แต่หลังจากท่ีมีการยกเลิกการจ าหน่ายน้ ามันเบนซิน 91 
บริษัทฯ ก็หันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน ซึ่งในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช้น้ ามันเบนซินหรือ
แก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดส่วน 99.5% เพ่ือให้ได้เป็นเอทานอลแปลงสภาพเพ่ือ
จ าหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ ามัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยบริษัท
ผู้ค้าน้ ามันจะน าเอทานอลที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปผสมกับน้ ามันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85% 
เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10, น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ตามล าดับ 
 ในการขายเอทานอลแปลงสภาพของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่
ซื้อเอง โดยลูกค้าจะเป็นผู้น ารถขนส่งมารับสินค้า ณ โรงงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตาม มีลูกค้าหนึ่งรายที่บริษัทฯ ต้องขนส่งสินค้าไปส่ง ณ คลัง
เก็บสินค้าของลูกค้า โดยค่าสินค้าที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าจะรวมค่าขนส่งสินค้าไว้แล้ว  ในกรณีนี้บริษัทฯ 
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจนกระทั่งสามารถส่งมอบสินค้าไปถึงคลังเก็บสินค้า
ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยในสัญญาจ้างขนส่ง
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่าผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการ
ปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งและความเสียหายเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ไม่ว่าการปลอมปน การเสื่อมสภาพ หรือการสูญหายนั้นจะเกิดเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขนส่ง
ต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ หรือลูกค้า ส าหรับปริมาณการซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณที่วัด
โดยมิเตอร์ ณ โรงงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งมิเตอร์ดังกล่าวจะต้องผ่านการสอบเทียบตามท่ีกฎหมายก าหนด
เป็นประจ า 

  2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
   ภาวะอุตสาหกรรม 
   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยปัจจุบันใช้
วัตถุดิบหลักเป็นกากน้ าตาล เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ในประเทศ ส าหรับน าไปผสมรวมกับน้ ามัน
เบนซินเพ่ือให้ได้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ 
อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ และอุตสาหกรรมกากน้ าตาล 
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  ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล 
  เอทานอลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนส าหรับน ามาใช้ทดแทนน้ ามัน
เบนซิน เพ่ือลดการน าเข้าน้ ามัน เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ ามันดิบใน
ประเทศนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ท าให้ต้องพ่ึงพิงการน าเข้าน้ ามันดิบในปริมาณท่ีสูงถึงกว่าร้อยละ 80 
ของความต้องการใช้ภายในประเทศ ส่งผลท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศจ านวนมากในการ
น าเข้าน้ ามันดิบดังกล่าว โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีการน าเข้าน้ ามันดิบสูงถึง 46,710.11 ล้านลิตร ซึ่งคิด
เป็นมูลค่า 979,978.09 ล้านบาท 
   จากเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายให้กระทรวงพลังงานจัดท าแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (Alternative Energy Development 
Plan : AEDP) เพ่ือก าหนดทิศทางและกรอบการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ เพ่ือทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลและการน าเข้าน้ ามันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยได้ก าหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
เพ่ิมขึ้นจาก 7,413 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) ในปี 2555 หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้
พลังงานรวมทั้งหมดของประเทศ เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้
พลังงานรวมทั้งหมดของประเทศ โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

แหล่งพลังงานทดแทน ปี 2557 เป้าหมายปี 2564 
เดิม ปรับใหม่* 

พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า    
- พลังงานแสงอาทิตย์ 1,298.51 mw 2,000 mw 3,000 mw 
- พลังงานลม 224.47 mw 1,200 mw 1,800 mw 
- พลังงานน้ า 142.01 mw 1,608 mw 324 mw 
- พลังงานขยะ 65.72 mw 160 mw 400 mw 
- ชีวมวล 2,541.82 mw 3,630 mw 4,800 mw 
- ก๊าซชีวภาพ 311.50 mw 600 mw 3,600 mw 
- พลังงานรูปแบบใหม่ 0 kw 3 mw 3 mw 
พลังงานทดแทนภาคขนส่ง     
- เอทานอล 3.21 ล้านลิตร/วัน 9 ล้านลิตร/วัน 9 ล้านลิตร/วัน 
- ไบโอดีเซล 2.89 ล้านลิตร/วัน 5.97 ล้านลิตร/วัน 7.20 ล้านลิตร/วัน 
- เชื้อเพลิงใหม่ทดแทนดีเซล - 25.0 ล้านลิตร/วัน 3.00 ล้านลิตร/วัน 
- ก๊าซชีวภาพอัด (CBG) - - 1,200 ตัน/วัน 
พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตความร้อน    
- พลังงานแสงอาทิตย์ 5.12 ktoe 100 ktoe 100 ktoe 
- ก๊าซชีวภาพ 488.08 ktoe 1,000 ktoe 1,000 ktoe 
- ชีวมวล 5,184 ktoe 8,200 ktoe 8,500 ktoe 
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2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 การจ าหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5% 
โดยปริมาตรนั้น กรมสรรพสามิตมีข้อก าหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงว่า บริษัทฯ จะต้องน าเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปใช้ในการผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงหรือจ าหน่าย
ให้แก่ผู้ค้าน้ ามันโดยตรงเท่านั้น และต้องแปลงสภาพเอทานอลเป็น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured 
Ethanol) ก่อนน าออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตก าหนด โดยสารแปลง
สภาพ (Denature) ที่บริษัทฯ ใช้ คือ น้ ามันเบนซิน 91 แต่หลังจากท่ีมีการยกเลิกการจ าหน่ายน้ ามันเบนซิน 91 
บริษัทฯ ก็หันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน ซึ่งในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช้น้ ามันเบนซินหรือ
แก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดส่วน 99.5% เพ่ือให้ได้เป็นเอทานอลแปลงสภาพเพ่ือ
จ าหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ ามัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยบริษัท
ผู้ค้าน้ ามันจะน าเอทานอลที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปผสมกับน้ ามันเบนซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85% 
เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10, น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ตามล าดับ 
 ในการขายเอทานอลแปลงสภาพของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่
ซื้อเอง โดยลูกค้าจะเป็นผู้น ารถขนส่งมารับสินค้า ณ โรงงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตาม มีลูกค้าหนึ่งรายที่บริษัทฯ ต้องขนส่งสินค้าไปส่ง ณ คลัง
เก็บสินค้าของลูกค้า โดยค่าสินค้าที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าจะรวมค่าขนส่งสินค้าไว้แล้ว  ในกรณีนี้บริษัทฯ 
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจนกระทั่งสามารถส่งมอบสินค้าไปถึงคลังเก็บสินค้า
ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยในสัญญาจ้างขนส่ง
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่าผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการ
ปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งและความเสียหายเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ไม่ว่าการปลอมปน การเสื่อมสภาพ หรือการสูญหายนั้นจะเกิดเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขนส่ง
ต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ หรือลูกค้า ส าหรับปริมาณการซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณที่วัด
โดยมิเตอร์ ณ โรงงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งมิเตอร์ดังกล่าวจะต้องผ่านการสอบเทียบตามท่ีกฎหมายก าหนด
เป็นประจ า 

  2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
   ภาวะอุตสาหกรรม 
   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยปัจจุบันใช้
วัตถุดิบหลักเป็นกากน้ าตาล เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ในประเทศ ส าหรับน าไปผสมรวมกับน้ ามัน
เบนซินเพ่ือให้ได้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ 
อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ และอุตสาหกรรมกากน้ าตาล 
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แหล่งพลังงานทดแทน ปี 2557 เป้าหมายปี 2564 
เดิม ปรับใหม่* 

- พลังงานจากขยะ 98.06 Ktoe 35 ktoe 200 ktoe 
การใช้พลังงานทดแทน 9,025.00 ktoe 25,000 ktoe 25,000 ktoe 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 75,804.00 ktoe 99,838 ktoe 99,838 ktoe 
การใช้พลังงานทดแทน(ร้อยละ) 11.91% 25% 25% 

ที่มา :  แผนพัฒนาพลังงานทดและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (AEDP) 
หมายเหต ุ : ปรับเป้าหมายแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
 (กนง.) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

  จากแผน AEDP ข้างต้น ถึงแม้ว่ายังคงเป้าหมายการใช้เอทานอลที่ 9 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2564 
แต่ภาครัฐได้มีแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ด้านราคา 
    เพ่ิมส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์E10 และ E20 
  ด้านสถานีบริการและชนิดน้ ามัน 
    • เพ่ิมสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 
    • ยกเลิกการจ าหน่ายแก๊สโซฮอล์ E10 (91) 
  ด้านประชาสัมพันธ์ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ให้เหมาะสมกับรถยนต์ (E10/E20/E85) 
  ด้านรถยนต์ 
   • ให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีกับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E85 ได้ 
   • มีมาตรการในการลดอายุการใช้รถยนต์เก่าที่ไม่รองรับE85 
  ด้านวัตถุดิบ 
   • มุง่เน้นการขยายพ้ืนที่การผลิตและผลผลิตต่อไร่ในพ้ืนที่เหมาะสม 
   • พิจารณาใช้น้ าอ้อยในการผลิตเป็นเอทานอล(ต้องแก้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527) 

  ในช่วงที่ผ่านมานั้นความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณ
การใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ในประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 12.01 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2553 
เป็น 21.94 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 16.32 ต่อปี 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาวะอุตสาหกรรมน้ ามันแก๊สโซฮอล์) อันเป็นผลจากการที่ภาครัฐส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์แทนการใช้น้ ามันเบนซิน เพื่อลด
การพ่ึงพิงการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยเมื่อค านวณปริมาณการใช้เอทานอลจาก
ข้อมูลการผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ของกรมธุรกิจพลังงานตามตารางด้านล่าง จะเห็นว่าปริมาณการใช้เอทานอลใน
ประเทศในปี 2553-2557 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1.23 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2553 เป็น 3.23 ล้าน
ลิตรต่อวัน ในปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 27.57 ต่อปี อย่างไรก็ตาม จากกราฟ
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ด้านล่างจะเห็นว่าในช่วงปลายปี 2554 ปริมาณการใช้เอทานอลภายในประเทศลดลงจากประมาณ 1.23 ล้าน
ลิตรต่อวัน เป็น 1.02 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากรัฐบาลประกาศยกเลิกการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากน้ ามันเบนซิน 95 และน้ ามันเบนซิน 91 เป็นการชั่วคราว เพ่ือแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของ
ประชาชน จึงท าให้ราคาขายปลีกของน้ ามันเบนซิน 91 มีราคาใกล้เคียงกันกับน้ ามันแก๊สโซฮอลล์ 9 5 
ประชาชนบางส่วนจึงหันไปใช้น้ ามันเบนซิน 91 แทนน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 และท าให้ความต้องการใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ภายในประเทศลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว 
  ส าหรับปี 2556 จะเห็นว่าปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 อย่างมีนัยส าคัญ คิด
เป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 88.32 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการจัดจ าหน่าย
น้ ามันเบนซิน 91 ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้ค้าน้ ามันต้องจัดจ าหน่ายน้ ามัน
เบนซินในสต็อกให้หมดภายในเดือนมีนาคม 2556 จึงท าให้ประชาชนที่ใช้น้ ามันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ ยนมาใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์  
  ในขณะที่ปัจจุบันจ านวนรถยนต์ใหม่ที่สามารถใช้น้ ามัน E20 จนถึง E85 มีมากขึ้น ประกอบกับสถานี
บริการน้ ามันทั้งผู้ค้าน้ ามันไทย และต่างชาติขยายหัวจ่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศนับเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้
ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 3.23 ล้านลิตรต่อวันในปี 2557 

ตารางแสดงปริมาณการใช้เอทานอลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในช่วงปี 2553-2557 

(หน่วย : ล้านลิตร) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ปริมาณการใช้เอทานอล 450.15 446.51 503.04 941.76 1,179.63 
ปริมาณการใช้เอทานอลเฉลี่ยต่อวัน  1.23 1.22 1.37 2.58 3.23 

กราฟแสดงปริมาณการใช้เอทานอลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงรายไตรมาส ในช่วงปี 2553-2557 

 
ที่มา: ค านวณจากปริมาณการผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ซ่ึงเป็นข้อมลูจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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แหล่งพลังงานทดแทน ปี 2557 เป้าหมายปี 2564 
เดิม ปรับใหม่* 

- พลังงานจากขยะ 98.06 Ktoe 35 ktoe 200 ktoe 
การใช้พลังงานทดแทน 9,025.00 ktoe 25,000 ktoe 25,000 ktoe 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 75,804.00 ktoe 99,838 ktoe 99,838 ktoe 
การใช้พลังงานทดแทน(ร้อยละ) 11.91% 25% 25% 

ที่มา :  แผนพัฒนาพลังงานทดและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (AEDP) 
หมายเหต ุ : ปรับเป้าหมายแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
 (กนง.) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

  จากแผน AEDP ข้างต้น ถึงแม้ว่ายังคงเป้าหมายการใช้เอทานอลที่ 9 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2564 
แต่ภาครัฐได้มีแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

  ด้านราคา 
    เพ่ิมส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์E10 และ E20 
  ด้านสถานีบริการและชนิดน้ ามัน 
    • เพ่ิมสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 
    • ยกเลิกการจ าหน่ายแก๊สโซฮอล์ E10 (91) 
  ด้านประชาสัมพันธ์ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ให้เหมาะสมกับรถยนต์ (E10/E20/E85) 
  ด้านรถยนต์ 
   • ให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีกับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E85 ได้ 
   • มีมาตรการในการลดอายุการใช้รถยนต์เก่าที่ไม่รองรับE85 
  ด้านวัตถุดิบ 
   • มุง่เน้นการขยายพ้ืนที่การผลิตและผลผลิตต่อไร่ในพ้ืนที่เหมาะสม 
   • พิจารณาใช้น้ าอ้อยในการผลิตเป็นเอทานอล(ต้องแก้ พ.ร.บ.อ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527) 

  ในช่วงที่ผ่านมานั้นความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณ
การใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ในประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 12.01 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2553 
เป็น 21.94 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 16.32 ต่อปี 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาวะอุตสาหกรรมน้ ามันแก๊สโซฮอล์) อันเป็นผลจากการที่ภาครัฐส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์แทนการใช้น้ ามันเบนซิน เพื่อลด
การพ่ึงพิงการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยเมื่อค านวณปริมาณการใช้เอทานอลจาก
ข้อมูลการผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ของกรมธุรกิจพลังงานตามตารางด้านล่าง จะเห็นว่าปริมาณการใช้เอทานอลใน
ประเทศในปี 2553-2557 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1.23 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2553 เป็น 3.23 ล้าน
ลิตรต่อวัน ในปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 27.57 ต่อปี อย่างไรก็ตาม จากกราฟ
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ตารางแสดงปริมาณผลิตเอทานอล ในช่วงปี 2553-2557 

(หน่วย : ล้านลิตร) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ปริมาณการผลิตเอทานอล 425.74 520.51 655.54 949.05 1,058.30 
ปริมาณการผลิตเอทานอลเฉลี่ยต่อวัน1) 1.17 1.43 1.79 2.60 2.90 

   หมายเหตุ1) คิดจากจ านวนวันในแต่ละป ี
 

กราฟแสดงปริมาณผลิตเอทานอลรายไตรมาส ในช่วงปี 2553-2557 
  

 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 
   จากตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอลในประเทศด้านล่าง จะเห็นว่าในปี 2553 นั้น 
ประเทศไทยมีการผลิตเอทานอลในปริมาณที่น้อยกว่าความต้องการใช้ เนื่องจากในช่วงปลายปีดังกล่าวราคา
จ าหน่ายเอทานอลปรับตัวลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะเอทานอลที่ผลิตจากมันส าปะหลัง 
ท าให้ผู้ผลิตบางรายชะลอการผลิต หรือหยุดผลิตเนื่องจากประสบภาวะขาดทุน ดังนั้น ส่วนต่างความต้องการใช้
จึงมาจากสต็อกเอทานอลของผู้ประกอบการเอง รวมถึงสต็อกของผู้ค้าน้ ามันในปีที่ผ่ านมา หลังจากนั้น
สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มปรับตัวดีขึ้น ท าให้ผู้ผลิตเริ่มเพ่ิมปริมาณการผลิตเอทานอล โดยปริมาณการผลิตเอทา
นอลในปี 2554 มีจ านวน 520.51 ล้านลิตร คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 22.26 ส าหรับปี 
2555 ปริมาณการผลิตเอทานอลเพ่ิมขึ้นเป็น 655.54 ล้านลิตร ในขณะที่มีความต้องการใช้ในประเทศ 503.04 
ล้านลิตร ท าให้ในปี 2554-2555 มีเอทานอลส่วนหนึ่งที่ส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีตลาดที่ส าคัญ 
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นต้น  
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  ในปี 2556 นั้น สัดส่วนเอทานอลที่ใช้ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 99.23 ของปริมาณเอทานอล
ที่ผลิตได้ ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการจัดจ าหน่ายน้ ามันเบนซิน 91 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556  
  ส าหรับปริมาณการผลิตเอทานอล ปี 2557 คิดเป็น 89.7% ของปริมาณความต้องการใช้เอทานอล
ภายในประเทศทั้งนี้เนื่องมาจากจ านวนรถยนต์ใหม่ที่สามารถใช้น้ ามัน E20 จนถึง E85 มีมากขึ้น โดยเฉพาะ
ความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ประกอบกับสถานีบริการน้ ามันทั้งผู้ค้าน้ ามันไทย และต่างชาติขยายหัวจ่ายให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้น  

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้และปริมาณการผลิตเอทานอลภายในประเทศ ปี 2553-2557 
 (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ปริมาณการใช้เอทานอลภายในประเทศ1) 450.15 446.51 503.04 941.76 1,179.63 
ปริมาณการผลิตเอทานอล2) 425.74 520.51 655.54 949.05 1,058.30 

ที่มา:  1)  ค านวณจากปริมาณการผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 2)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
  ภาวะอุตสาหกรรมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 
  เนื่องจากเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น จะถูกน าไปผสมรวมกับน้ ามันเบนซินในสัดส่วนร้อยละ 10 
ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ตามล าดับ ดังนั้น ความต้องการใช้     
เอทานอลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ จะแปรผันตามปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเป็นหลัก 
โดยในช่วงที่ผ่านมานั้น ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 12.01 ล้านลิตรต่อ
วัน ในปี 2553 เป็น 21.94 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 
16.32 ต่อปี ตามปริมาณรถยนต์จากโครงการรถคันแรกที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ประกอบกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่
สามารถใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่ปริมาณเอทานอลผสมได้มากข้ึน  
  ในปี 2556 ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวันมีอัตราการเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 68.12 
เมื่อเทียบจากปี 2555 ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการจัดจ าหน่ายน้ ามันเบนซิน 91 ท าให้
ประชาชนที่ใช้น้ ามันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ปริมาณความต้องการใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ภายในประเทศนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 เป็น 
21.94 ล้านลิตรต่อวัน  
  ถึงแม้ว่าสถานการณ์ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับโครงสร้าง
ราคาพลังงานของรัฐบาล ในช่วงปลายปี 2557 ส่งผลให้ส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างราคาน้ ามันเบนซินและ
แก๊สโซฮอล์ลดลง ซึ่งเป็นผลให้ผู้ใช้น้ ามันหันไปเติมน้ ามันเบนซินจนอาจกระทบต่อเป้าหมายการส่งเสริม
พลังงานทดแทน แต่กระทรวงพลังงานยังคงมีความชัดเจนในระดับนโยบายที่จะให้ความส าคัญกับพลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 เนื่องจากตลาดมีความพร้อมในหลายด้าน นอกจากนั้นกระทรวง



26 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

                                                                                                          บริษทั  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั(มหำชน)                                     

หน้า 21 
 

พลังงานยังคงเป้าหมายการส่งเสริมการใช้เอทานอล และก าหนดแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนเพ่ือให้ปริมาณ
ความต้องการใช้เอทานอลเป็นไปตามเป้าหมายที่ 9 ล้านลิตรต่อวันภายในปี 2564 

ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ในช่วงปี 2553-2557 
 

(หน่วย : ล้านลิตร) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
การจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 4,382.60 4,212.52 4,454.73 7,469.89 8,007.922 
การจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวัน  12.01 11.55 12.17 20.46 21.94 
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
  นอกเหนือจากปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วหาก
พิจารณาสัดส่วนการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลที่สูง ได้แก่ น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 
และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ก็มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน โดยจากข้อมูลในปี 2553 สัดส่วนการจ าหน่าย
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณการ
จ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศทั้งหมด และในปี 2555 สัดส่วนการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และ
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 8.2 และร้อยละ 0.8 ตามล าดับ ในขณะที่ปี 2557 สัดส่วน
การจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เพ่ิมขึ้นอย่างมากเป็นร้อยละ 16.78 และร้อย
ละ 4.17 ตามล าดับ 
 
 

กราฟแสงสัดส่วนการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์แต่ละประเภท ในช่วงปี 2553 – 2557 

 
 
 

  สาเหตุที่สัดส่วนของการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญนั้น เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่มีมาตรการส่งเสริมผ่ านการเพ่ิมส่วนต่างราคาระหว่าง

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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แก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 รวมถึงการให้เงินชดเชยจากกองทุนน้ ามันและการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีกับ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้  
  ด้านผู้ค้าน้ ามันมีการขยายสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2551 จ านวนสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ทั่วประเทศมีจ านวน 
194 สถานีบริการ และ 4 สถานีบริการ ตามล าดับ และค่อยๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่องจน ณ สิ้นปี 2557  
มีสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 จ านวน 2,665 สถานีบริการ และมีสถานีบริการน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 
จ านวน 596 สถานีบริการ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 65.03 และร้อยละ 448.21 ต่อปี  
 

(หน่วย : บาท/ลติร) น้ ามัน 
เบนซิน 95 

น้ ามัน 
แก๊สโซฮอล์ 95 

น้ ามัน 
แก๊สโซฮอล์ 91 

น้ ามัน 
แก๊สโซฮอล์ E20 

น้ ามัน 
แก๊สโซฮอล์ E85 

อัตราเงินส่งเข้ากองทุน 9.15 3.25 2.25 0.20 - 
อัตราเงินชดเชย - - - - 8.23 
ค่าการตลาด 2.2458 1.2330 1.2251 1.0495 2.6091 
ราคาขายปลีก 36.26 29.70 28.38 26.98 23.48 

ที่มา: โครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
 
  ภาวะอุตสาหกรรมกากน้ าตาล 
  กากน้ าตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอ้อยในโรงงานน้ าตาล ซึ่งปริมาณอ้อย 1 ตัน จะได้
ผลผลิตกากน้ าตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณร้อยละ 4.50-5.00 ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นฤดูหีบอ้อยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของปีถัดไป โดยปริมาณอ้อยเข้า
หีบ และปริมาณกากน้ าตาลที่ผลิตได้ ในปีการผลิต 2552/2553 ถึง 2556/2557 เป็นดังนี้ 

ฤดูการผลิต ปริมาณพื้นที่ 
ปลูกอ้อย 
(ล้านไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ตัน/ไร่) 

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 
(ล้านตัน) 

ปริมาณกากน้ าตาล           
ที่ผลิตได้ 
(ล้านตัน) 

2552/2553 7.13 10.21 68.49 2.98 
2553/2554 8.46 11.75 95.36 4.24 
2554/2555 9.00 11.82 97.98 4.39 
2555/2556 9.25 11.35 100.00 4.55 
2556/2557 10.08 11.24 103.67 4.29 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน้ าตาลทราย 
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 ในปีการผลิต 2553/2554 ปริมาณพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 2552/2553 อย่างมี
นัยส าคัญจาก 7.13 ล้านไร่ เป็น 8.46 ล้านไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การเพาะปลูกจาก
มันส าปะหลังเป็นอ้อย เนื่องจากให้ผลตอบแทน ที่ดีกว่า ประกอบกับเพ่ือเป็นการตัดวงจรการระบาดของเพลี้ย
แป้งในมันส าปะหลัง ซึ่งระบาดมากในปีการผลิตที่แล้ว นอกจากนี้ ปริมาณน้ าฝนและสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวย
ต่อการปลูกอ้อย ท าให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 11.75 ตันต่อไร่ และมีปริมาณอ้อยเข้าหีบถึง 95.36 ล้านตัน        
ซึ่งสามารถผลิตกากน้ าตาลได้ 4.24 ล้านตัน คิดเป็นอัตราการเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 42.28  
  ในปีการผลิต 2554/2555 ปริมาณพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้นจากปีการผลิตที่แล้ว 0.54 ล้านไร่ เป็น 
9.00 ล้านไร่ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 6.38 โดยมีปัจจัยสนับสนุนด้านราคาอ้อยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจูงใจให้
มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น ประกอบกับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังบางส่วนหันมาปลูกอ้อยเพ่ือ
แก้ปัญหาเพลี้ยแป้งที่ระบาดในบางพ้ืนที่ สาเหตุดังกล่าวจึงท าให้มีจ านวนอ้อยเข้าหีบเพ่ิมขึ้นเป็น 97.98 ล้านตัน 
โดยสามารถผลิตกากน้ าตาลได้ 4.39 ล้านตัน  
  ในปีการผลิต 2555/2556 ปริมาณพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยังคงใกล้เคียงกับในปี
การผลิตที่แล้ว โดยมีปริมาณพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดิมประมาณ 9.00 ล้านไร่ ในปีการผลิตที่
แล้ว เพ่ิมขึ้นเป็น 9.25 ล้านไร่ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.84 ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ลดลงจาก 
11.82 ตันต่อไร่ เป็น 11.35 ตันต่อไร่ ส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 97.98 ล้านตันเป็น 
100.00 ล้านตัน โดยสามารถผลิตกากน้ าตาลได้ 4.55 ล้านตัน 
  ในปีการผลิต  2556/2557 พ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยในเขตพ้ืนที่ส ารวจรวม เพ่ิมข้ึนเป็น 10.08 ล้านไร่ โดย
มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 จ านวน 0.59 ล้านไร่ หรือร้อยละ 6.23 เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนด้าน
ราคาอ้อยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจนปริมาณน ้าฝนและสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมผลผลิตอ้อ
ยอยางต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอ้อยส่งโรงงาน 

  ภาวะการแข่งขัน 
  ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงงานเอทานอลที่เปิดและด าเนินการผลิตทั้งสิ้น 21 โรง ซึ่งมีก าลังการผลิต   
เอทานอลรวมกันทั้งสิ้น 4,190,000 ลิตรต่อวัน สามารถแบ่งตามประเภทวัตถุหลักที่ใช้ในการผลิตได้ ดังนี้  

1. ผู้ผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล จ านวน 10 ราย มีก าลังการผลิตรวม 1,980,000 ล้านลิตรต่อวัน   
2. ผู้ผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลและมันส าปะหลัง จ านวน 4 ราย มีก าลังการผลิตรวม 700,000 

ล้านลิตรต่อวัน   
3. ผู้ผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง จ านวน 6 ราย มีก าลังการผลิตรวม 1,280,000 ล้านลิตรต่อวัน  
4. ผู้ผลิตเอทานอลจากน้ าอ้อย จ านวน 1 ราย มีก าลังการผลิตรวม 230,000 ล้านลิตรต่อวัน   

  นอกจากนี้ ยังมีโรงงานเอทานอลที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีกจ านวน 3 โรงงาน มีก าลังการผลิตเอทานอล
รวม 1,370,000 ลิตร ต่อวัน โดยหากโรงงานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด จะท าให้ก าลังการผลิต          
เอทานอลรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 5,560,000 ลิตรต่อวัน 
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โรงงานเอทานอลที่เปิดด าเนินการผลิตเอทานอลแล้ว 
 

โรงงานเอทานอล จังหวัด 
ก าลังการ
ผลิต 

(ลิตร/วัน) 

วัตถุดิบหลัก 

1 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) เฟส 1 สุพรรณบุรี 150,000 กากน้ าตาล 
2 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ ากัด* ขอนแก่น 150,000 กากน้ าตาล 
3 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ ากัด (บ่อพลอย)* กาญจนบุร ี 200,000 กากน้ าตาล 
4 บริษัท น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากัด* กาญจนบุร ี 100,000 กากน้ าตาล 
5 บริษัท เคไอ เอทานอล จ ากัด* นครราชสีมา 100,000 กากน้ าตาล 
6 บริษัท เพโทรกรีน จ ากัด (กาฬสินธุ์)* กาฬสินธุ ์ 230,000 กากน้ าตาล 
7 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ากัด (ชัยภูมิ)* ชัยภูมิ 500,000 กากน้ าตาล 
8 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด* นครสวรรค์ 230,000 กากน้ าตาล 
9 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ ากดั* สระบุร ี 120,000 กากน้ าตาล 
10 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ากัด (ด่านช้าง)* สุพรรณบุรี 200,000 กากน้ าตาล 
11 บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด* ตาก 230,000 น้ าอ้อย 
12 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จ ากัด* ราชบุร ี 150,000 มันเส้น/กากน้ าตาล 
13 บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จ ากัด* สระแก้ว 150,000 มันเส้น/กากน้ าตาล 
14 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด (มหาชน)* นครปฐม 200,000 มันเส้น/กากน้ าตาล 
15 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) เฟส 2 สุพรรณบุรี 200,000 มันเส้น/กากน้ าตาล 
16 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด ลพบุร ี 200,000 มันเส้น 
17 บริษัท ไทผ่ิงเอทานอล สระแก้ว 150,000 มันสด 
18 บริษัท พี เอส ซี สตาร์ซ โปรดักส์ชั่น ชลบุร ี 150,000 มันเส้น 
19 บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ขอนแก่น 130,000 มันสด 
20 บริษัท ดับเบิล้เอ เอทานอล จ ากัด เฟส 1 ปราจีนบุร ี 250,000 มันสด 
21 บริษัท อุบล ไบโอ เอทธานอล จ ากัด อุบลราชธาน ี 400,000 มันสด/มนัเส้น 
 รวมก าลังการผลิตทั้งหมดในปจัจุบัน  4,190,000  

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลงังาน ณ เดือนมกราคม 2557 
หมายเหตุ : * เป็นโรงงานผลิตเอทานอลที่เป็นบริษัทในกลุม่ของผู้ประกอบการโรงงานน้ าตาล 
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โรงงานเอทานอลอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โรงงานเอทานอล จังหวัด 
ก าลังการผลติ 
(ลิตร/วัน) วัตถุดิบหลัก 

1 บริษัท ที พี เค เอทานอล จ ากัด เฟส 1 นครราชสีมา 340,000 มันเส้น 
 บริษัท ที พี เค เอทานอล จ ากัด เฟส 2,3 นครราชสีมา 680,000 มันเส้น 
2 บริษัท สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ฉะเชิงเทรา 150,000 มันสด 
3 บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จ ากัด ฉะเชิงเทรา 200,000 มันสด/มันเส้น/กากน้ าตาล 
 รวม  1,370,000  
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลงังาน ณ เดือนมกราคม 2557 
 

  จากการที่ความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศนั้นยังคงต่ ากว่าก าลังการผลิตทั้งหมด โดยในปี 
2557 มีการผลิตเอทานอลภายในประเทศทั้งหมดประมาณ 1.79 ล้านลิตรต่อวัน แต่ความต้องการใช้
ภายในประเทศนั้นมีอยู่เพียง 1.37 ล้านลิตรต่อวัน จึงท าให้มีอุปทานส่วนเกินที่ต้องส่งออกไปยังต่างประเทศ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาด       
เอทานอลเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศ และตลาดเอทานอลเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ โดยท่ัวไป
ราคาขายเอทานอลในประเทศ จะสูงกล่าวราคาส่งออกเอทานอล ท้ังนี้ หากอ้างอิงจากรายงานสถานการณ์      
เอทานอลภายประเทศ เดือนธันวาคม 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะพบว่าราคาเอทานอล 
Anhydrous เกรดเชื้อเพลิงของบราซิล เท่ากับ ลิตรละ 0.61 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 20.02 บาทต่อลิตร 
(อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากับ 32.82 บาท) ในขณะที่ราคา
ขายเอทานอลในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ลิตรละ 27.16 บาท ซึ่ งจากการที่ราคาขายเอทานอลใน
ประเทศสูงกว่าราคาส่งออก ท าให้ผู้ผลิตเอทานอลในประเทศส่วนใหญ่ต่างแข่งขันกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือมุ่งหวังที่จะรักษาหรือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของตน 
  ในส่วนของบริษัทฯ เองนั้น ก็จ าหน่ายเอทานอลให้แก่บริษัทผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ในประเทศทั้งหมด โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโลยีการผลิตเพ่ือให้สามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงและสามารถบริหารต้นทุนการ
ผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ หากพิจารณาปริมาณการขายเอทานอลของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณการใช้เอทานอลรวมในประเทศ ซึ่งค านวณจากปริมาณการผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นข้อมูลจาก  
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะเห็นว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 
7.37 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 10.29 ในปี 2554 ร้อยละ 13.33 ในปี 2555 และร้อยละ 7.12 ในปี 2556 ทั้งนี้ 
ส่วนแบ่งการตลาดในปี 2556 ของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศ
เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 87.21 ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการจัดจ าหน่ายน้ ามัน
เบนซิน 91 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ในขณะที่บริษัทฯ มีปริมาณการขาย เอทานอล
ใกล้เคียงกับปี 2555 
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    บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จากร้อยละ 7.37 เป็นร้อย
ละ 13.33 ในปี 2555 ในขณะที่ปี 2556 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ลดลงมาที่ร้อยละ 7.12 เนื่องจาก
ความต้องการใช้เอทานอลที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบเท่าตัว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตเอทานอลเต็ม
ก าลังการผลิตทั้งสองสายการผลิตในปี 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น 

ปี ปริมาณการใช้เอทานอลรวม
ภายในประเทศ1)  

(ล้านลิตร) 

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ  

(ล้านลิตร) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
ของบริษัทฯ  
(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 
2557 1,179.63 97.80 8.29 

ที่มา : ค านวณจากปริมาณการผลติน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นข้อมลูจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

  2.2.6 การก ากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงาน
ต่างๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
  เพ่ือให้การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกัน ภายหลังจาก
ที่คณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบนโยบายการเปิดเสรีการผลิตสุรากลั่นชนิดสามทับ       
(เอทานอล) ที่น าไปใช้ผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง กระทรวงการคลังจึงได้ ออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการขออนุญาตจัดตั้ง
โรงงานผลิตเอทานอล การขออนุญาตผลิตและจ าหน่ายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจ าหน่ายเอทานอล
ของเอทานอล ซึ่งถูกก ากับดูแลโดยกรมสรรพสามิต  
  นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเมื่อวันที่  21 มกราคม 2548 ก าหนดให้          
เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช้ผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงก็ได้ 
เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในการจ าหน่ายเอทานอลที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงนั้น ผู้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 
7 หรือมาตรา 10 แล้วแต่กรณี ต่อกรมธุรกิจพลังงาน 

 - ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป  
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 - ผู้ค้ าน้ ามันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน แต่เป็นผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 
30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) หรือเป็นผู้ค้าน้ ามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ ามันแต่ละชนิด
หรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร 

 2.  การก าหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล 
   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการน าเอทานอลมาใช้ในเชิงพาณิชย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ก าหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพส าหรับใช้ผสมกับน้ ามัน
เบนซินพ้ืนฐานเพ่ือผลิตเป็นน้ ามันแก๊สโซฮอลล์ ผ่านประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การก าหนดลักษณะและ
คุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 
  3.  การยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิต
จึงได้ออกประกาศเรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราส าหรับสุรากลั่นชนิดสามทับ (เอทานอล) ที่น าไปใช้
ผสมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 โดยผู้ขอยกเว้นภาษีดังกล่าวจะต้องท า
การติดตั้งระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ารายงานตามท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด 
 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 2.3.1 การผลิต 
  โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ต าบลหนองมะค่าโมง 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย ซึ่งใช้
เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเอทานอลทั่ว
โลก โดยลักษณะเด่นของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใช้กระบวนการหมักแบบหลายถังต่อเนื่อง (Cascade 
Continuous) และกระบวนการกลั่นแบบ 2 คอลัมน์ นอกจากนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ  ยังได้รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ 
 

รายละเอียด สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล กากน้ าตาล กากน้ าตาลหรือมันส าปะหลัง 
ก าลังการผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรต่อวัน 200,000 ลิตรต่อวัน 
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 
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     ปัจจุบัน สายการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายของบริษัทฯ สามารถด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยสายการผลิตที่ 1 ซึ่งใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียว ได้เริ่มด าเนินการผลิต      
เชิงพาณิชย์มาแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2548 ส าหรับสายการผลิตที่ 2 ซึ่งสามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้       
สองชนิด คือ กากน้ าตาลหรือมันส าปะหลัง นั้น ปัจจุบัน ได้เริ่มด าเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่        
2 เมษายน 2555 โดยสามารถใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เ พียงอย่างเดียว โดยบริษัทฯ ก าลังอยู่
ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนของการเตรียมมันเส้น ซึ่งบริษัทฯ มีก าหนดการที่จะให้ MAGIUN 
INTERIS เข้ามาท าทดสอบการเดินเครื่องจักรในส่วนของการเตรียมมันเส้น (Performance Test) ในเดือน
พฤษภาคม ปี 2557 โดยคาดว่าเครื่องจักรในส่วนของการผลิตเอทานอลจากมันเส้นจะพร้อมส าหรับการผลิต
จริงภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของ
สายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก  
 
  2.3.2 ก าลังการผลิต 
   

 ปี 2555 ปี 2556 
รายละเอียด สายการ 

ผลิตที่ 1 
สายการ 
ผลิตที่ 2 

สายการ 
ผลิตที่ 1 

สายการ 
ผลิตที่ 2 

ก าลังการผลิตติดตั้ง 54,750,000 50,800,000* 54,750,000 66,000,000 
ปริมาณการผลิตจริง 25,214,845 40,332,338 2,084,071 65,032,610 
% ของก าลังการผลิตติดตั้ง 46.05 79.39 3.81 98.53 
รวมก าลังการผลิตติดตัง้  105,550,000 120,750,000 
รวมปริมาณผลิตจริง 65,547,183 67,116,681 
% ของก าลังการผลิตตดิตั้งรวม 62.10 55.58 

    หมายเหต ุ : สายการผลิตที่ 2 เริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
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2.3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
1. การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process) 

กากน้ าตาลที่ถูกส่งโดยท่อจากถังเก็บกากน้ าตาล จะถูกน ามาเตรียมก่อนการน าไปหมัก ด้วยการ
น ากากน้ าตาลมาเจือจางด้วยน้ าเพ่ือให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเป็นสารเคมีประเภทลดแรงตึง
ผิวเพ่ือให้สิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้ าตาล  

 

แอลกฮอลท่ี์มีความ
บริสุทธ์ิ 99.8%          
โดยปริมาตร 

การดดูน ้าออก 
(Dehydration) 

การกลัน่ 
(Distillation) 

การหมกั 
(Fermentation) 

การเตรียมวตัถดิุบ 
(Mash Preparation) ใชเ้วลำประมำณ 4 ชัว่โมง 

ใชเ้วลำประมำณ 36 ชัว่โมง 

ใชเ้วลำประมำณ 30 นำท ี
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2.  การหมัก (Fermentation Process) 
กากน้ าตาลที่ถูกเจือจางส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการเตรียมยีสต์เพ่ือเตรียมเชื้อยีสต์ส าหรับ

ใช้ในกระบวน การหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของยีสต์ จากนั้น
ยีสต์ที่ผ่านการเลี้ยงจนได้สภาวะที่เหมาะสมใน Prefermenters จะถูกส่งเข้าถังหมัก (Fermenters) พร้อมกับ
กากน้ าตาลที่ถูกเจือจางอีกส่วนหนึ่ง กระบวนการหมักของบริษัทฯ จะเป็นกระบวนการแบบต่อเนื่อง (Cascade 
Continuous) โดยผ่านถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแต่ละถังจะมีปั๊มสูบวนและระบบน้ าหล่อเย็นเพ่ือควบคุม
อุณหภูมิถังหมักให้คงที่ โดยจะใช้เวลาในการหมักทั้งสิ้นประมาณ 36 ชั่วโมง เพ่ือให้ยีสต์เปลี่ยนน้ าตาลให้เป็น
แอลกอฮอล์ หลังจากนั้นน้ าหมักจะถูกส่งไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพ่ือรอท าการกลั่นต่อไป ในกระบวนการนี้จะ
ได้แอลกอฮอล์ที่มีระดับความบริสุทธิ์ประมาณ 9-10% โดยปริมาตร  

3. การกลั่น (Distillation Process) 
 แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักที่ถูกเก็บไว้ในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกลั่นที่ 1 ซึ่งท าหน้าที่แยก

แอลกอฮอล์ออกจากน้ าหมัก โดยการกลั่นที่ความดันระดับต่ ากว่าบรรยากาศ  เมื่อไอของแอลกอฮอล์เคลื่อนตัว
ออกจากยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผ่านชุดหล่อเย็น ไอแอลกอฮอล์ส่วนที่บริสุทธิ์จะควบแน่นเป็นแอลกอฮอล์
เหลวที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ 50% โดยปริมาตร และถูกสูบส่งไปต่อยังหอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหน้าที่ท าให้
แอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์เพ่ิมขึ้น โดยการกลั่นที่ความดันสูงกว่าบรรยากาศ เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ที่ มีความ
บริสุทธิ์ประมาณ 92% โดยปริมาตร ไอแอลกอฮอล์จากหอกลั่นที่ 2 จะถูกส่งผ่านเข้าไปสู่กระบวนการแยกน้ า
ออก (Dehydration)  
 ในกระบวนการกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สามารถน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสากรรมน้ าหอม อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร์และหมึก
พิมพ์  นอกจากนี้ จะเกิดน้ ากากส่า (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส่งไปบ าบัดที่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัทฯ 
ต่อไป 

4.  การดูดน้ าออก (Dehydration Process) 
 เป็นการแยกน้ าที่เหลือออกเพ่ือท าให้แอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมาตร โดย

ไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่านหอส าหรับดูดซับน้ า (Dehydration Unit) จ านวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes 
บรรจุไว้ภายในเพ่ือท าหน้าที่ดูดซับน้ าออกจากไอแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นแล้วท า
ให้เย็นลงก่อนจะถูกส่งไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพ่ือรอจ าหน่ายต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทานอล
จ านวน 4 ใบ ความจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแต่ละใบจะมีการปล่อยไนโตรเจนทดแทนอากาศ
ภายใน หรือที่เรียกว่า “Nitrogen Blanketing” เพ่ือรักษาคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า 
 

2.3.4 การจัดหาวัตถุดิบ 
1. กากน้ าตาล (Molasses) 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ คือ กากน้ าตาล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
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 86.47 ร้อยละ 83.68 ร้อยละ 78.82 และร้อยละ 85.22 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลในปี 2553-2556 
ตามล าดับ บริษัทฯ สั่งซื้อกากน้ าตาลจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะเริ่ม
เจรจาซื้อกากน้ าตาลล่วงหน้ากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายกากน้ าตาลตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูกาลเปิดหีบอ้อย 
เนื่องจากกากน้ าตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ าตาล ดังนั้น ปริมาณกากน้ าตาลจะมากหรือน้อยจึง
ขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละฤดูกาลเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจ
มีปริมาณกากน้ าตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เพียงพอต่อการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมีการ
จัดท าสัญญาซื้อกากน้ าตาลล่วงหน้ากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จ าหน่ายกากน้ าตาล โดยจะก าหนดปริมาณการซื้อ
กากน้ าตาลและก าหนดส่งมอบที่แน่นอนไว้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการสั่งซื้อกากน้ าตาลจากบริษัท 
น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (“มิตรผล”) เป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.95 ในปี 2553 ร้อยละ 45.06 ในปี 
2554 ร้อยละ 84.40 ในปี 2555 และร้อยละ 53.65 ในปี 2556 เนื่องจากโรงงานน้ าตาลของมิตรผลตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ โดยราคาซื้อกากน้ าตาลกับมิตรผลจะเป็นราคาที่รวมต้นทุนค่าขนส่ง 
การที่โรงงานอยู่ใกล้กันจะช่วยประหยัดต้นทุนกากน้ าตาล (รวมค่าขนส่ง) ลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการท า
สัญญาการซื้อขายกากน้ าตาลกับบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด จ านวน 200 ,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี 
เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 โดยจะมีการก าหนดราคาซื้อขายทุก 5 ปี ส าหรับสัญญาหลัก และทุกๆ 1 ปี 
ส าหรับสัญญาเสริม  
   ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสั่งซื้อกากน้ าตาลจากผู้ผลิตหลักเพียงรายเดียว คือ มิตรผล เนื่องจากเป็น
ผู้ผลิตรายใหญ่ และมีโรงงานอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ท าให้ลดต้นทุนค่าขนส่งกากน้ าตาลได้
แล้ว บริษัทฯ ยังมีการสั่งซื้อกากน้ าตาลจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายกากน้ าตาลรายอ่ืนอีกประมาณ 7 ราย 
เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายน้อยราย โดยบริษัทฯ 
ได้มีการท าสัญญาซื้อขายกากน้ าตาลระยะยาวเพ่ิมเติมจากผู้ผลิตกากน้ าตาลรายอ่ืน ได้แก่ บริษัท น้ าตาลนคร
เพชร จ ากัด และบริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จ ากัด ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี เริ่มตั้ งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  ทั้งนี้ ในการซื้อกากน้ าตาลส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้น ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบกากน้ าตาลถึงโรงงาน
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มีผู้ขายบางรายที่บริษัทฯ จะต้องจัดรถขนส่งไปรับมอบกากน้ าตาลจากโรงงานของ
ผู้ขายซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกในการขนส่งกากน้ าตาลจากโรงงานของผู้ขายมาส่ง
มอบที่โรงงานของบริษัทฯ โดยในสัญญาจ้างขนส่งระหว่างบริษัทฯ และบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่าผู้ขนส่งต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหายของสินค้าใน
ระหว่างการขนส่งและความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าการปลอมปน การเสื่อมสภาพหรือการสูญหายนั้น 
จะเกิดเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขนส่งต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ     
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ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ จะยังคงใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดซื้อกากน้ าตาลส าหรับใช้ในการผลิตปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 72.94 
ของปริมาณกากน้ าตาลที่ต้องการใช้ทั้งหมด  

2. สารเคมี 
นอกเหนือจากกากน้ าตาลที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้ว บริษัทฯ ยังใช้สารเคมีต่างในกระบวนการผลิต   

เอทานอล โดยในปี 2553-2556 ต้นทุนสารเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.90 ร้อยละ 1.17 ร้อยละ 1.68 และร้อยละ 
2.08 ของต้นทุนการผลิตเอทานอล ทั้งนี้ สารเคมีที่ส าคัญที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ยีสต์ , ยูเรีย,       
ไดแอมโมเน่ียมฟอสเฟต, Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป็นต้น โดยเป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัด
จ าหน่ายในประเทศทั้งหมด และจากการที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงเน้น
การสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดส่งวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพตามที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลาที่ต้องการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดท าทะเบียน
รายชื่อผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ าหน่าย (Approved Vendor List) เพ่ือใช้ในการกลั่นกรองผู้ผลิต และ/หรือผู้จัด
จ าหน่ายที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะท าการทบทวนผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากคุณภาพและ
ประวัติการส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก  

ทั้งนี้ ในการสั่งซื้อสารเคมีนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ า (Minimum 
Stock) ที่ก าหนดไว้ โดยหากปริมาณลดลงจนถึงปริมาณขั้นต่ าที่ต้องมีไว้ ระบบ ERP ก็จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการสั่งซื้อสารเคมีเพ่ิม ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีปริมาณที่เหมาะสม 

3. มันเส้น 
ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับ

ต้นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งการที่บริษัทฯ มีทางเลือกในการเลือกใช้วัตถุดิบจะท า
ให้บริษัทฯ บริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังช่วยลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงกากน้ าตาลเป็น
วัตถุดิบหลักเพียงอย่างเดียว โดยบริษัทฯ สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ ากว่าในการผลิตเอทานอลได้  

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการผลิตเอทานอลจากมันเส้น โดยมีนโยบายใน
การจัดหามันเส้นจากบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสงรรค์ และก าแพงเพชร ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกมันส าปะหลังเป็นจ านวนมาก โดยการซื้อมันเส้นนั้น บริษัทจะท าการส ารวจลานมันเพื่อให้
มั่นใจว่า ลานมันดังกล่าวมีศักยภาพในการผลิตมันเส้นตรงตามคุณภาพที่บริษัทฯ ต้องการ และบริษัทฯ จะท า
การสุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของมันเส้นทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจท าการซื้อขาย นอกจากนี้ ก่อนใน
ขั้นตอนการรับมอบมันเส้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะท าตรวจสอบมันเส้นในแต่ละคันรถว่ามีคุณภาพตามที่
ก าหนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบ โดยหากมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ก าหนด ก็จะปฎิเสธการรับมอบใน
ครั้งดังกล่าว เพ่ือให้มั่นใจว่ามันเส้นที่บริษัทฯ จัดหามานั้นเป็นมันเส้นที่มีคุณภาพตรงตามที่ก าหนดและ
เหมาะสมส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ  
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3.ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“TAE”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพ่ือใช้

ผสมกับน้ ามันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับ
รถยนต์ โดยได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

(1) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแนวทางในการปรับโครงสร้างราคา

น้ ามันเชื้อเพลิงโดยมีกรอบและแนวทางหลัก ได้แก่ 1.ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง 2.ราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน 3.ให้กองทุนน้ ามันฯ มีภารกิจเพ่ือการ
รักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 4.ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy) 
5.ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ ามันดีเซลและเบนซินโดยเฉลี่ยให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมอบให้ 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไปก าหนดราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 6.ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและยังสามารถน าภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภคท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

จากการปรับเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันที่ผ่านมาของน้ ามันกลุ่มเบนซิน และดีเซลที่อัตรา 1 บาทต่อ
ลิตร และ 30 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงกลุ่มเบนซินลดลง 2 บาทต่อลิตร และ
น้ ามันดีเซลลดลง 1 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาขายปลีกน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดลงเพียง 20 สตางค์ต่อลิตร
เนื่องจากไม่มีการปรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ ามัน  

ซึ่งจากการปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ า ส่งผลให้ส่วนต่างราคาขายปลีกน้ ามัน แสดงดังตาราง 

 
 ราคาขายปลีกน้ ามัน

เชื้อเพลิง 
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 

2557 
(บาทต่อลติร) 

ส่วนต่างราคา
เทียบกับ ULG 
(บาทต่อลติร) 

ราคาขายปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ณ วันที่ 29 มกราคม 
2558 

(บาทต่อลติร) 

ส่วนต่างราคา
เทียบกับ ULG 
(บาทต่อลติร) 

ULG 37.36 - 33.96 - 
GASOHOL95   E10 30.30 7.06 26.90 7.06 
GASOHOL91 28.28 9.08 25.58 8.38 
GASOHOL95   E20 26.98 10.38 24.18 9.78 
GASOHOL95   E85 22.48 14.88 21.68 12.28 
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ซึ่งจะเห็นว่าส่วนต่างราคาขายปลีกของน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์ 
E85 เมื่อเทียบกับน้ ามันเบนซิน 95 ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 ลดลงจากวันที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยเฉพาะ
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่ส่วนต่างราคาขายปลีกลดลงถึง 17% จนกระทั่งไม่จูงใจให้ผู้บริโภคใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ E85 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศ  
 ส าหรับกรณีการก าหนดโควตาให้ผู้ค้าน้ ามันซื้อเอทานอลจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาล นั้น ใน
ปัจจุบันเป็นเพียงการขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ ามัน ไม่ใช่มาตรการบังคับ ซึ่งกระทรวงพลังงานเองต้องการใช้
กลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนระหว่างราคาขายเอทานอลจากวัตถุดิบทั้งสองประเภท แต่หากภาครัฐบังคับใช้
มาตรการดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการกีดกันผู้ผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลท าให้ไม่สามารถขยายตลาดเอทานอล
ในประเทศได้ ทั้งนี้TAE จะต้องมีการบริหารจัดการการผลิตและการจ าหน่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าได้ 

(2) ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตเอทานอล 
สืบเนื่องจากในปัจจุบันTAE ใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตเอทานอล โดยคิดเป็น

สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นทั้งปริมาณผลผลิตกากน้ าตาลในแต่ละปี รวมถึง
ราคาที่แปรผันไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา จะส่งผลกระทบต่อปริมาณจ าหน่าย    
เอทานอล และต้นทุนการผลิตเอทานอลของTAE โดยตรง นอกจากนั้นเนื่องด้วยกากน้ าตาลจัดเป็นผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของTAE ทั้งสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาดที่
อาจจะเกิดขึ้น ก็นับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
 โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 สามารถใช้ได้ทั้งวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ าตาล เพ่ือเพ่ิม
ความยืดหยุ่นในบริหารจัดการวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนั้นยังมีนโยบายในการท าสัญญาซื้อ
ขายกากน้ าตาลระยะยาวกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ รวมถึงการจัดซื้อกากน้ าตาลจากโรงงานน้ าตาลและ/หรือผู้จัด
จ าหน่ายกากน้ าตาลรายอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือลดการพ่ึงพิงผู้จ าหน่ายกากน้ าตาลรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก ซึ่งจะเป็น
การลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบของTAE อีกทางหนึ่ง 

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
        ตามที่กรมสรรพสามิตก าหนดให้ TAE จ าหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ ามันตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งในปัจุบันมีอยู่ประมาณ 12 ราย ซึ่งถือว่า
เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อน้อยราย ส่งผลให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือผู้ซื้อที่มีความต้องการเอทานอลในปริมาณมากมีอ านาจ
ต่อรองทั้งเรื่องราคาจ าหน่าย และเงื่อนไขประกอบการซื้อขาย โดยในปี 2557 TAE จ าหน่ายเอทานอลแปลง
สภาพให้กับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งได้แก่ บมจ. ปตท. และ บมจ. บางจากปิโตรเลียม คิดเป็น 67% ของปริมาณ
จ าหน่ายทั้งหมด ซึ่งหาก TAE สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าดังกล่าวลดปริมาณการซื้อเอทานอลจากTAE 
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของTAE ได้ในอนาคต 
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3.ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“TAE”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพ่ือใช้

ผสมกับน้ ามันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับ
รถยนต์ โดยได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

(1) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแนวทางในการปรับโครงสร้างราคา

น้ ามันเชื้อเพลิงโดยมีกรอบและแนวทางหลัก ได้แก่ 1.ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง 2.ราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน 3.ให้กองทุนน้ ามันฯ มีภารกิจเพ่ือการ
รักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 4.ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy) 
5.ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ ามันดีเซลและเบนซินโดยเฉลี่ยให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมอบให้ 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไปก าหนดราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 6.ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและยังสามารถน าภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภคท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

จากการปรับเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันที่ผ่านมาของน้ ามันกลุ่มเบนซิน และดีเซลที่อัตรา 1 บาทต่อ
ลิตร และ 30 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงกลุ่มเบนซินลดลง 2 บาทต่อลิตร และ
น้ ามันดีเซลลดลง 1 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาขายปลีกน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดลงเพียง 20 สตางค์ต่อลิตร
เนื่องจากไม่มีการปรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ ามัน  

ซึ่งจากการปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ า ส่งผลให้ส่วนต่างราคาขายปลีกน้ ามัน แสดงดังตาราง 

 
 ราคาขายปลีกน้ ามัน

เชื้อเพลิง 
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 

2557 
(บาทต่อลติร) 

ส่วนต่างราคา
เทียบกับ ULG 
(บาทต่อลติร) 

ราคาขายปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ณ วันที่ 29 มกราคม 
2558 

(บาทต่อลติร) 

ส่วนต่างราคา
เทียบกับ ULG 
(บาทต่อลติร) 

ULG 37.36 - 33.96 - 
GASOHOL95   E10 30.30 7.06 26.90 7.06 
GASOHOL91 28.28 9.08 25.58 8.38 
GASOHOL95   E20 26.98 10.38 24.18 9.78 
GASOHOL95   E85 22.48 14.88 21.68 12.28 
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     TAE จึงเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กลุ่มลูกค้าเดิม และพยายามลดการพ่ึงพิงลูกค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นพิเศษ โดยการขยายฐานลูกค้าไปสู่ลูกค้ารายอ่ืนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ สามารถจ าหน่ายเอทานอล
ได้ตามเป้าหมายด้วยเงื่อนไข และราคาที่ดีท่ีสุด  

(4) ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักส าหรับผลิตไอน้ าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
ปัจจุบัน TAE ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักส าหรับผลิตไอน้ าและไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน

กระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ TAE ต้องใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง จึงช่วยท าให้ TAE สามารถประหยัด
ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงดังกล่าวได้  ปัจจุบัน TAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมทั้งสิ้น 142,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ในขณะที่หากพิจารณาก าลังการผลิตเอทานอลเต็มที่ของทั้งสองสายการผลิต TAE มีความต้องการใช้ก๊าซ
ชีวภาพรวมทั้งสิ้นประมาณ 126,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะเห็นได้ว่า TAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพเองได้
เพียงพอส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไอน้ าและไฟฟ้า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลได้ทั้งหมด 
ปัจจุบัน TAE สามารถผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาด 3 เมกะวัตต์ 

อย่างไรก็ตาม TAE อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต
ได้ทั้งหมด เนื่องจากหากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ อาจส่งผลท าให้บ่อผลิตก๊าซชีวภาพของ  TAE ได้รับ
ความเสียหาย เช่น ผ้าใบที่ใช้คลุมเป็นหลังคาของบ่อผลิตก๊าซชีวภาพเกิดฉีกขาด ท าให้ก๊าซรั่ว หรือกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพต้องหยุดชะงักลง และTAE ต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงประเภทอ่ืนแทน เช่น น้ ามันเตา กะลาปาล์ม 
เป็นต้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เอง จึงอาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและผลประกอบการของ 
TAE 

TAE ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ท าการปรับปรุงโครงสร้างของบ่อผลิตก๊าซชีวภาพให้มี
ความแข็งแรงและมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลระบบการผลิตก๊าซชีวภาพทุกระบบ โดยมีการติดตามดูแล
กระบวนการท างานของระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างใกล้ชิด และมีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพของTAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(5) ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
TAE ตระหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะอากาศ น้ าเสีย และเสียง โดยTAE มีการ

ตรวจสอบคุณภาพของอากาศและเสียงเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดของหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับ
ดูแลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและสม่ าเสมอ ในส่วนของน้ ากากส่า (Spent Wash) ซึ่งเป็นน้ า
เสียที่เกิดจากกระบวนการกลั่นเอทานอลนั้น TAE มีนโยบายในการน าน้ ากากส่าดังกล่าวมาผ่านกระบวนการ
บ าบัดจนได้มาตรฐานที่ก าหนด โดยไม่ระบายน้ ากากส่าที่ผ่านการบ าบัดแล้วลงสู่พ้ืนที่หรือล ารางสาธารณะตาม
ข้อก าหนดที่เรียกว่า “Zero Discharge”  

 
 
 



41บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน)              
        

 
หน้า 36 

 

ในช่วงที่ผ่านมา TAE ไม่เคยถูกด าเนินคดีหรือต้องเสียค่าปรับที่มีนัยส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก TAE ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ในปี 2552 TAE ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า TAE มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีระบบการ
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีแผนด าเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดหรือมิให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(6) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

  จากการที่บริษัทฯ ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ โดยในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมีการ
ก าหนดเงื่อนไขที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้คงค้างจากวงเงินดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ธนาคารสามารถที่จะเรียกให้บริษัทฯ ช าระคืนเงินกู้ดังกล่าว
ทั้งจ านวนทันที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขส าคัญที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมมี
ดังนี้ 
  (6.1) การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วน

ความสามารถในการช าระหนี้  (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์ก าหนด 

 จากการที่บริษัทฯ ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 บริษัทฯ จึงได้ท าสัญญากู้ยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2552 ประกอบด้วย วงเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 900 ล้าน
บาท และวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 150 ล้านบาท ซึ่งในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมี
การก าหนดเงื่อนไขส าคัญเกี่ยวกับการด ารงอัตราส่วนทางการเงินที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ 
มีภาระหนี้คงค้างจากวงเงินดังกล่าว กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) ไม่ให้เกินกว่า 1.50 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage 
Ratio : DSCR) ไม่ให้ต่ ากว่า 1.50 เท่า เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร  

 ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถด ารงอัตราส่วนตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้เป็นไปตามข้อมูลในตารางด้านล่าง  ซ่ึงอาจเป็นเหตุ
ของการผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว และอาจท าให้ธนาคารสามารถเรียกให้บริษัทฯ ช าระคืนเงินกู้
ดังกล่าวทั้งจ านวนทันที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 
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ประเภทของอัตราส่วน ข้อก าหนดของ
ธนาคาร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1) (เท่า) 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1) 
(เท่า) (Refinance) 

ไม่เกินกว่า 1.50 
 

ไม่เกินกว่า 2.00 

1.23 
 
- 

- 
 

1.62 

- 
 

1.10 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้2)(เท่า) 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้2) 
(เท่า) (Refinance) 

ไม่น้อยกว่า 1.50 
 

ไม่น้อยกว่า 1.25 

1.31 
 
- 

- 
 

1.14  

- 
 

1.65 

หมายเหต:ุ  
1) อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน ค านวณจาก หนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถอืหุ้น 
2) อัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ค านวณจาก ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ก่อนรายการพิเศษ หาร

ด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี รวมดอกเบี้ยจา่ยเงินกู้ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 
 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ สามารถด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงิน
กู้ยืมตั้งแต่ปี 2555 ส าหรับอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้นั้น ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 ได้ก าหนด
อัตราส่วนที่ต้องด ารงไว้ไม่น้อยกว่า 1.50 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระ
หนี้ได้ตามที่ก าหนดในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดยอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ที่ค านวณจากงบ
การเงินปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 เท่ากับ 1.31 เท่า และ 1.01 เท่า ตามล าดับ บริษัทฯ ได้ท า
หนังสือขอผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 มาโดยตลอด และธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 ก็ได้พิจารณา
และเห็นชอบผ่อนผันการด ารงอัตราส่วนดังกล่าวส าหรับงบการเงินทุกงวดบัญชี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 ได้มีหนังสือผ่อนผันการด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
น้อยกว่า 1.50 เท่าได้ ส าหรับงบการเงินสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2556 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ให้อยู่
ในเกณฑ์ท่ีไม่น้อยกว่า 1.50 เท่า ในงวดถัดไปตลอดอายุสัญญาตามเง่ือนไขเดิม   
 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ท าการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ที่มีอยู่กับ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เพื่อน าเงินที่ได้รับไปช าระคืนภาระหนี้
ทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เพ่ิมเติมจ านวน 900 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการซื้อวัตถุดิบ ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 
ได้ก าหนดให้บริษัทฯ ด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)  ไม่ให้เกินกว่า 2.00 
เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไม่ให้ต่ ากว่า  
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1.25 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถด ารงอัตราส่วน DSCR ได้ตามที่ก าหนดในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดย
อัตราส่วน DSCR ที่ค านวณจากงบการเงินปี 2556 เท่ากับ 1.14 เท่า บริษัทฯ จึงได้ท าหนังสือขอผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการด ารงอัตราส่วน DSCR กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ได้พิจารณาและเห็นชอบผ่อนผันการด ารงอัตราส่วนดังกล่าวส าหรับงบการเงินสิ้นสุด 
วันที่      31 ธันวาคม 2556 โดยธนาคารก าหนดให้บริษัทฯ ต้องด ารงอัตราส่วน DSCR ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น้อย
กว่า 1.25 เท่า ในงวดถัดไปตลอดอายุสัญญาตามเงื่อนไขเดิม อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ 
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 บริษัทฯ จึงได้ขอผ่อน
ผันเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน DSCR จากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน 
DSCR จากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารได้ปรับลดเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน  
DSCR ส าหรับปี 2557 เป็นไม่ให้ต่ ากว่า 1.10 เท่า และไม่ต่ ากว่า 1.25 เท่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะ
พิจารณาจากงบการเงินรายไตรมาส 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวเป็น
อย่างดีมาโดยตลอด และภายหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ปรับลดเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน DSCR 
ให้แก่บริษัทฯ แล้ว ผู้บริหารของบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถด ารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารก าหนด 
โดยจะเห็นได้จากอัตราส่วน DSCR ที่ค านวณจากงบการเงินปี 2556 เท่ากับ 1.14 เท่า ซึ่งสูงกว่าเงื่อนไขที่
ธนาคารก าหนด ประกอบกับบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนส่วน
หนึ่งไปช าระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งก็จะช่วยท าให้อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้เพ่ิมข้ึนและเป็นไป
ตามเงื่อนไขของธนาคารได้  นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนยังช่วยท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน และ
ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงด้วยเช่นเดียวกัน  ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากการเข้าไปเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนโดยออกตราสารประเภท
ทุนซึ่งก็จะช่วยท าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่ง รวมทั้งท าให้
บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  (6.2) การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทฯ ไม่ให้
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน 

  ในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 มีการก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการด ารงสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“LANNA”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด ตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ถึงแม้ว่าหุ้นที่ LANNA ถือทั้งหมดจะอยู่ในก าหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น
เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยภายหลังจาก
วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบก าหนดระยะเวลา  6 เดือน LANNA จะสามารถ
ทยอยขายหุ้นได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และอีกร้อยละ 75 เม่ือครบ 12 
เดือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ซึ่งอาจ 
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ส่งผลท าให้ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 สามารถเรียกให้บริษัทฯ ช าระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคาร
พาณิชย์แห่งที่ 2 ดังกล่าว และอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในที่สุด หาก 
LANNA จ าหน่ายหุ้นที่ตนถืออยู่ในบริษัทฯ และท าให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมด   
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทของ 
LANNA รับทราบเงื่อนไขที่ LANNA ต้องด ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดังกล่าว โดยหากในอนาคต 
LANNA มีแผนจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ LANNA จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถเจรจากับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ในการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินกู้ได้  

(6.3) การที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 
ก่อนจึงจะสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ 

  ในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 มีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ จะต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ก่อนจึงจะสามารถก่อหนี้เพ่ิมได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งอ่ืนเพ่ิมเติมในอนาคต และอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอาจเป็นการพึ่งพิงสินเชื่อหลักจากธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียว 
ซึ่งอาจท าให้มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งดังกล่าว 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น ในการเจรจาเพ่ือ Refinance เงินกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์แห่งที่ 1 มาใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 บริษัทฯ ได้ขอวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วเงิน
จากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2  เพ่ิมเติมจ านวน 900 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า
วงเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ ได้รับเพ่ิมเติมนั้นเป็นจ านวนที่เพียงพอต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ
บริษัทฯ  นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้เป็นเงินหมุนเวียนกับธนาคารพาณิชย์อีก    
1 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท 

(7) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

 ในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 มีการก าหนดเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินกู้ ดังนั้น หาก
ในอนาคต บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2  เช่น    
การด ารงอัตราส่วน D/E การด ารงอัตราส่วน DSCR การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของ LANNA เป็นต้น จะส่งผลท า
ให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้  
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถด ารงอัตราส่วน DSCR ได้ตามที่ก าหนดในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดย
อัตราส่วน DSCR ที่ค านวณจากงบการเงินปี 2556 เท่ากับ 1.14 เท่า บริษัทฯ จึงได้ท าหนังสือขอผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการด ารงอัตราส่วน DSCR กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ได้พิจารณาและเห็นชอบผ่อนผันการด ารงอัตราส่วนดังกล่าวส าหรับงบการเงินสิ้นสุด 
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วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยก าหนดให้บริษัทฯ ต้องด ารงอัตราส่วน DSCR ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า 
ในงวดถัดไปตลอดอายุสัญญาตามเงื่อนไขเดิม อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 บริษัทฯ จึงได้ขอผ่อนผันเงื่อนไข
การด ารงอัตราส่วน DSCR จากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน DSCR จาก
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารได้ปรับลดเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน DSCR ส าหรับปี 
2557 เป็นไม่ให้ต่ ากว่า 1.10 เท่า ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินปี 2557 จะเห็นว่าบริษัทฯ สามารถด ารง
อัตราส่วนดังกล่าวได้ตามท่ีธนาคารก าหนดแล้ว 

(8) ความเสี่ยงจากคดีความของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ เป็นคู่ความในคดีความกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทแห่ง
ดังกล่าว (ในฐานะ “โจทก์”) ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลแพ่งกล่าวหาว่าบริษัทฯ (ในฐานะ “จ าเลย”) ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาซื้อขายมันเส้นและบันทึกข้อตกลงซื้อมันเส้น และได้เรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ จ านวน 186.85 ล้าน
บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นค าให้การและฟ้องแย้งบริษัทแห่งดังกล่าวโดยเรียก
ค่าเสียหายจากบริษัทแห่งดังกล่าวจ านวน 82.41 ล้านบาท  

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พิพากษาคดีแล้วยกฟ้อง  โดยให้บริษัทแห่ง
ดังกล่าว  ช าระเงินค่ามันเส้นที่บริษัทฯ จ่ายล่วงหน้ารวมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจ านวน 6.87 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จสิ้น และให้ บริษัทแห่งดังกล่าว ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมศาลเท่าที่บริษัทฯชนะคดี และช าระค่า
ทนายความให้จ าเลย จ านวน 0.03 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นอุธรณ์ต่อศาล
เรียบร้อยแล้ว 

 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
    4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57   

มูลค่าตามบญัชีสุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57  

(ล้านบาท) 
ที่ดิน ส าหรับแปลงเกษตรและบ่อผึ่ง 
ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอดา่นช้าง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 875-3-73 ไร ่

เป็นเจ้าของ จดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ไว้กับธนาคารพาณิชย ์ 

65.14 

- 30.59 
ที่ดิน ส าหรับบ่อผลิตกา๊ซชีวภาพบอ่ที่ 3  
ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอดา่นช้าง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 12-3-28 ไร่ 

เป็นเจ้าของ จดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ไว้กับธนาคารพาณิชย ์

1.17 

- 0.78 
ที่ดิน ส าหรับบ่อเกบ็น้ ากากสา่ 
ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอดา่นช้าง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 128-3-63 ไร ่
 

เป็นเจ้าของ จดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ไว้กับธนาคารพาณิชย ์

 

13.05 
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57   

มูลค่าตามบญัชีสุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57  

(ล้านบาท) 
ที่ดิน ส าหรับบ่อเกบ็น้ าด ี
ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอดา่นช้าง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-3-72 ไร่ 

เป็นเจ้าของ จดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ไว้กับธนาคารพาณิชย ์

4.42 

ที่ดิน ส าหรับลานจอดรถบรรทุก 
ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอดา่นช้าง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 234-3-50 ไร ่

เป็นเจ้าของ จดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ไว้กับธนาคารพาณิชย ์

24.82 

- 0.18 
ที่ดิน ส าหรับสายการผลิตที่ 2 และบอ่ผลิตก๊าซ
ชีวภาพบ่อที ่4  
ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอดา่นช้าง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 83-1-16 ไร่ 

เป็นเจ้าของ จดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ไว้กับธนาคารพาณิชย ์ 

8.22 

ที่ดิน ส าหรับสายการผลิตที่ 1 
ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอดา่นช้าง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 103-1-17 ไร ่

เป็นเจ้าของ จดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ไว้กับธนาคารพาณิชย ์

10.63 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน เป็นเจ้าของ    - 56.79 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ จดจ านองเครื่องจักรไว้กับธนาคาร

พาณิชย์  
1,354.70 

 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเจ้าของ - 201.94 
เครื่องใช้ส านักงาน เป็นเจ้าของ - 4.27 
ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ - 6.68 
สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดต้ัง เป็นเจ้าของ - 589.51 
รวม 2,372.89 
 

4.2 สัญญาซื้อขายกากน้ าตาล 

คู่สัญญา  : บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (“สัญญาหลัก”) 
วันที่ในสัญญา : 28 พฤษภาคม 2546 
ลักษณะสัญญา : ผู้ขายตกลงขายกากน้ าตาลให้แก่ผู้ซื้อจ านวน 120,000 ตันต่อปี โดยจะตกลงราคาทุกๆ 

ระยะ 5 ปี 
อายุสัญญา : ปี 2548-2562 
การส่งมอบ : ผู้ขายจะต้องส่งมอบกากน้ าตาลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานของผู้ซื้อ 
ค่าปรับ : หากผู้ขายไม่สามารถจัดหากากน้ าตาลให้แก่ผู้ซื้อตามปริมาณที่ตกลงกัน ผู้ขายจะจัดหา

หรือจัดซื้อกากน้ าตาลจากที่อ่ืนเพ่ือน ามาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนครบถ้วนตามจ านวนและ
ราคาที่ก าหนด ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถจัดหากากน้ าตาลมาทดแทนให้แก่ผู้ซื้อได้ 
ผู้ขายจะต้องคืนเงินมัดจ าค่ากากน้ าตาลส่วนที่ผู้ซื้อต้องจัดหามาใช้ทดแทน รวมถึงชดใช้
ราคากากน้ าตาลในส่วนที่ผู้ซื้อจ่ายเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีตกลงกันในสัญญา อันเนื่องมาจาก
การที่ผู้ซื้อต้องจัดหากากน้ าตาลมาทดแทนและค่าเสียหายอ่ืนตามความเป็นจริงให้แก่    
ผู้ซื้อ 
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เหตุแห่งการ
ยกเลิกสัญญา 

: กรณีที่โรงงานของผู้ซื้อต้องหยุดท างานหรือปิดโรงงาน หรือลดการท างานลงมากเกิน
กว่าปกติครึ่งหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ท าให้ผู้ซื้อ ไม่สามารถรับมอบกากน้ าตาลจากผู้ขาย
ตามภาระผูกพันในสัญญา โดยมิใช่ความผิดของผู้ขาย เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 45 วัน 
ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การจลาจล การปฏิวัติ ภัยธรรรมชาติ วาตภัย 
อุทกภัย การนัดหยุดงาน หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ให้สัญญาซื้อขายกากน้ าตาลฉบับนี้สิ้นสุด
ลงทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว และเงินค่ากากน้ าตาลที่ผู้ซื้อได้ช าระมาแล้วทั้งหมด ให้ตก
เป็นของผู้ขายทั้งหมดทันที 
 

คู่สัญญา  : บริษัท น้ าตาลมติรผล จ ากัด (“สัญญาเสริม”) 
วันที่ในสัญญา : 28 พฤษภาคม 2546 
ลักษณะสัญญา : ผู้ขายตกลงขายกากน้ าตาลให้แก่ผู้ซื้ออีกจ านวน 80,000 ตันต่อปี โดยจะ

ท าความตกลงเก่ียวกับจ านวนกากน้ าตาลและราคากากน้ าตาลกันทุกปี 
อายุสัญญา : 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 
เงื่อนไขอ่ืนๆ : ให้ถือตามที่ก าหนดในสัญญาหลัก 

 
คู่สัญญา : บริษัท น้ าตาลนครเพชร จ ากัด 
วันที่ในสัญญา : 1 สิงหาคม 2556 
ลักษณะสัญญา : บริษัทจะซื้อกากน้ าตาลจากผู้ขายในปริมาณท่ีตกลงกัน 
อายุสัญญา : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
การส่งมอบ : ผู้ขายจะต้องส่งมอบกากน้ าตาลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานของผู้ซื้อ 
 
คู่สัญญา : บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จ ากัด 
วันที่ในสัญญา : 1 สิงหาคม 2556 
ลักษณะสัญญา : บริษัทจะซื้อกากน้ าตาลจากผู้ขายในปริมาณท่ีตกลงกัน 
อายุสัญญา : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
การส่งมอบ : ผู้ขายจะต้องส่งมอบกากน้ าตาลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานของผู้ซื้อ 

   
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  สรุปคดีความ 

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทแห่งหนึ่ง (ในฐานะ “โจทก์”) ได้ยื่นค าฟ้องต่อศาลแพ่งกล่าวหา
ว่าบริษัทฯ (ในฐานะ “จ าเลย”) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึก
ข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ จ านวน 186.85 ล้านบาท ต่อมาเมื่อ
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วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นค าให้การและฟ้องแย้งบริษัทแห่งดังกล่าวโดยเรียกค่ าเสียหายจาก
บริษัทแห่งดังกล่าวจ านวน 82.41 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น
ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยให้โจทก์ช าระเงินค่ามันเส้นที่จ าเลยจ่ายล่วงหน้ารวมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจ านวน 
6,869,477.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวัน
ฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น และให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชา-ธรรมเนียมศาลเท่าที่จ าเลยชนะคดี โดย
ก าหนดให้โจทก์ช าระค่าทนายความให้จ าเลยจ านวน 30,000 บาท  ส่วนค าขออ่ืนนอกจากนี้ทั้งของโจทก์และ
จ าเลยให้ยกและเป็นพับ  
  ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ(ในฐานะ “โจทก์” คดีฟ้องแย้ง) ได้ยื่นอุทธรณ์ค า
พิพากษาศาลชั้นต้นในเรื่องของค่าเสียหาย โดยบริษัทฯ ขออุทธรณ์จ านวนค่าเสียหายเป็นเงิน 75.5 ล้านบาท   
ทั้งนี้  เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558 จ าเลย(ในคดีฟ้องแย้ง)ได้ยื่นค าร้องขอทุเลาการบังคับคดีและอุทธรณ์          
ค าพิพากษาศาลชั้นต้นที่สั่งยกฟ้องของจ าเลย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 
  6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000157 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่: 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี      
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-627-3890-4,02-225-4380-4
โทรสาร 02-627-3889 

ที่ตั้งโรงงาน : 9 หมู่ที่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง   
  จังหวัดสุพรรณบุรี  

เว็บไซต์ : www.thaiagroenergy.com 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด 
  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2292000 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวสายฝน  อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434  
และหรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 
และหรือ นางสาวสาธิดา  รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4753 แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด (ชื่อเดิม : บริษัท ส านักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 
33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-264-0777  
โทรสาร. 02-264-0789  



49บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

  
ชื่อและชื่อสกุล : นายวสิิทธิ์  น้อยพันธุ์  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                             
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 81  ปี 
วุฒิกำรศึกษำ :      
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   
- ปริญญาบตัร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24  
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development   
     จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบัตรทางด้าน  Industrial Safety  จาก US. Department of Labour 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003  
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 20/2008  

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร :   ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตัง้แตป่ี 2549 ถึงปัจจุบัน รวม 8 ป ี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 11 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามญัจ านวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09  
        ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
  2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  บมจ. ทีพีไอโพลีน  
 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. สหวิริยาเพลทมลิ 
  2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  บมจ. บางสะพานบาร์มลิ 
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 
ชื่อและชื่อสกุล :   นายไกรสีห์  ศิริรังษี         
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 64 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ :    
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาบตัร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4212 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005  
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบนั รวม 11 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามญัจ านวน  41,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.12  
           ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน   

ป ี ต ำแหน่ง บริษัท 
2528 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส   

2551- ปัจจุบนั กรรม PT. Singlurus Pratama 
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT. Lanna Mining Services 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia 
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อและชื่อสกุล :   นายไกรสีห์  ศิริรังษี         
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 64 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ :    
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาบตัร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4212 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005  
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบนั รวม 11 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามญัจ านวน  41,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.12  
           ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน   

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2528 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส   

2551- ปัจจุบนั กรรม PT. Singlurus Pratama 
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT. Lanna Mining Services 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia 
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 
 

  
ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์  ศุภสวัสดิ์กุล 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 72 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ :    
- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร :   ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตัง้แตป่ี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 11 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ :   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 ครั้งใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 :  ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯเป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ป ี ต ำแหน่ง บริษัท 
2528 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ลานนารีซอร์สเซส   
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. รอยัลปอร์ซเลน 
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
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ชื่อและชื่อสกลุ : นายอนันต์ เลา้หเรณู  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
สัญชำติ  :  ไทย 
อำยุ  : 62 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่1/2003 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007 
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008 
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550  

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 11 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ :   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 14 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 :  หุ้นสามัญจ านวน 4,771,895  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47  
          ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ป ี ต ำแหน่ง บริษัท 
2528 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร และผู้อ านวยการด้านการเงิน บมจ. ลานนารีซอร์สเซส   
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อุตสาหกรรมพรหมไทย 
2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pralama 
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT. Lanna Mining Services 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
บมจ.กระเบื้องหลังคาตราเพชร 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Mineral 
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ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวฒันะกูร 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 76 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ :    
- ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร :   ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตัง้แตป่ี 2549 ถึงปัจจุบัน รวม 8 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ :   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 14 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 :  หุ้นสามญัจ านวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83   
            ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ป ี ต ำแหน่ง บริษัท 
2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝา่ยตา่งประเทศ บจ. ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล 
2544 - 2550 กรรมการบริหาร บจ. ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



54 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ์ 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
สัญชำต ิ : ไทย  
อำยุ : 55 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ :  

- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 

- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 

- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014 

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 11 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 11 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ป ี ต ำแหน่ง บริษัท 
2544-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการดา้นพฒันาธุรกิจและการตลาด บมจ.ลานนารีซอร์ส 
2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama 
2549-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services 
2545-ปัจจุบนั กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia 

 
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 



55บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย  โล่ห์วิสทุธิ ์
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการ  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษัทฯ  
         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 66 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of 

Strathclyde, U.K. 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

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

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 7 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 14 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามญัจ านวน 1,836,400 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 0.18 
           ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  
2546 - 2550 ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการบริหาร บจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



56 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 69 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A 

- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013 

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013 

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร่นุ ที่ 10/2013 

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013 

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบนั รวม 7 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 13 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิว.ที.ซี.เอนเนอร์ยี่ 
2546 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



57บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 

ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั  อภิเมธีธ ารง  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 71 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ : 

- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A. 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012 

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวม 1 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทิอล 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทริส เรทติ้ง 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น 
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศุภาลัย 
2536 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ส านักงานสอบบัญชี ดร. วริัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

 
 

 

 

 

 

 

 



58 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 66 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007 

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบนั รวม 1 ป ี      
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส ์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส ์
2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ฝาจบี 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. นวัตกรรมจามจุร ี
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์
2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 

 
 



59บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล :  นางสมฤดี  สุวรรณรูป 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : ผู้อ านวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 46 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชมุอย่างมปีระสทิธิผล, สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 2009 

- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, 
OMEGAWORLDCLASS 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013 

ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 
           ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2557 - ปัจจุบนั ผู้อ านวยการดา้นบริหารและเลขานุการบริษัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและเลขานุการบริษัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
2546 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล :  นางสาวกัญญพชัร จินนัท์เดช 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : ผู้อ านวยการด้านพฒันาธุรกิจและการตลาด 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 47 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia 

- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia 
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ปี 2552 ถึงปจัจุบัน  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2552 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการดา้นพฒันาธุรกิจและการตลาด บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
2547 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



61บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชื่อและช่ือสกุล :  นายมงคล  สุนนานนท์ 
ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้อ านวยการโรงงาน 
สัญชำติ : ไทย 
อำยุ : 64 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามัญจ านวน  200,000  หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของ  
               ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2554-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
2551-2554 ผู้จัดการแผนกเครื่องกลและไฟฟ้า บจ.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชื่อและช่ือสกุล :  นายอนันต์ รายะรุจิ 
ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน 
สัญชำติ : ไทย 
อำยุ : 41 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ.น้ าตาลราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชือ่และช่ือสกุล :  นายอนุกิติ บุญญามงคลรัตน์ 
ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน 
สัญชำติ : ไทย 
อำยุ : 53 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- หลักสูตร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์  
- หลักสูตรการผลิตกรดอินทรีย์ แลคติคที่ บจ.พูแรค (อเมริกา) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี  2557  ถึงปัจจุบัน  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ป ี ต ำแหน่ง บริษัท 
2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
2554-2557 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ.เนสท์เล(่ไทย); อมตะนคร  
2549-2553 ผู้ช่วยผูจ้ัดการฝา่ยปฏบิัติการผลติ บจ.พูแรค (ประเทศไทย) 
2547-2549 ผู้ช่วยผูจ้ัดการทั่วไป  บจ.ทีซีเค อินเตอร์พลาสต ์และ 

โปรเพท (ประเทศไทย) 
2529-2546 ผู้จัดการโรงงาน บจ.น้ ามนัพืชไทย จ ากัด(มหาชน ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 
ชื่อและชื่อสกุล :  น.ส.ธีรนนัท์  คณุะเกษม 
ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 36 ปี 
วุฒกิำรศึกษำ : 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตัง้แตปี่ 1 มกราคม 2558 ถงึปัจจบุนั  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไมม่ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกจิกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2558 – ปัจจุบนั ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
2557 - 2558 รักษาการผู้จัดการฝา่ยบัญชีการเงิน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
2556 - 2557 ผู้จัดการแผนกบัญช ี บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
2553 - 2556 หัวหน้าส่วนบัญช ี บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

ชื่อและช่ือสกุล :  นายศุภชัย  แก้วเฟ่ือง 

ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 
สัญชำติ : ไทย 
อำยุ : 42 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Bachelor’s degree in  B.B.A. (Accounting)    
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวสอบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

 



66 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557
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67บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557
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• ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

• โครงสร้างการจัดการ

• การกำากับดูแลกิจการ

• ความรับผิดชอบต่อสังคม 

• การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง

• รายการระหว่างกัน
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
  7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
   บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท 

 7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้1) 

 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 

หลังการเสนอขาย 
หุ้นเพิ่มทุน 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)2) 510,000,000 51.00 
2.   บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลง จ ากัด (มหาชน)  47,234,796 4.72 
3.   กลุ่มศิริรังษี   
     3.1 นายไกรสีห์  ศิริรังษี 41,200,000 4.12 
     3.2 นางวาสนา  ศิริรังษี 4,100,000 0.41 
     รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มศิริรังษี 45,300,000 4.53 
4. กลุ่มลิ้มวัฒนะกูร   
 4.1 นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร 28,322,657 2.83 
 4.2 นายนพดล ลิ้มวัฒนะกูร 3,018,867 0.30 

รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มลิ้มวัฒนะกรู 31,341,524 3.13 
5. กลุ่มจตุรพฤกษ์   
 5.1 นางฮัง จตุรพฤกษ์ 16,113,213 1.61 
 5.2 นายบุญสิน จตุรพฤกษ์ 18,132,080 1.81 
 5.3 นายมนุญศม จตุรพฤกษ์ 1,486,733 0.14 
 รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มจตุรพฤกษ์ 35,732,026 3.56 
6. นายวิสิฐ ตันติสุนทร 17,373,000 1.74 
7. กลุ่มสุสังกรกาญจน ์   
 7.1 นางสาวกุล สุสังกรกาญจน ์ 5,000,000 0.50 
 7.2 นายกันต ์สุสังกรกาญจน ์ 3,565,400 0.36 
 รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสุสังกรกาญจน์ 8,565,400 0.86 
8. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ 8,100,000 0.81 
9.   กลุ่มเล้าหเรณู   
     9.1 นายอนันต์  เล้าหเรณู 4,528,300 0.45 
     9.2 นายอาคม  เล้าหเรณู 2,000,000 0.20 
    รวมจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยกลุ่มเล้าหเรณู 6,528,300 0.65 
10.  นายสมเกยีรติ  ลิมทรง 5,720,492 0.57 

รวม 715,895,538 71.57 
           หมายเหตุ 1) ที่มา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 11 มีนาคม  2558 โดยบริษัท  
                           ศูนย์รับฝากหลักทรัยพ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 
                        2) รายชื่อผู้ถือหุ้น  10 รายแรกของบริษัท ลานนารีซอร์ส จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)9) 236,173,980 44.986 
2. นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 43,142,000 8.218 
3. นางสาวไกรกาญจน์  ศิริรังษี 33,000,000 6.286 
4. เด็กชายก้องภพ ลิมทรง 28,562,460 5.440 
5. นายธนัส  ตันติสุนทร 17,131,065 3.263 
6. นายไกรสีห์  ศิริรังษี 9,515,063 1.812 
7. นางมัลลิกา  อินทุสุต 7,650,000 1.457 
8. นายวิสิฐ  ตันติสุนทร 6,430,500 1.225 
9. นางประไพ  เลิศพาณิชย์กุล 5,780,000 1.101 
10. นายวิเลิศ  วงศ์อภิสัมโพธิ์ 5,472,300 1.042 
 รวม 392,857,368 74.83 

   

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ    

ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้นได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การช าระคืนเงินกู้และ
หรือหนี้สินที่คงค้าง และการขยายลงทุนเพ่ิมเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต   
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  โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
อีก 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคณะผู้บริหาร 
โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ
ของบริษัทฯ มีดังนี้ 
   8.1 คณะกรรมการบริษัท 
  ประกอบด้วย กรรมการจ านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ในปี 25565 และปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 12 ครั้ง และ 14 ครั้ง ตามล าดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ จ านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ านวนการ
ประชุมรวม ปี 2556 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ านวนการ
ประชุมรวม ปี 2557 

1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ 9/12 11/14 
2. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล 12/12 12/14 
3. นายไกรสีห์ ศิริรังษี 12/12 11/14 
4. นายอนันต์ เล้าหเรณู 11/12 14/14 
5. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร 11/12 14/14 
6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ 10/12 11/14 
7. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ 12/12 14/14 
8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม 11/12 13/14 
9. นายวิรัช อภิเมธีธ ารง 5/5 12/14 
10. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 4/5 12/14 

หมายเหต ุ : 1.ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการ  
      ตรวจสอบเพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายวิรัช อภิเมธีธ ารง และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
     2.กรรมการล าดับท่ี 2-4 และล าดับท่ี 6 เป็นกรรมการท่ีเป็นตัวแทนจากบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  
               โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการบริษัทฯ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร, นายอนันต์ เล้าหเรณู, 

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ จ านวนสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
ส าคัญของบริษัทฯ  

8.2 ผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายมงคล สุนนานนท์ ผู้อ านวยการโรงงาน 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
3. นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช ผู้อ านวยการด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
4. นางสมฤดี สุวรรณรูป ผู้อ านวยการด้านบริหาร 
5.   นายกร  ตั้งวิรุฬห์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสมวลชนสัมพันธ์ 
6.  นายอนันต์ รายะรุจิ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน 
7. นายอนุกิติ  บุญญามงคลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน 
หมายเหต ุ*นายกร ตั้งวิรุฬห์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ควบคุมดูแลและก ากับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให้ เกิด
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2. จัดท าแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตราก าลังพนักงาน งบประมาณการ
ว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี  

3. บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่ายและ
งบประมาณการ ลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว 

4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นประจ าทุกเดือนๆละหนึ่งครั้ง 
และสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

5. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มตี่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก 

6. บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มตี่อเจ้าหนี้ทุกราย 

7. ปฏิบัติการและหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่อง
แต่ละกรณีๆ ไป 

อ านาจทางการเงิน 
 1. มีอ านาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจ าวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการ
ว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ
และบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายก าหนด 
 2. มีอ านาจจัดซื้อ/สั่งจ้างท าทรัพย์สินถาวรและหรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 200 ,000 บาทต่อครั้ง
หรือต่อหนึ่งรายการ 
 3. มีอ านาจกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้
ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มี
อ านาจอนุมัติได้ทุกกรณ ี
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 3.1 การเปิด Letter of Credits (L/C) รวมทั้งการท า Trust Receipt และ Shipping 
Guarantee ในการจัดซื้อ/จ้างท าของจากต่างประเทศ 
 3.2 การจัดท าหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพ่ือวางเป็น
หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก 
 3.3 การท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การท า Forward 
Exchange Contracts เป็นต้น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องช าระหรือจ่ายเงินในรูป
เงินตราต่างประเทศเท่านั้น 
 4. อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทดรองเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1 รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายก าหนดและหรือตามที่
คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทดรองไปด าเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภคอ่ืน และค่าภาษีอากร ฯลฯ 
 4.2 รายการอ่ืนนอกจากข้อ 4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 1 ,000,000 
บาท  
 5. มีอ านาจอนุมัติการตัดบัญชีและจ าหน่ายทรัพย์สินที่ช ารุด/ล้าสมัย/เลิกใช้งานได้ ทั้งนี้  
ทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและจ าหน่ายดังกล่าวต้องมีราคาทุนหรือราคาที่ซื้อมาไม่เกิน 100,000 บาท และมีมูลค่าตาม
บัญชีไม่เกิน 10,000 บาท ในรอบ 1 เดือน และรวมแล้วต้องมีราคาทุนที่ซื้อมาไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 6. มีอ านาจตั้งส ารองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 
50,000 บาท โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ,000,000 บาท ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ แล้วรายงานโดยสรุปให้
คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง 

อ านาจด้านการผลิต 
 1. ก าหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ท าไว้กับลูกค้าทุกราย เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ าทุกปี  
 2. มีอ านาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 3. วางแผนและด าเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ าที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการหรือในโอกาสแรกท่ีจะท าได้ 
 4. วางแผน และ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการด าเนินธุรกิจอ่ืนใดที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต และ
เพ่ือให้บริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 
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อ านาจด้านการขาย 
 1. ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ท าไว้กับลูกค้าทุกรายเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี  
 2. วางแผนและด าเนินการจ าหน่ายสินค้าให้ เป็นไปตามแผนงานและเป้ าหมายที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพ่ิมส่วนแบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้ง
สามารถเพ่ิมรายได้หรือเพ่ิมก าไรให้ได้มากที่สุด  ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและ
เป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะท าได้ 
 3. ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ท าไว้กับลูกค้าทุกราย 
 4. จัดซื้อ/สั่งจ้างและหรือน าเข้าสินค้ามาจ าหน่ายเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพ่ิมส่วน
แบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพ่ิมรายได้หรือเพ่ิมก าไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้  จะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 5. มีอ านาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยท าสัญญาผูกพันได้ครั้ง
ละไม่เกิน 1 ปี  

อ านาจด้านการพนักงาน 
 1. มีอ านาจก าหนดอัตราก าลังพนักงานให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัท
ฯ รวมทั้งมีอ านาจก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตาม
บัญชีอัตราก าลังพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงาน
ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 
 2. มีอ านาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ 
ยกเว้น พนักงานระดับผู้อ านวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 
 3. มีอ านาจก าหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการท างานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ 
ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว 

อ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการท านิติกรรมสัญญา 
 1. มีอ านาจท านิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจ าตามงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งปี 
 2. มีอ านาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และมีคดีความเกิดขึ้น 

อ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ 
 1. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
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 2. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแล้ว 
 3. หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้
น าเสนอรายละเอียด ของโครงการเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 4. ส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการได้แล้ว ให้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 4.1 ก าหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการด าเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบท่ีได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 4.2 มีอ านาจติดต่อ เจรจา และลงนามท าบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น 
(Memorandum of Understanding) มีก าหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
 4.3 การท าสัญญาร่วมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
(Joint Venture Company) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 5. ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการได้แล้วให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 

เรื่องอ่ืนๆ 
 1. เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี 
 2. เรื่องท่ีเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่
ก าหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอ านาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ 
ต าแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 
กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วง ที่ท า
ให้ผู้รับมอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
ก าหนดขอบเขตการมอบอ านาจที่ชัดเจนแล้ว 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่  7/2556 เมื่อวันที่          

25 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้ง นางสมฤดี สุวรรณรูป ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติและข้อมูล
รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1) โดยก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัทฯ มีดังนี ้

 1. ดูแลและให้ค าแนะน าแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ  และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  
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 2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล 
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว 

 3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 4. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
  4.1 ทะเบียนกรรมการ 
  4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
  4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
  4.4 รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
  4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร 
 5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ค่าตอบแทนกรรมการ  
   บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจ าเดือนและค่าบ าเหน็จ
ประจ าปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2557 ดังนี้                                     

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ รวมทั้งสิ้น 
1. นายวิสิทธิ ์น้อยพันธุ ์ ประธานกรรมการ 540,000 171,426 711,426 
2. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล รองประธานกรรมการ 360,000 114,286 474,286 
3. นายไกรสีห ์ศิริรังษี รองประธานกรรมการ 360,000 114,286 474,286 
4. นายอนันต ์เล้าหเรณู กรรมการ 360,000 114,286 474,286 
5. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 360,000 114,286 474,286 
6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการ 

ผู้ช านาญการ 
360,000 
120,000 

 
114,286 

 
594,286 

7. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ์ กรรมการ 360,000 114,286 474,286 
8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
360,000 
180,000 

 
114,286 

 
654,286 

9. นายวิรัช อภิเมธีธ ารง กรรมการอิสระ 
กรรมการตวจสอบ 

360,000 
120,000 

 
114,286 

 
594,286 

10. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรจสอบ 

360,000 
120,000 

 
114,286 

 
594,286 

 รวม 4,320,000 1,200,000 5,520,000 
หมายเหตุ : นายสีหศักดิ์ อารีย์ราชการัณย์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เป็น

กรรมการผู้ช านาญการ เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาและเป็นตัวแทนคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงาน  ในเรื่องต่างๆ ที่
คณะกรรมการได้มีมติให้ผ่ายจัดการรับไปด าเนินการแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยก าหนดผลตอบแทนให้
เดือนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ เร่ิมมีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 
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    ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจ าปี ซึ่งจะ      
ผันแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปี จ านวนผู้บริหาร 
(คน) 

จ านวนเงินค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

2556 6 15.00 
2557 7 17.12 

 

  8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 -ไม่มี- 

 8.5 บุคลากร 
 8.5.1 จ านวนบุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ านวน 197 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร
จ านวน 7 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจ าจ านวน 153 คน และพนักงานรายวันจ านวน 44 คน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 
หน่วยงาน พนักงานประจ า 

(คน) 
พนักงานรายวัน 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ฝ่ายบัญชีการเงิน 7 - 7 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4 - 4 
ฝ่ายธุรการและจัดซ้ือ 9 8 17 
ฝ่ายกฎหมาย 1 - 1 
แผนกสารสนเทศ 2 1 3 
แผนกตรวจสอบ 2 - 2 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 - 1 
ฝ่ายบริหารโรงงาน 2 - 2 
ฝ่ายผลิต 41 4 45 
ฝ่ายวิศวกรรมและพลังงาน 67 14 81 
แผนกบริหารและจัดการน้ ากากส่า 4 13 17 
แผนกคลังสินค้าและควบคุมวัตถุดิบ 11 4 15 
แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2 - 2 
 รวม 153 44 197 

 
 8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

-ไม่มี- 
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8.5.3  ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ านวน 

36.98 ล้านบาท และจ านวน 47.01 ล้านบาท ตามล าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส       
ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  และค่าเช่าบ้าน 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี 

 

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
   บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ และความช านาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความช านาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดย
พนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานท าหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้งจะมีการจัด
อบรมภายในโดยที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่พนักงานอยู่เป็น
ประจ า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและ
สัมมนาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพ่ิมเติมอีกด้วย 
 
9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส าคัญในการ

น าไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก ากับดูแล
กิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีนโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่
ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 /2556 เมื่อวันที่   
20 กันยายน 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือ

โอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน เป็นต้น  
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 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น   

 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ านวยความสะดวกสถานที่จัดประชุมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพ่ือ
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทาง และจัดให้มีเวลาด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสม
เพียงพอ  

 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุ
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และ
อิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้จดบันทึกประเด็นข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของ       
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนไว้ในรายงานการประชุม 

 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุก
ครั้ง เว้นแต่จะมีภารกิจที่ส าคัญท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ เพ่ือร่วมชี้แจงหรือ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 

 เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทฯ จะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพ่ิมทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  
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การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามล าดับวาระการประชุม โดยจะมีการ
เสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะ
ไม่เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญที่    
ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่ง
รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทฯ พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระท าผิดข้อ
ห้ามตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ จะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษต่อผู้กระท าความผิด  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้
ก าหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงสนับสนุน
และส่งเสริการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่ เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติ งานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม    

 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทั้งที่เป็น Supplier และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า    
และ/หรือเจ้าหนี้การค้าอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทาง
ที่ถูกต้องและโปร่งใส 

 ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ  และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือแสงวหาลู่ทางท่ี
เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ



83บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)              
        

 
 หน้า 57 

 

ผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการก าหนด
เงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมต่อลูกค้า 

 คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่
เหมาะสม  

 ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ บริษัท
ฯ เน้นการปลูกฝังจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระท า
การใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย  

   หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้ง

รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่
ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลัง
จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะท า
การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน 
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
  ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรม
ในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้นางสมฤดี สุวรรณรูป  ท าหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูล
ต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงต่อความเป็นจริง และท่ัวถึง  
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในระดับต าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและ
ก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจ านวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือ
หุ้นใหญ่จ านวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน 
(รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท าให้
เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 
 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
สิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ 
 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 5 
ท่าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ าที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น
ระยะๆ อย่างน้อย 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดอ านาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
   2. การประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก าหนดวาระในการประชุม
อย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
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มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์ อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พ ร้อมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
 3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่
เพียงพอส าหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และ
อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะ
น ามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การ
จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของ
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งจะ
พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  

 4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยว ข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ หลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) 
  9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
   9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 

  รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
3. นายไกรสีห์ ศิริรังษี กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
4. นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
5. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการ 
7. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการ,กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม,ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายวิรัช อภิเมธีธ ารง* กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล* กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต*ุ : ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการ 
  ตรวจสอบเพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายวิรัช อภิเมธีธ ารง และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
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   ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ส าคัญดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และความม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(ก) ก าหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ให้มีระบบการบริหารงานและการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพ่ือให้ฝ่าย
จัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติเป็นรายปี 

(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ 

(จ) จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งท าการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องก่อนน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป 

(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น 
การจ่ายเงินปันผล, การเพ่ิมทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอน
กิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น 

(ช) พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) 
ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอ่ืนๆ ที่ส าคัญ และอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 2. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ  



87บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)              
        

 
 หน้า 61 

 

 3. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ  รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินงานใน
เรื่องต่างๆ อย่างสม่ าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ  
 4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็นในการด าเนินกิจการ 
 5. ต้ อ งต ระห นั กถึ งความส าคัญ ขอ งการก ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดี  (Good Corporate 
Governance) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Integrity) มีความรับผิดชอบต่อ
ผลงาน (Accountability) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาค และเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะ
ยาวเพ่ือให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 
   นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน, 
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ 

6. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
หรือบุคคลอ่ืนใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอ านาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอ านาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ
อ านาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร 
   การมอบอ านาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ผู้รับมอบ
อ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

7. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี 

8. นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดใน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอ่ืนที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ 
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ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือท าขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืนในบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

  9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
ในปี 2557 

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12 
2. นายวิรัช อภิเมธีธ ารง* กรรมการตรวจสอบ 12/12 
3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 12/12 
หมายเหตุ : * เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยนายวิรัช อภิเมธีธ ารง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมท้ังเป็นประธานกรรมการ บริษัท ส านักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จ ากัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหา
ธุรกิจและการเงิน  
   โดยมี นายศุภชัย  แก้วเฟ่ือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ 
           บริษัทฯ 
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
           ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ 
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
           ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ 
          หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
(ฌ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ  
           ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อย
ไตรมาส ละหนึ่งครั้ง รวมแล้วอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

   9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย  

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมชาย โล่ห์วิสทุธิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 
2. นายมงคล สุนนานนท ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 
3. นางสาวกัญญพชัร จินนัท์เดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 
4.     นายกร  ตั้งวิรุฬห์* กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/3 
5. นางสมฤดี สุวรรณรูป กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 
หมายเหต ุ*นายกร ตั้งวิรุฬห์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 
  โดยมี นายศุภชัย  แก้วเฟ่ือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงให้ค าแนะน า
แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 

(ก) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 
(ข) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) 
(ค) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risks) 
(ง) ความเสี่ยงจากกลยุทธ์และเหตุการณ์ (Strategic and Event Risks) 

  2. ก ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk 
Management) โดยมุ่งเน้นเพ่ิมการให้ความส าคัญและค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัย 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม 
  3. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้มที่เกิดและอาจเกิดข้ึน ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
ฯ ทั้งภายในและภายนอก  
  4. น าเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการด าเนินการตามแผนงาน และระบบ
การควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
  5. ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการก ากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่างๆ  
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
  7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ในกรณีที่จ าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนด าเนินการ 
 
 9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
    การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระท าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว จากนั้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ  
   9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  
   องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น 
ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ก าหนด  

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน   

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง  
ชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป  เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงแค่วาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
  มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
   9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ 
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ประกอบกัน จากนั้นจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกันหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวันที่ยื่น   
ค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน 
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
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 8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
นอกจากนี้ กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้  

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 1. ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯและรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่
จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี) 

 ค าว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมีหน้าที่ต้อง
จัดท าและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯทั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อ ก.ล.ต. 
 2. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องและห้ามไม่ให้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯไปใช้เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนและหรือเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ
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จะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
แต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป 
 4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระท าผิดอันเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะด าเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งรวมกัน ดังต่อไปนี้ 
 ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ 
 ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดย
ถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯให้น าเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ 
 ค) แจ้งการกระท าความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 ง) แจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 จ) ด าเนินการอ่ืนใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

             9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอที่ประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสายฝน  อินทร์แก้ว  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4434  และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมล
ทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377  แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนใดคน
หนึ่งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557 โดยบริษัทได้ช าระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้ 

 
รายการ 

(หน่วย : บาท) 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้ช าระแล้ว 

ปี 2557 
(1) ค่าสอบบัญชีประจ าปี 450,000 
(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
   ไตรมาสละ 125,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 

375,000 

(3) ค่าตรวจสอบงบการเงินที่น าเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 

100,000 

(4)รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 925,000 
หมายเหตุ  ไม่มีค่าตอบแทนท่ีต้องจ่ายในอนาคตอีก 
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  บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค านึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
การด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  
 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท า
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามี
ส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยในการก าหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ
และเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง
ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดย
เคร่งครัด  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี 
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท า
รายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ ก าหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานท างานอย่างมีระบบและมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้
ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เพ่ือควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ     
มีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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จะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
แต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป 
 4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระท าผิดอันเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะด าเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งรวมกัน ดังต่อไปนี้ 
 ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ 
 ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดย
ถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯให้น าเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ 
 ค) แจ้งการกระท าความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 ง) แจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 จ) ด าเนินการอ่ืนใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

             9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอที่ประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสายฝน  อินทร์แก้ว  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4434  และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมล
ทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377  แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนใดคน
หนึ่งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2557 โดยบริษัทได้ช าระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้ 

 
รายการ 

(หน่วย : บาท) 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้ช าระแล้ว 

ปี 2557 
(1) ค่าสอบบัญชีประจ าปี 450,000 
(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
   ไตรมาสละ 125,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 

375,000 

(3) ค่าตรวจสอบงบการเงินที่น าเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 

100,000 

(4)รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 925,000 
หมายเหตุ  ไม่มีค่าตอบแทนท่ีต้องจ่ายในอนาคตอีก 
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(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการท างาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าคู่มื อ
ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน 

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) 
โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ  และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพ่ือช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุก
ระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการท างานที่เป็น
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพ่ือควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ 

(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) 
ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานและการ
บริหารงาน ให้มีความน่าเชื่อถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่ อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (MONITORING AND 
EVALUATION) โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล  และตรวจสอบ
ระบบการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และถูกต้องตามระเบียบของการ
ปฏิบัติงานแล้ว  ซึ่งส านักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆตามความเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ าเสมอ
ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนด้วย 

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุง
ระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่ส านักงานตรวจสอบจัดท าขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็น
สอดคล้องด้วยกันแล้วจะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าไปปฏิบัติ
ต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือ
เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที  โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่
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ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงาน
ประจ าปีของพนักงานที่เก่ียวข้องด้วย 
 
10.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
        10.1 นโยบายและภาพรวม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตส านึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน 
โดยก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
    (1) ด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีเจตจ านงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้ 
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพ่ือก าจัด

มลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000:2004 
-   สร้างจิตส านึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

โรงงานและภายนอกโรงงาน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant) 

(2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้ก าหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
-  จ ากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย 
- จัดท ามาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน 
-  อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมอ 
-  จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่พิจารณาก าหนด

แผนผฏิบัติการ และติดตามประเมินผล 
(3)  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรตามล าดับ ดังนี้ 
(ก) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

-  ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบ าบัดน้ าเสียทดแทนน้ ามันเตา 
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-  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัด
ไฟฟ้า 

-  จัดท า Energy Audit เพ่ือการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
-  อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุก

ประเภทในโรงงาน 
(ข) ด้านทรัพยากรน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย 

-  ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามก าหนด เพ่ือป้องกันการ
สูญเสียของน้ าจากการรั่วไหลหรือช ารุดของอุปกรณ์ 

-  น าน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล 
-  ตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอล

ที่ผลิตได้ 
-  ไม่ระบายน้ าเสียที่บ าบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 
-  ส่งเสริมการใช้น้ าด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด 

(ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพ

อย่างสม่ าเสมอ 
-  ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามก าหนดเพ่ือควบคุมคุณภาพของอากาศที่

ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
-  ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน 

(4)  ด้านสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ 
คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญที่ เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สั งคมระดับชุมชน  และ
ระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินการในระดับสังคมต่างๆ ดังนี้ 
(ก)  ระดับองค์กร 

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหาร
ความสามารถ (Competence Management) 

- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร 
-  ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

(ข)  ระดับชุมชน 
-  อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน 
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-  ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพ่ือเป็นรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 

(ค)  ระดับประเทศ 
-  สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของ

เยาวชน 

   10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
   บริษัทฯ  อยู่ระหว่างการจัดท าโครงการ การด าเนินธุรกิจที่ร่วมพัฒนาและแสดงให้เห็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มตั้งคณะท างานและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้วทั้งนี้มี
แผนงานที่จะจัดท ารายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดท ารายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
Global Reporting Initiative (GRI G3.1) ในปี 2558 เป็นต้นไป เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ถึงนโยบายและหลักการด าเนินงานของบริษัท ที่มุ่งเน้นการท าธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เพ่ือการเติบโต
อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่าบริษัทฯ “เป็นผู้น าในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่
ดีและสังคมที่มีคุณภาพ” 
   จากนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาดดังกล่าว จึงเกิดการปลูกฝังเพ่ือให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนที่
อยู่โดยรอบและผู้ที่เก่ียวข้อง บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม การ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องทุกประการ ในการนี้ เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ
ด าเนินการไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ 
   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นใน
เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการสร้าง
เครือข่าย สีเขียวเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือให้การด าเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม   
บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการ โดยประกาศให้พนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ 
รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น บริษัทได้ก าหนดหลักการใน
การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน 
         ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัท หมายความถึง ผู้ถือหุ้นทุกราย กองทุน ผู้ลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ส่วนได้เสียในผลประกอบการและการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท  ซึ่งบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให้
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เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น 
และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 

2. ลูกค้า 
   บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตาม
มาตรฐาน ตลอดจนค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ จึงได้น ามาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้ก าหนดนโยบายคุณภาพไว้
ว่า “สร้างจิตส านึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็วและ
จริงใจ” ด้วยการค านึงถึงความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายคุณภาพว่า “พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง” 

3. คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 
        บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ด าเนิน
ธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่าง
เสมอภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 

4. คู่แข่งทางการค้า 
        บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกติกาการ
แข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมาะสม  การแข่งขันย่อมต้องด าเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่
ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี   

5. พนักงาน 
        บริษัทฯ นั้นให้ความส าคัญกับพนักงาน รวมทั้งการมีสภาพการท างานที่ปลอดภัยและ   
ถูกสุขอนามัย ใส่ใจในความปลอดภัยต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม ปลอดภัย        
มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ จากการด าเนินงานซึ่ง
อาจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงาน และสิ่งแวดล้อม 

6. รัฐบาลและหน่วยงานก ากับดูแล 
        บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดย
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับภาครัฐและหน่วยงานก ากับ
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ดูแล ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพ่ือให้เป็น
พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ การให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม การร่วม
บรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้น  

7. ชุมชนและสังคม 
        บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมจะเดินเคียงข้าง
ชุมชนและสังคม บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูล
ที่ชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบเข้าร่วมท างานในการพัฒนาโครงการ และเมื่อ
โครงการพัฒนาแล้วเสร็จ บริษัทได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
ผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณไม่ไกลจากโครงการ เข้าปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการเกื้อกูลกันและ
เป็นสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
   นอกจากนี้ บริษัทโดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม  และค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ  และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ทางด้าน
คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
        บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่า มีการด าเนินการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่อาจน าไปสู่การมีข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่า ต้องพ่ึงพิงและ
เกื้อกูลชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน บริษัทจึงได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร้อม ๆ กับการ
พัฒนาธุรกิจ เช่น การสร้าง ถนน ทางระบายน้ า การสร้างงานให้กับชุมชน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัด
กิจกรรมร่วมกันตามเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างโซลาร์ฟาร์มของบริษัทกับชุมชน 
เป็นไปด้วยดี 

10.4 กิจกรรรมเพื่อสังคม ปี 2557 
   วันที่ 16 เมษายน 2557 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
การจัดงานประเพณีเทศกาลยกธงจบเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดสระบัวก่ า  
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  วันที่ 4 มิถุนายน 2557 พนักงานบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ร่วม
บริจาคโลหิต ในงานซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับกิ่งกาชาดอ าเภอด่านช้าง ณ 
หอประชุมอ าเภอด่านช้าง  

 

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 บริษัทฯมอบงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงห้องแผนไทย 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังน้ าโจน  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแก่การให้บริการด้าน
การแพทย์ทางเลือก ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

   วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าลหนองมะค่าโมง ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมด้วย
ตัวแทนชาวบ้านหมู่3 ,หมู่10  ร่วมพิธีเปิดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง    
ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
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   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ ประเพณีแห่เทียน
พรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับอ าเภอด่านช้าง และอ าเภอหนองหญ้าไซ 

 
 

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ เพ่ือการ
ปฏิรูป ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ฉบับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง ณ โรงเรียน     
บ้านสระบัวก่ า ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
 

 
 

  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับเพ่ือนพนักงานทุกคน เป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคีกับวัดต่างๆบริเวณโดยรอบโรงงาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  
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   วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2558 พนักงานบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) ได้ร่วม
บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอ าเภอด่านช้าง  

 

   ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับ แผนกธุรการและจัดซื้อ และเพ่ือนพนักงาน ร่วมออกบูท
นิทรรศการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ณ. ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอ าเภอด่านช้าง ในงานเทศกาล กินปลา 
กินเห็ด อาหารรสเด็ด อ าเภอ ด่านช้าง ครั้งที่ 11  
 
    
 
 
 
 

 
  
    
            
 
10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  
   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงได้ก าหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว 
   บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ด าเนินการหรือ
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการ
ด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของ
กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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(6) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(7) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้า
ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

(8) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

(9) ผู้ที่กระท าทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

(10) บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้ าใจกับ
บุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

   เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท
ฯ ได้มีแนวทางด าเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 

(3) ก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจกับ
พนักงานเพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย 

(4) การด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (2.1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคล
อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือให้มีการตอบแทน
การปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ 
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         (2.2) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติด
สินบน 

  (2.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัทฯ 
การติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดโดย เคร่งครัด 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารโดยในระหว่างปี  2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพ่ือพิจารณา
ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญด้วยความเป็นอิสระ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
รวมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควร ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ รวมถึงรายการ
ระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและแผนกตรวจสอบ โดยได้
เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  เพ่ือให้
มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชุมด้วย  1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจ าปีของผู้สอบบัญชี  
   สอบทานระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบ
ผลการตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลของการตรวจสอบ เพ่ือมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้เพียงพอในจุดที่จ าเป็น โดยได้รายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า และได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องด้วย 
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 
   ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ให้ความส าคัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินงานอย่าง
โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญแต่อย่างใด 
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   11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
    ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยมี
กรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยท าการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย 
 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures) 
 2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 
   คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออ่ืน 
คณะกรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน 
  11.3 การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือ
พิจารณาและด าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนกตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได้
ว่าจ้างบริษัท บัญชีกิจบริหาร  จ ากัด เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของระบบงานที่ส าคัญ ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการปรับปรุงระบบงานที่ส าคัญเพ่ิมเติม 
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน 
บริษัทฯ ไม่ได้มีการว่าจ้างบริษัท บัญชีกิจบริหาร จ ากัด ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
พิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) มาตรวจสอบระบบควบคุมภายในเฉพาะเรื่องเพ่ิมเติม
ตามความจ าเป็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
   คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายศุภชัย แก้วเฟ่ือง ด ารงต าแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่ามีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และการอบรมที่เหมาะสมเพียง
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พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล(ประวัติและข้อมูลรายละเอียดของผู้จัการฝ่าย
ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3) 
   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นขอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ 
 
12. รายการระหว่างกัน 
   12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการ
จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว 
โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็น ความสมเหตุสมผลและ
ความเหมาะสมของการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการ
ค้าปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้ที่มีความรู้ความ
ช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาคทรัพย์สิน ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ 
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

นอกจากนี้  บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรื อผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีการใช้
วงเงินสินเชื่อร่วมกับ LANNA อีก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ที่ให้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวแก่บริษัทฯ มีเงื่อนไขว่า
หากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว



109บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)              
        

 
 หน้า 83 

 

จะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ภายในวงเงินที่เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้ร่วมกับ LANNA 
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกับกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท า
รายการระหว่างกันตามที่บริษัทฯ ก าหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติ
รายการดังกล่าว เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าท ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 
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• ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ 

• การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  
   งบการเงิน    
   สรุปรายงานการสอบบัญชี 
    งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อ : บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) ซึ่งสามารถสรุป
รายงานการสอบบัญชีได้ดังนี้ 
   รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
   ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2556 และ 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ  
   ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
   ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
   ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
   ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
   การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ   



112 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

                                                                                                          บริษทั  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)                                     

หน้า 85 
 

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  
   ความเห็น 
   ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2556 
และ 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
   ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2555-2557 

รายการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

      

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.65 0.23 11.99 0.42 22.26 0.66 
  เงินลงทุนช่ัวคราว – กองทุนเปิด - - - - 0.43 0.01 
  ลูกหนี้การค้า  96.77 4.00 176.81 6.12 195.00 5.76 
  สินค้าคงเหลือ 77.29 3.19 84.15 2.91 113.47 3.35 
  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า 46.64 1.93 366.88 12.70 629.23 18.59 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5.18 0.21 17.15 0.59 36.23 1.07 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 231.52 9.56 656.98 22.75 996.62 29.44 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 2,168.46 89.58 2,206.75 76.41 2,372.89 70.10 
  สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 2.43 0.10 1.96 0.07 2.04 0.06 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 17.87 0.74 21.91 0.76 12.95 0.38 
  สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 0.46 0.02 0.46 0.02 0.50 0.01 
รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 2,189.22 90.44 2,231.07 77.25 2,388.38 70.56 
รวมสินทรัพย ์ 2,420.74 100.00 2,888.05 100.00 3,385.00 100.00 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 
หนี้สินหมุนเวียน 

      

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 513.00 21.19 744.68 25.78 963.15 28.45 
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 86.72 3.58 187.27 6.48 133.99 3.96 
  ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน   
  ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.91 

 
0.03 
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รายการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบ 
  ก าหนด ช าระภายใน 1 ป ี

180.00 7.44 180.00 6.12 180.00 5.32 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 3.88 0.16 3.11 0.11 2.54 0.08 
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 8.60 0.36 12.33 0.43 12.17 0.36 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 792.21 32.73 1,127.39 39.04 1,292.76 38.19 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน       
  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก 
       ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

- - - - 4.32 0.13 

  เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึง 
       ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

540.00 22.31 657.76 22.78 477.76 14.11 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.14 0.05 1.83 0.06 0.99 0.03 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 541.14 22.35 659.59 22.84 483.07 14.27 
รวมหนี้สิน 1,333.35 55.08 1,786.98 61.88 1,775.83 52.46 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น 

      

  ทุนจดทะเบียน 800.00 33.05 1,000.00 34.63 1,000.00 29.54 
  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 800.00 33.05 800.00 27.70 1,000.00 29.54 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั - - - - 188.79 5.58 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 0.56 0.02 0.56 0.02 0.56 0.02 
ก าไรสะสม       
  จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 65.10 2.69 100.00 3.46 100.00 2.95 
  ยังไม่ได้จดัสรร  221.73 9.16 200.51 6.94 319.82 9.45 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087.39 44.92 1,101.07 38.12 1,609.17 47.54 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,420.74 100.00 2,888.05 100.00 3,385.00 100.00 
 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี  2555-2557 

รายการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได ้       
รายได้จากการขาย 1,349.86 99.93 1,659.05 99.96 2,496.28 99.83 
รายได้อื่น 1.01 0.07 0.70 0.04 4.15 0.17 
รวมรายได ้ 1,350.87 100.00 1,659.75 100.00 2,500.43 100.00 
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รายการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขาย 1,070.42 79.24 1,390.60 83.78 2,165.52 86.61 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 7.74 0.57 10.28 0.62 7.38 0.30 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 53.08 3.93 79.60 4.80 42.01 1.68 
รวมค่าใช้จ่าย 1,131.24 83.74 1,480.47 89.20 2,214.91 88.58 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน 219.63 16.26 179.28 10.80 285.52 11.42 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 54.13 4.01 65.63 3.95 57.26 2.29 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 165.50 12.25 113.64 6.85 228.26 9.13 
ภาษีเงนิได ้ (1.43) (0.11) 4.04 0.24 (8.95) (0.36) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 164.07 12.15 117.68 7.09 219.31 8.77 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  
(Fully Diluted) (บาท) 

0.21  0.15  0.22  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 
(Weighted Average) (บาท) 

0.21  0.15  0.24  

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00  1.00  1.00  
 

ตารางสรุปงบก าไรสะสมปี 2555-2557 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไ่ด้จดัสรรยกมา 65.96 221.73 200.51 
ก าไรส าหรับป ี 164.07 117.68 219.31 
ก าไรส าหรับการจดัสรร 230.03 339.41 419.82 
หัก  เงินปันผลจ่าย - (104.00) (100.00) 
      ส ารองตามกฎหมาย (8.30) (34.90) - 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไ่ด้จดัสรรยกไป 221.73 200.51 319.82 
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2555-2557 
                 (หน่วย : ล้านบาท)    

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี 165.50 113.64 228.26 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก 
   กิจกรรมด าเนินงาน 

   

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 86.01 99.33 105.82 
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิที่จะได้ (โอนกลับ) 3.57 (9.70) - 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (0.34) - (0.68) 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว - - (0.43) 
   ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.54 - - 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.48 0.98 0.87 
   รายไดด้อกเบ้ีย (0.41) (0.19) (0.26) 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 53.73 58.64 57.08 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ 
   ด าเนินงาน 

316.08 262.71 
 

390.66 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (4.75) (80.05) (13.31) 
   สินค้าคงเหลือ 33.22 2.85 (29.32) 
   ต้นทุนไร่มันส าปะหลังและไร่อ้อย 5.72 - - 
   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินคา้ (39.77) (320.25) (262.35) 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (2.72) (11.97) (19.08) 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.03) - (0.04) 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
   เจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 59.26 (24.19) 62.22 
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (0.64) 0.65 2.63 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - (1.06) (2.28) 
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 366.37 (171.30) 129.13 
   ดอกเบี้ยรับ 0.41 0.19 0.27 
   จ่ายดอกเบี้ย (53.57) (50.34) (59.79) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 313.21 (221.45) 69.61 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
ซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (93.73) (104.50) (316.39) 
ซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว - - (601.00) 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตน (0.16) (0.26) (0.91) 
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รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว - - 601.00 
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9.58 12.34 8.62 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.08 - 2.13 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (83.22) (92.42) (306.55) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (50.00) 524.21 218.46 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (180.00) (180.00) (180.00) 
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - - (0.04) 
จ่ายเงินปันผล - (24.00) (180.00) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - 388.79 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (230.00) 320.21 247.21 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (0.01) 6.34 10.27 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 5.66 5.65 11.99 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5.65 11.99 22.26 
   

   ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

รายการ หน่วยวัด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง   (เท่า) 0.29 0.58 0.77 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   (เท่า) 0.13 0.17 0.17 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   (เท่า) 0.27 (0.23) 0.06 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า) 14.30 12.13 13.43 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 25.17 29.68 26.81 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส าเรจ็รปู  (เท่า) 54.48 95.83 140.38 
ระยะเวลาขายสินค้าส าเร็จรูปเฉลีย่   (วัน) 6.61 3.76 2.56 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้  (เท่า) 21.54 21.08 25.14 
ระยะเวลาช าระหนี้   (วัน) 16.72 17.08 14.32 
Cash Cycle   (วัน) 15.07 16.36 15.06 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อัตราก าไรขั้นต้น    (%) 20.70 16.18 13.25 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน   (%) 16.20 10.76 11.27 
อัตราก าไรอื่น    (%) 0.07 0.04 0.17 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร   (%) 143.27 (124.01) 24.74 
อัตราก าไรสุทธิ   (%) 12.15 7.09 8.77 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   (%) 16.32 10.75 16.18 
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รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว - - 601.00 
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9.58 12.34 8.62 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.08 - 2.13 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (83.22) (92.42) (306.55) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (50.00) 524.21 218.46 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (180.00) (180.00) (180.00) 
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - - (0.04) 
จ่ายเงินปันผล - (24.00) (180.00) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - 388.79 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (230.00) 320.21 247.21 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (0.01) 6.34 10.27 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 5.66 5.65 11.99 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5.65 11.99 22.26 
   

   ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

รายการ หน่วยวัด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง   (เท่า) 0.29 0.58 0.77 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   (เท่า) 0.13 0.17 0.17 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   (เท่า) 0.27 (0.23) 0.06 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า) 14.30 12.13 13.43 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 25.17 29.68 26.81 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส าเรจ็รปู  (เท่า) 54.48 95.83 140.38 
ระยะเวลาขายสินค้าส าเร็จรูปเฉลีย่   (วัน) 6.61 3.76 2.56 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้  (เท่า) 21.54 21.08 25.14 
ระยะเวลาช าระหนี้   (วัน) 16.72 17.08 14.32 
Cash Cycle   (วัน) 15.07 16.36 15.06 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อัตราก าไรขั้นต้น    (%) 20.70 16.18 13.25 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน   (%) 16.20 10.76 11.27 
อัตราก าไรอื่น    (%) 0.07 0.04 0.17 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร   (%) 143.27 (124.01) 24.74 
อัตราก าไรสุทธิ   (%) 12.15 7.09 8.77 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   (%) 16.32 10.75 16.18 

                                                                                                          บริษทั  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)                                     

ส่วนท่ี 3 หน้า 2 
 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว - - 601.00 
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9.58 12.34 8.62 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.08 - 2.13 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (83.22) (92.42) (306.55) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (50.00) 524.21 218.46 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (180.00) (180.00) (180.00) 
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - - (0.04) 
จ่ายเงินปันผล - (24.00) (180.00) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - 388.79 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (230.00) 320.21 247.21 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (0.01) 6.34 10.27 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 5.66 5.65 11.99 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5.65 11.99 22.26 
   

   ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

รายการ หน่วยวัด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง   (เท่า) 0.29 0.58 0.77 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   (เท่า) 0.13 0.17 0.17 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   (เท่า) 0.27 (0.23) 0.06 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (เท่า) 14.30 12.13 13.43 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 25.17 29.68 26.81 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส าเรจ็รปู  (เท่า) 54.48 95.83 140.38 
ระยะเวลาขายสินค้าส าเร็จรูปเฉลีย่   (วัน) 6.61 3.76 2.56 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้  (เท่า) 21.54 21.08 25.14 
ระยะเวลาช าระหนี้   (วัน) 16.72 17.08 14.32 
Cash Cycle   (วัน) 15.07 16.36 15.06 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อัตราก าไรขั้นต้น    (%) 20.70 16.18 13.25 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน   (%) 16.20 10.76 11.27 
อัตราก าไรอื่น    (%) 0.07 0.04 0.17 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร   (%) 143.27 (124.01) 24.74 
อัตราก าไรสุทธิ   (%) 12.15 7.09 8.77 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   (%) 16.32 10.75 16.18 
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รายการ หน่วยวัด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  (%) 6.76 4.43 6.99 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   (%) 11.45 9.88 14.21 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์  (เท่า) 0.56 0.63 0.80 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้  (เท่า) 1.23 1.62 1.10 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้  (เท่า) 6.76 (2.31) 2.37 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน-Cash basis
  

(เท่า) 1.39 (0.58) 0.19 

อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%) 14.63 67.98 68.40 
 
 14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ       
  14.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

  บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2557 จ านวน 2,500.43 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 50.65 โดยมีก าไร
สุทธิในปี 2557 จ านวน 219.31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 86.36 เนื่องจากราคาขายและปริมาณขาย
เอทานอลปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามอุปสงค์เอทานอลในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลที่ยกเลิก
การจ าหน่ายน้ ามันเบนซิน 91 และส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 ท าให้รายได้
และก าไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก 
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รายการ หน่วยวัด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  (%) 6.76 4.43 6.99 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   (%) 11.45 9.88 14.21 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์  (เท่า) 0.56 0.63 0.80 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้  (เท่า) 1.23 1.62 1.10 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้  (เท่า) 6.76 (2.31) 2.37 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน-Cash basis
  

(เท่า) 1.39 (0.58) 0.19 

อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%) 14.63 67.98 68.40 
 
 14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ       
  14.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

  บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2557 จ านวน 2,500.43 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 50.65 โดยมีก าไร
สุทธิในปี 2557 จ านวน 219.31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 86.36 เนื่องจากราคาขายและปริมาณขาย
เอทานอลปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามอุปสงค์เอทานอลในประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลที่ยกเลิก
การจ าหน่ายน้ ามันเบนซิน 91 และส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 ท าให้รายได้
และก าไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก 
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  ปริมาณการขายเอทานอลในปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 45.86 ส่วนราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย
ปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.61 ตามล าดับ  เนื่องจากอุปสงค์เอทานอลเฉลี่ยในประเทศเพ่ิมจาก 2.60 
ล้านลิตรต่อวันในปี 2556 เป็น 3.24 ล้านลิตรต่อวันในปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.62  ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก
รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการจ าหน่ายน้ ามันเบนซิน 91 และปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ปรับ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 รถยนต์รุ่นใหม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด จึงท าให้ความ
ต้องการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็นน้ ามันแก๊สโซฮอลล์เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 
 

รายได้ 

 
ปี 2557 

 
ปี 2556 

 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 
รายได้อื่น 

2,496.28 
4.15 

99.83 
0.17 

1,659.05 
0.70 

99.96 
0.04 

837.23 
3.45 

50.46 
492.86 

รวมท้ังสิ้น 2,500.43 100.00 1,659.75 100.00 840.68 50.65 
 
  รายได้     
  บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 2,500.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 840.68 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.65 เนื่องจากมีรายได้จากการขายเอทานอล 2,496.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของรายได้
รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 837.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.46 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิ่มข้ึน
ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว และมีรายได้อ่ืน 4.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้รวม เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
3.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 492.86 
 

ค่าใช้จ่าย 
ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท 
% 

ยอดขาย 
ล้านบาท 

% 
ยอดขาย 

ล้านบาท % 

ต้นทุนขาย 2,165.52 86.75 1,390.60 83.82 774.92 55.73 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 58.34 2.34 85.84 5.17 (27.50) (32.04) 
ค่าใช้จ่ายการเงิน 57.26 2.29 65.63 3.96 (8.37) (12.75) 
รวมท้ังสิ้น 2,281.12 91.38 1,542.07 92.95 739.05 47.93 
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  ค่าใช้จ่าย 
  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 2,281.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 739.05 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 47.93 เนื่องจาก 

(1)  ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 774.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.73 
เนื่องจากปริมาณและต้นทุนขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.86 และ 55.73 ตามล าดับ 
เพราะราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ มีราคาเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 7.46   

  (2)   ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2557 ลดลงจากปีก่อน 27.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.04   
     เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ที่หยุดปรับปรุงชั่วคราวในปี

   2556 แต่ในปี 2557 สามารถผลิตเอทานอลได้ตามปกติแล้ว 
(3)   ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2557 ลดลงจากปีก่อน 8.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 เนื่องจาก  
      มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจึงท าให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 

        (4)   ก าไรจากธุรกิจเอทานอลในปี 2557 ส าหรับสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  
                       เพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่ม ี
     ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับสายการผลิตที่ 1 เพ่ิมข้ึนจ านวน 12.99 ล้านบาท เนื่องจาก 
     หมดอายุการส่งเสริมการลงทุนแล้ว 

ก าไรขั้นต้น 
ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย 2,496.28 100.00 1,659.05 100.00 
หัก  ต้นทุนขาย 2,165.52 86.75 1,390.60 83.82 
ก าไรขั้นต้น 330.76 13.25 268.45 16.18 

 ก าไรขั้นต้น  
  บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นในปี 2557 จ านวน 330.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของรายได้จากการ
ขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีก าไรขั้นต้นจ านวน 268.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.18 ของรายได้จาก
การขายแล้ว บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคา
เพ่ิมข้ึนตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว 
 

ก าไรสุทธิ 
ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
ล้าน
บาท 

% 

ก าไรสุทธิ 
รายได้อื่น 

215.16 
4.15 

98.11 
1.89 

116.98 
0.70 

99.41 
0.59 

98.18 
3.45 

83.93 
492.86 

รวมท้ังสิ้น 219.31 100.00 117.68 100.00 101.63 86.36 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.24 0.15 0.09 60.00 
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบยีนหุ้นละ 1 บาท 
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   ก าไรสุทธิ 
  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในปี 2557 จ านวน 219.31 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิหุ้นละ 0.24 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 86.36 เนื่องจากรายได้เพ่ิมขึ้นและค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมทั้งค่าใช้จ่ายการเงินลดลง
ตามท่ีชี้แจงข้างต้นแล้ว 

  EBITDA และ EBITDA MARGIN 
(1)  บริษัทฯ มี EBITDA (ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อม

ราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2557 เท่ากับ 391.23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.88 เนื่องจากมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว 

(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 15.65 ของรายได้รวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 7.15 เนื่องจากมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประสิทธิภาพในการท าก าไร 
(1) บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.77 

ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.09 ของ
รายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.70  

(2) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2557 คิด
เป็นร้อยละ 16.18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 10.75 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.51 

(3) บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) 
ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 4.43 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.79 โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียน
ของสินทรัพย์เท่ากับ 0.80 เท่า ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 26.98 

ฐานะทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2557 

ณ วันที ่
31ธันวาคม 2556 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

 
% 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

3,385.00 
1,775.83 
1,609.17 

2,888.05 
1,786.99 
1,101.06 

496.95 
(11.16) 
508.11 

17.21 
(0.62) 
46.15 

มูลค่าหุ้นตามบัญช-ีบาทต่อหุ้น 1.76 1.37 0.39 28.47 
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบยีนหุ้นละ 1 บาท 
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   ก าไรสุทธิ 
  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในปี 2557 จ านวน 219.31 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิหุ้นละ 0.24 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 86.36 เนื่องจากรายได้เพ่ิมขึ้นและค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมทั้งค่าใช้จ่ายการเงินลดลง
ตามท่ีชี้แจงข้างต้นแล้ว 

  EBITDA และ EBITDA MARGIN 
(1)  บริษัทฯ มี EBITDA (ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อม

ราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2557 เท่ากับ 391.23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.88 เนื่องจากมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว 

(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 15.65 ของรายได้รวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 7.15 เนื่องจากมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประสิทธิภาพในการท าก าไร 
(1) บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.77 

ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.09 ของ
รายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.70  

(2) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2557 คิด
เป็นร้อยละ 16.18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 10.75 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.51 

(3) บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) 
ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 4.43 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.79 โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียน
ของสินทรัพย์เท่ากับ 0.80 เท่า ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 26.98 

ฐานะทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2557 

ณ วันที ่
31ธันวาคม 2556 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

 
% 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

3,385.00 
1,775.83 
1,609.17 

2,888.05 
1,786.99 
1,101.06 

496.95 
(11.16) 
508.11 

17.21 
(0.62) 
46.15 

มูลค่าหุ้นตามบัญช-ีบาทต่อหุ้น 1.76 1.37 0.39 28.47 
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบยีนหุ้นละ 1 บาท 

 
 
   

                                                                                                          บริษทั  ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)                                     

หน้า 94 
 

 14.2 งบแสดงฐานะการเงิน 
  สินทรัพย์  
  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นปี 2556 จ านวน 496.95 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.21 ประกอบด้วย  

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นปี 2556 จ านวน 339.64 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 51.70 เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น 10.27 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 85.65 (ข) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพ่ิมข้ึน 18.19 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 10.29 (ค) มีสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้น 29.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.84 ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้ าตาลที่ซื้อส ารองไว้ส าหรับปี 2558 (ง) มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ
สินค้าเพ่ิมขึ้น 262.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.51 และ (จ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
เพ่ิมข้ึน 19.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 111.25 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นปี 2556 จ านวน 157.31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 7.05 เนื่องจากซื้อที่ดิน ด าเนินการก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ บ่อที่ 4 และ
ก่อสร้างถังเก็บกากน้ าตาล 

  หนี้สิน 
  บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจากวันสิ้นปี 2556 จ านวน 11.16 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 0.62 เนื่องจาก (ก) มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืนลดลง 53.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.45       
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบกากน้ าตาล (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมขึ้น 38.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.43 เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินระยะสั้น และ (ค) หนี้สินอ่ืนเพ่ิมขึ้น 3.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.25 ส่วนใหญ่
เป็นส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและดอกเบี้ยจ่าย 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น  
  บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นปี 2556 จ านวน 508.11 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.15 ท าให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพ่ิมขึ้นจากหุ้นละ 1.37 บาท เป็นหุ้นละ 1.76 บาท 
เนื่องจากมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 101.63 ล้านบาท 

กระแสเงินสด 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2557 ปี 2556 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 69.61 (221.45) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (306.55) (92.42) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 247.21 320.21 
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 10.27 6.34 
เงินสดยกมาต้นงวด 11.99 5.65 
เงินสดคงเหลือปลายงวด 22.26 11.99 
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  กระแสเงินสด 
(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2557 จ านวน 69.61 ล้านบาท 

ประกอบด้วย (ก) ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 228.26 
ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา (ค) สินทรัพย์จากการ
ด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 324.10 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน สินค้า
คงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น (ง) หนี้สินจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 
62.58 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น และ (จ) มีดอกเบี้ย
จ่ายเพิ่มข้ึน 59.79 ล้านบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2557 จ านวน 306.55 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 316.39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การซื้อที่ดิน ก่อสร้างถังเก็บกากน้ าตาล และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2557 จ านวน 247.21 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (ก) เงินกู้เพ่ิมข้ึน 218.46 ล้านบาท (ข) ออกหุ้นสามัญ 388.80 ล้านบาท 
(ค) ช าระคืนเงินกู้ 180.00 ล้านบาท และ (ง) มีการจ่ายเงินปันผล 180.00 ล้านบาท  

 
  ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อ่ืน ณ วันสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 5.76 ของ
สินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระจ านวน 184.00 ล้านบาท ส าหรับ
การตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้และพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีปัญหาหนี้สูญและยังไม่พบรายการ
ผิดปกติในปี 2557 แต่อย่างใด จึงไม่มีการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2557   
ที่ผ่านมา 

(2) สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่มีสินค้า
เสื่อมสภาพและยังไม่มีผลกระทบจากราคาตลาดที่ลดลง จึงไม่มีการตั้งการด้อยค่าของ
สินค้าคงเหลือในปี 2557 ที่ผ่านมา 

        
  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว (QUICK RATIO) ในปี 2557 เท่ากับ 0.77 เท่า และ 0.17 เท่า ตามล าดับ แม้
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วจะต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ แต่บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อ
เพียงพอส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต 
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(2) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2557 จ านวน 15.06 วัน ลดลงจ านวน 1.30 วัน จาก
วันสิ้นปี 2556 เนื่องจากมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 29.68 วัน จากวันสิ้น
ปี 2556 เป็น 26.81 วัน มีระยะเวลาขายสินค้าส าเร็จรูปเฉลี่ยลดลงจาก 3.76 วัน จาก
วันสิ้นปี 2556 เป็น 2.56 วัน และมีระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 17.08 วัน จาก
วันสิ้นปี 2556 เป็น 14.32 วัน 

(3) การลงทุนในปี 2557 ได้ด าเนินการก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพบ่อท่ี 4 เสร็จสมบูรณ์แล้วใน
ไตรมาสที่ 2/2557 โดยจะน าก๊าซชีวภาพไปใช้ผลิตเอทานอลและใช้ในโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 3 เมกกะวัตต์ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 190 ล้านบาท เริ่มจ่าย
กระแสไฟฟ้าในเฟสแรกขนาด 1 เมกกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3/2557 และเฟสที่ 2 ขนาด 
2 เมกกะวัตต์ในเดือนตุลาคม 2557 โดยน ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตเอทานอลซึ่งจะท าให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลลดต่ าลง ส่วนโครงการก่อสร้างถัง
เก็บกากน้ าตาลเพ่ิมขึ้นอีก 2 ถัง ขนาดความจุรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ตัน ใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 60 ล้านบาท ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2557 ท าให้เพ่ิม
ขีดความสามารถในการเก็บสต๊อกกากน้ าตาลจาก 40,000 ตันเป็น 60,000 ตัน เพ่ือ
รองรับปริมาณกากน้ าตาลที่ต้องใช้ผลิตเอทานอลให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วย
บริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลให้ถูกลงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากการด าเนินงาน (CASH GENERATION) และจากการเพ่ิม
ทุนเพ่ือจ าหน่ายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว  
นอกจากนี้ ยั งอยู่ ระหว่างการศึกษาโครงการลงทุนผลิตน้ าเชื่ อม HIGH-TEST 
MOLASSES เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลแทนกากน้ าตาลเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางวัตถุดิบ ซึ่งจะท าให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลได้ดีขึ้น 

 
  ภาระผูกพันด้านหนี้สิน 
  บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY 
RATIO) ไม่เกินกว่า 2.00 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่
ต่ ากว่า 1.10 เท่า ในปี 2557 และไม่ต่ ากว่า 1.25 เท่า ในปีต่อๆ ไป จนกว่าสัญญากู้ยืม
เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถด ารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพัน
ในสัญญากู้ยืมเงินโดยไม่มีปัญหาผิดสัญญาแต่อย่างใด 

(2) ธนาคารผู้ให้กู้ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
(“ลานนา”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุ 
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(3) สัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายังไม่มีนโยบายจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด 

(4) บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารผู้ให้กู้ก่อน จึงจะ
สามารถก่อหนี้เพ่ิมได้โดยบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อในปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการแล้ว  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนทั่วไป และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มท าการซื้อขายได้ตั้งวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ท าให้บริษัท
ฯ สามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืนได้เพ่ิมขึ้น และมีโครงสร้างเงินทุน (CAPITAL 
STRUCTURE) ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(5) ธนาคารผู้ให้กู้ก าหนดเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่ง
รวมถึงลานนาได้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน 
เช่น การด ารงอัตราส่วน D/E และ DSCR การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาใน
บริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาผิดสัญญาที่ท าไว้กับธนาคาร
ผู้ให้กู้แต่อย่างใด โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมา
โดยตลอด 

 
  ผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
  บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจ าหน่ายเอทานอลในปี 2558 ได้ในราคาที่ไม่ต่ ากว่าปี 2557 ที่ผ่านมา โดย
คาดว่าผลผลิตอ้อยในปี 2558 จะต่ ากว่าปี 2557 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นซึ่ง
บริษัทฯก าลังขออนุญาตน าน้ าตาลทรายดิบมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลร่วมกับกากน้ าตาลเพ่ือให้มี
วัตถุดิบที่จะใช้ผลิตเอทานอลได้มากขึ้น และสามารถท าก าไรได้ดีเช่นปี 2557 ที่ผ่านมา  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่
ระหว่างการศึกษาโครงการลงทุนผลิตน้ าเชื่อม (HIGH TEST MOLASSES) เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต         
เอทานอล ซึ่งท าให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลลดต่ าลงในอนาคต 
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• รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

  31 ธันวาคม 2557 
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 22,261,356              11,989,722              
เงินลงทุนชัว่คราว - กองทุนเปิด 434,894 -                               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 194,996,134            176,814,879            
สินคา้คงเหลือ 9 113,466,673            84,149,758              
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ 10 629,235,285            366,882,970            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 36,227,423              17,145,986              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 996,621,765            656,983,315            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,372,891,730         2,206,746,622         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,037,142                1,959,841                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 12,955,408              21,906,256              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 498,740                   457,400                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,388,383,020         2,231,070,119         
รวมสินทรัพย์ 3,385,004,785         2,888,053,434         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



129บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 963,146,161            744,682,908            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 133,986,809            187,265,407            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 915,810                   -                               
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 180,000,000            180,000,000            
ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17 2,540,748                3,111,397                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,171,108              12,334,124              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,292,760,636         1,127,393,836         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 4,326,054                -                               
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 477,757,191            657,757,191            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 989,730                   1,833,836                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 483,072,975            659,591,027            
รวมหนีสิ้น 1,775,833,611         1,786,984,863         
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 18
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000         1,000,000,000         
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
      (2556: หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 1,000,000,000         800,000,000            
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 188,795,985            -                               
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556,451                   556,451                   
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 100,000,000            100,000,000            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 319,818,738            200,512,120            
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,609,171,174         1,101,068,571         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,385,004,785         2,888,053,434         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                               
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

ก ำไรขำดทุน
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 2,496,279,049         1,659,052,294         
รายไดอ่ื้น 4,146,564                697,977                   
รวมรำยได้ 2,500,425,613         1,659,750,271         
ค่ำใช้จ่ำย 20
ตน้ทุนขาย 2,165,523,691         1,390,599,079         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 7,376,690                10,278,505              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 42,008,812              79,596,845              
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,214,909,193         1,480,474,429         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได้ 285,516,420            179,275,842            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (57,258,954)            (65,633,836)            
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 228,257,466            113,642,006            
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 21 (8,950,848)              4,036,451                
ก ำไรส ำหรับปี 219,306,618            117,678,457            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี -                               -                               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 219,306,618            117,678,457            

ก ำไรต่อหุ้น 23
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไรส าหรับปี 0.24 0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย: บาท)
2557 2556

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 228,257,466            113,642,006            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 105,821,621            99,331,202              
   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินและอุปกรณ์ (677,238)                 -                               
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (434,705)                 -                               
   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนชัว่คราว (189)                         -                               
   การกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ -                               (9,702,516)              
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 867,405                   981,596                   
   รายไดด้อกเบ้ีย (263,488)                 (189,673)                 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 57,086,321              58,643,188              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 390,657,193            262,705,803            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (13,307,561)            (80,047,953)            
   สินคา้คงเหลือ (29,316,915)            2,845,387                
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ (262,352,315)          (320,246,138)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (19,084,453)            (11,965,513)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (41,340)                    -                               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 62,229,548              (24,185,210)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,631,395                653,818                   
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,282,160)              (1,059,020)              
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 129,133,392            (171,298,826)          
   ดอกเบ้ียรับ 264,608                   188,910                   
   จ่ายดอกเบ้ีย (59,791,011)            (50,340,898)            
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 69,606,989              (221,450,814)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย: บาท)
2557 2556

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (316,391,894)          (104,499,545)          
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (601,000,000)          -                               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (909,589)                 (257,800)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน และอุปกรณ์ 2,134,353                -                               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 601,000,000            -                               
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,615,394                12,338,181              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (306,551,736)          (92,419,164)            
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 218,463,253            524,213,538            
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 388,795,985            -                               
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (180,000,000)          (180,000,000)          
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (42,857)                    -                               
เงินสดจ่ายเงินปันผล (180,000,000)          (24,000,000)            
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 247,216,381            320,213,538            
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 10,271,634              6,343,560                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 11,989,722              5,646,162                
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 22,261,356              11,989,722              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคา้งรับ (4,871,798)              -                               
   เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (35,508,146)            (44,725,758)            
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5,195,000                -                               
รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (80,000,000)            80,000,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ก ำไรสะสม 
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนทุนจำกกำร จดัสรรแลว้ - 
ท่ีออกและ มูลค่ำ จ่ำยโดยใชหุ้น้ ส ำรองตำม

หมำยเหตุ ช ำระแลว้ หุน้สำมญั เป็นเกณฑ์ กฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556 800,000,000    -                       556,451           65,100,000      221,733,663    1,087,390,114 
ก ำไรส ำหรับปี -                       -                       -                       -                       117,678,457    117,678,457    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                       -                       -                       -                       117,678,457    117,678,457    
เงินปันผลจ่ำย 26 -                       -                       -                       -                       (104,000,000)   (104,000,000)   
โอนก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น
   ส ำรองตำมกฎหมำย 19 -                       -                       -                       34,900,000      (34,900,000)     -                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 800,000,000    -                       556,451           100,000,000    200,512,120    1,101,068,571 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2557 800,000,000    -                       556,451           100,000,000    200,512,120    1,101,068,571 
ก ำไรส ำหรับปี -                       -                       -                       -                       219,306,618    219,306,618    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                       -                       -                       -                       219,306,618    219,306,618    
ออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 18 200,000,000    188,795,985    -                       -                       -                       388,795,985    
เงินปันผลจ่ำย 26 -                       -                       -                       -                       (100,000,000)   (100,000,000)   
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 1,000,000,000 188,795,985    556,451           100,000,000    319,818,738    1,609,171,174 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บำท)
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัและได้แปรสภำพเป็น
บริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2550 และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหำชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง                  
ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนำคตมี

รำยละเอียดดงัน้ี 
ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557)  
มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังำน 
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ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 
ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร

ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำร

รำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ไดรั้บกำรปรับปรุงและจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี  

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 
สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ ำนวนมำก 
ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศโดยกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในคร้ังน้ีส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้
มำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ีในปีท่ี
น ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้
บำงฉบบัเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส ำคญั ซ่ึงประกอบด้วย
มำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน  
มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้กิจกำร
เลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนก็ได ้ 
ปัจจุบนับริษทัฯรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีใน
ก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีเกิดรำยกำร ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯประเมินวำ่เม่ือน ำมำตรฐำนฉบบัปรับปรุง
น้ีมำใชใ้นปี 2558 และเปล่ียนมำรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะ
ไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนและก ำไรสะสมยกมำในงบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม  กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ี และ
ใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี 
จำกกำรประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ  
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4.  นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้ำ 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน

ซ่ึงค ำนวณจำกสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล

ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.5 สินค้ำคงเหลอื 
 สินคำ้ส ำเร็จรูป สินคำ้ระหวำ่งผลิตและวตัถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือ

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตหมำยถึง
ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับหมำยถึงรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ  ำเป็นตอ้งจ่ำยเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้

 วสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำ
ใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้
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4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำ

เผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี  

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3, 5, 15 ปี 
ยำนพำหนะ  5 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

 บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยมื 
 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน

กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น  

4.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 
 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษทัฯจะได้รับเงิน

อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหกัจำกมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นรูปของค่ำเส่ือมรำคำท่ีลดลง 
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษัทฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

4.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
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4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิด
ลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำร
ขำย บริษทัฯใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ี
กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อ
กับผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.14 ผลประโยชน์พนักงำน 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงกำรสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.16 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดต้ำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 



142 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 9 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ  
 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้

ใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล

ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ี
คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลอื 
 ในกำรประมำณค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ

ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดจำกสินคำ้ท่ีเคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดท่ี
ลดลงของสินคำ้คงเหลือ 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  
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 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำง

ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 
บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำร
หน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
เงินปันผลจ่ำย 51,000,000 78,784,905 ตามอัตราท่ีประกาศจ่าย 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)   
บริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) - 60,603,773 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 60,603,773 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,737,441 17,937,168 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 423,717 488,568 
รวม 22,161,158 18,425,736 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: บำท) 

 2557 2556 
เงินสด 42,094 37,130 
เงินฝำกธนำคำร 22,219,262 11,952,592 
รวม 22,261,356 11,989,722 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี (2556:              
ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 184 ลำ้นบำท (2556: 177 

ลำ้นบำท) เป็นลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนดช ำระ ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีอ่ืน 

9. สินค้ำคงเหลอื 
(หน่วย: บำท) 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน       

ให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคำ้ส ำเร็จรูป - เอทำนอล 10,044,359 20,807,409 - - 10,044,359 20,807,409 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 12,761,491 10,182,901 - - 12,761,491 10,182,901 
วตัถุดิบ - กำกน ้ำตำล 81,944,123 43,396,989 - - 81,944,123 43,396,989 
วสัดุส้ินเปลือง 8,716,700 9,762,459 - - 8,716,700 9,762,459 
รวม 113,466,673 84,149,758 - - 113,466,673 84,149,758 

 



145บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2557

 12 

10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสินค้ำ 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัในประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรซ้ือกำกน ้ ำตำลและ

มนัเส้นตำมสัญญำซ้ือกำกน ้ ำตำลและสัญญำซ้ือมนัเส้น เพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขในสัญญำดงักล่ำว ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯไดจ่้ำยเงินล่วงหนำ้ค่ำซ้ือกำกน ้ำตำลและมนัเส้นเป็นจ ำนวน 629.2 ลำ้นบำท 
(2556: 366.9 ลำ้นบำท)  

11. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บำท) 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง

ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 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 
โอนเขำ้(ออก) - - - 12,702,638 - - (12,702,638) - 
รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล - - - (6,338,181) - - (6,000,000) (12,338,181) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 
ซ้ือเพิ่ม 3,701,199 - 219,800 4,498,845 1,054,880 5,344,695 271,313,329 286,132,748 
จ ำหน่ำย (1,445,800) - - - - (665,477) - (2,111,277) 
โอนเขำ้(ออก) - - 16,606 150,329,506 1,126,500 - (151,472,612) - 
รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล - - - (13,487,192) - - - (13,487,192) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 158,995,264 56,785,878 256,199,329 1,808,311,547 18,969,461 30,338,159 589,515,552 2,919,115,190 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 - - 34,269,626 277,936,161 11,153,528 19,926,727 - 343,286,042 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 10,036,108 84,086,323 1,709,393 2,716,423 - 98,548,247 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 - - 44,305,734 362,022,484 12,862,921 22,643,150 - 441,834,289 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 9,957,302 91,583,859 1,834,625 1,667,547 - 105,043,333 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - - - (654,162) - (654,162) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - - 54,263,036 453,606,343 14,697,546 23,656,535 - 546,223,460 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 158,995,264 56,785,878 201,936,293 1,354,705,204 4,271,915 6,681,624 589,515,552 2,372,891,730 
      

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
2556 (จ ำนวน 68 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  98,548,247 
2557 (จ ำนวน 101 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  105,043,333 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 5.0 ลำ้นบำท (2556: ไม่มี) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2557 จ ำนวนประมำณ 1,183.0 ลำ้นบำท (2556: 1,198.7  ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำว
และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 และ 16 
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ในปี 2556 บริษัทฯได้รับเงินสนับสนุนตำมสัญญำรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลงังำนตำมโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยกี๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 12.3 ลำ้น
บำท  
ในปี 2557 บริษัทฯได้รับเงินสนับสนุนตำมสัญญำรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลงังำนตำมโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยกี๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 8.6 ลำ้น
บำท และบริษทัฯได้บนัทึกเงินสนับสนุนคำ้งรับตำมสัญญำรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลงังำนตำมโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 
4.9 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2558 และบริษทัฯผกูพนัท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำนและยำนพำหนะจ ำนวนหน่ึง
ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 49.3 ลำ้นบำท (2556: 40.3 ลำ้นบำท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 
แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  
รำคำทุน 6,250,904 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,213,762) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 2,037,142 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  
รำคำทุน 5,395,315 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,435,474) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,959,841 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 1,959,841 2,430,996 
ซ้ือเพิ่ม 855,589 311,800 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (778,288) (782,955) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 2,037,142 1,959,841 
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13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 (หน่วย: บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย                                  

(ร้อยละต่อปี)   
 2557 2556 2557 2556 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 3.60 - 3.90 3.70 - 4.10 831,210,004 604,684,250 
ทรัสตรี์ซีท 3.52 3.70 131,936,157 139,998,658 
รวม   963,146,161 744,682,908 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัฯ ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
บำงส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 11 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
    (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  119,441,573 52,805,751 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 60,603,773 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,545,236 66,620,271 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน  - 7,235,612 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 133,986,809 187,265,407 

15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 รำยละเอียดของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  6,678,883 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย  (1,437,019) 
รวม  5,241,864 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (915,810) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 4,326,054 

บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

(หน่วย: บำท) 

 
ไม่เกิน            

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,456,377 5,222,506 6,678,883 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (540,567) (896,452) (1,437,019) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 915,810 4,326,054 5,241,864 

16. เงินกู้ยมืระยะยำว 
(หน่วย: บำท) 

    2557 2556 
เงินกูย้มืระยะยำว 657,757,191 837,757,191 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (180,000,000) (180,000,000) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 477,757,191 657,757,191 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2556 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรแห่งหน่ึงในประเทศเพื่อ
ท ำกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีทั้งหมดท่ีมีกบัธนำคำรอีกแห่งหน่ึงในประเทศในวงเงินจ ำนวน 845 ลำ้นบำท โดย
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯไดท้  ำกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำเงินกูเ้พื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว
และช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยำวท่ีมีกบัธนำคำรในประเทศทั้งจ  ำนวนเป็นจ ำนวนเงิน 837.8 ลำ้น
บำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส ำหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึน
ในอตัรำร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ีสองถึงปีท่ีหำ้ เงินกูย้มืน้ีมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 5 ปี โดยช ำระคืนเป็น
รำยงวดทุก 6 เดือน จ ำนวน 10 งวด โดยงวดท่ีหน่ึงถึงเกำ้ช ำระงวดละ 90 ลำ้นบำท และงวดท่ีสิบช ำระส่วน
ท่ีเหลือทั้งหมด โดยมีก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 ถึงเดือนธนัวำคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยำว
ดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตำมท่ี
กล่ำวในหมำยเหตุ 11 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2557 บริษทัฯไดท้  ำบนัทึกขอ้ตกลงต่อทำ้ยสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรเพื่อ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญำบำงประกำร และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำร
ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำม
อตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขเร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงต่อทำ้ยสัญญำเงินกูย้มืระยะยำว (2556: บริษทัฯไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไข
เร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูไ้ด้ อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรผูใ้ห้กูไ้ด้มี
หนงัสือผ่อนปรนเง่ือนไขเร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 ให้
บริษทัฯแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2556 ซ่ึงบริษทัฯสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆท่ีระบุในหนงัสือผอ่น
ปรนและสัญญำเงินกู)้ 

17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน  ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 4,945,233 5,022,657 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  701,230 1,327,203 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166,175 223,696 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (2,282,160) (1,059,020) 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - (569,303) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 3,530,478 4,945,233 
   
ส ำรองผลประโยชน์ของพนกังำน   
หมุนเวยีน 2,540,748 3,111,397 
ไม่หมุนเวยีน 989,730 1,833,836 

 3,530,478 4,945,233 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  701,230 1,327,203 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166,175 223,696 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั                    
ท่ีรับรู้ในปี - (569,303) 

รวมค่ำใช้จ่ำยทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 867,405 981,596 
ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของ                
ก ำไรหรือขำดทุน   

ตน้ทุนขำย 634,220 334,734 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 233,185 646,862 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2557 2556 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 4.9 4.9 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต  4.7, 6.6 4.7, 6.6 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 10.0 - 29.0 10.0 - 29.0 

 จ ำนวนเงินภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์และภำระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจำกผลของประสบกำรณ์
ส ำหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 

 
จ ำนวนภำระผกูพนัตำมโครงกำร

ผลประโยชน์ 
จ ำนวนภำระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง

จำกผลของประสบกำรณ์ 
ปี 2557 3,530,478 - 
ปี 2556  4,945,233 138,431 
ปี 2555 5,022,657 - 
ปี 2554 3,543,085 - 
ปี 2553 2,070,903 - 
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18. ทุนเรือนหุ้น 
18.1 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2556 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก

เดิม 800 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 800 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็น 1,000 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 
1,000 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้นคร้ังแรกแก่ประชำชนทัว่ไปและผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2556 

18.2 ในระหวำ่งวนัท่ี 21 - 23 พฤษภำคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ลำนนำ รีซอร์สเซส 
จ ำกดั (มหำชน) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่ำวในบริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 105 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 2 บำท  

18.3 ในระหวำ่งวนัท่ี 28 - 30 พฤษภำคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนเป็นคร้ังแรกจ ำนวน 95 
ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 2 บำท โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้จำกจ ำนวน 800 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 800 ลำ้นหุ้น  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) 
เป็นจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,000 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) กบักระทรวงพำณิชยแ์ล้ว
เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2557 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,000 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยได้ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนำยน 2557  ในกำร
ออกจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 
11.2 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 

19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 ในระหวำ่งปี 2556 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมอีกจ ำนวน 34.9 ลำ้นบำท รวมเป็นส ำรอง
ตำมกฎหมำยทั้งส้ิน 100 ลำ้นบำท ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 
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20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใช่จ่ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,900,821,959 1,223,191,606 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต 8,184,460 (2,309,235) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 105,821,621 99,331,202 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 70,216,209 56,664,600 
ค่ำไฟฟ้ำและเช้ือเพลิง 65,858,361 47,592,785 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14,297,198 11,147,955 

21. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 8,950,848 (10,897,999) 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่รับรู้ - 6,861,548 
ภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 8,950,848 (4,036,451) 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 228,257,466 113,642,006 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 45,651,493 22,728,401 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 22) (27,533,986) (33,939,426) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 197,067 10,556 
กำรรับรู้ขำดทุนสะสมทำงภำษีของปีก่อน (8,634,914) - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (13,781) (2,007) 
อ่ืน ๆ (715,031) 304,477 

รวม (36,700,645) (33,626,400) 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีไม่รับรู้ - 6,861,548 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 8,950,848 (4,036,451) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 2557 2556 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 5,985,821 4,479,061 
กำรบนัทึกสัญญำเช่ำกำรเงิน 37,038 - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 217,982 232,187 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 197,946 366,767 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 9,937,939 20,249,559 

รวม 16,376,726 25,327,574 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - เคร่ืองจกัร 3,421,318 3,421,318 
รวม 3,421,318 3,421,318 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษทัฯมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  ำนวน 34 ลำ้นบำท ท่ีบริษทัฯไม่ได้บนัทึก
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  เน่ืองจำกบริษทัฯไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและยงัมีควำมไม่แน่นอนทำง
เศรษฐกิจในอนำคตท่ีจะท ำให้มัน่ใจว่ำบริษทัฯจะสำมำรถน ำผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ข้ำงต้นมำใช้
ประโยชน ์

22. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรลงทุนดงัน้ี  
บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1760(2)/2546 2078(9)/2551 

ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2546 19 พฤศจิกำยน 2551 
1. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตแอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ 
ผลิตเอทำนอล 

(99.5%) 
2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริม (นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และ
ได้รับยกเวน้ไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซ่ึงได้รับ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำ
ท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  
(ส้ินสุดแลว้) 

 

8 ปี  
(จะหมดอำยใุนวนัท่ี  
1 เมษำยน 2563) 

 

2.2 ไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดไ้ปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคล (นบัแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบ วสัดุจ  ำเป็นและของท่ีใชใ้นกำรผลิตเพ่ือ
กำรส่งออก นบัจำกวนัท่ีน ำเขำ้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเร่ิมมีรำยได ้ 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 

 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 

 รำยไดข้องบริษทัฯส ำหรับปีเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ โดยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม
กำรลงทุน และไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2557 2556 
รำยไดจ้ำกกำรขำย   
   กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 1,514,152,500 1,593,731,798 
   กิจกำรท่ีไมไ่ดรั้บกำรส่งเสริม 982,126,549 65,320,496 
รวม 2,496,279,049 1,659,052,294 
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23. ก ำไรต่อหุ้น        
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 2557 2556 
ก ำไรส ำหรับปี (บำท) 219,306,618 117,678,457 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 916,712,329 800,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.24 0.15 

24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น

กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วน
งำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรประกอบกิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขต
ภูมิศำสตร์แลว้  

 ในปี 2557 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 888 ลำ้นบำท, 791 ลำ้น
บำท และ 498 ลำ้นบำท (ปี 2556: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 4 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 623 ลำ้น
บำท, 375 ลำ้นบำท, 296 ลำ้นบำท และ 274 ลำ้นบำท) 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำน
เม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2557 บริษทัฯได้จ่ำยเงิน
สมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2.2 ลำ้นบำท (2556: 2.0 ลำ้นบำท) 
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26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล          
จ่ำยต่อหุน้ วนัท่ีจ่ำยเงินปันผล 

  (บำท) (บำท)  
2557     
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 
กนัยำยน 2557 

100,000,000 0.10 17 ตุลำคม 2557 

รวม  100,000,000 0.10  
2556     
เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 
2555 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 
2556 

24,000,000 0.03 20 พฤษภำคม 2556 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวำคม 2556 

80,000,000 0.10 17 มกรำคม 2557 

รวม 104,000,000 0.13  

27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
27.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 4.8 ลำ้น

บำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ และกำรปรับปรุงและกำรซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
(2556: กำรก่อสร้ำงระบบผลิตก๊ำซชีวภำพและโรงงำนผลิตเอทำนอลสำยกำรผลิตท่ี 2 และกำรซ้ือเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์จ ำนวนเงินประมำณ 176.3 ลำ้นบำท) 
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27.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 บริษทัฯได้เขำ้ท ำสัญญำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนักงำนและบริกำรอ่ืน ๆ อำยุของ

สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง  5 ปี  

 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำและบริกำรดงักล่ำวดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2557 2556 
จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 3.3 3.1 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.5 - 

27.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรและซ้ือสินค้ำระยะยำว 
ก) บริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมี

ก ำหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวำคม 2553 ถึงวนัท่ี 20 ธันวำคม 2554 และสำมำรถต่ออำยุโดย
อตัโนมติัครำวละ 1 ปี ซ่ึงอตัรำค่ำซ้ือไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ 

ข) บริษทัฯมีภำระผูกพนัตำมสัญญำซ้ือกำกน ้ ำตำลซ่ึงมีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี และจะตกลงรำคำทุก ๆ 5 ปี 
โดยเร่ิมมีกำรซ้ือในปี 2548 เป็นปีแรก รำคำซ้ือ 3 ปีแรกเป็นไปตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ ส่วนปีท่ี 4 
และ 5 ให้ใชร้ำคำเฉล่ียของรำคำท่ีซ้ือขำยจริงตำมภำวะตลำดใน 3 ปีแรกมำเปรียบเทียบ โดยปริมำณ
กำรซ้ือให้เป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ นอกจำกน้ี บริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือกำกน ้ ำตำลเพิ่มเติมอีกสอง
บริษทัมีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี และจะตกลงรำคำซ้ือก่อนกำรส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมำณกำรซ้ือ
ใหเ้ป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสัญญำจำ้งให้ค  ำปรึกษำทำงด้ำนกำรเงิน
จ ำนวนเงินประมำณ 0.8 ลำ้นบำท (2556: สัญญำจำ้งใหค้  ำปรึกษำดำ้นกฎหมำยจ ำนวน 0.7 ลำ้นบำท) 

27.4 กำรค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็น

จ ำนวน 5.1 ลำ้นบำท (2556: 11.1 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำย
เอทำนอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงกบักรมสรรพสำมิตและโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพ ปี 2555 (ปีท่ี 5) 
กบัส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำนกระทรวงพลงังำน และเพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำอนุญำต
ใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
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28. คดีฟ้องร้อง 
ในเดือนกันยำยน 2554 บริษัทแห่งหน่ึงกล่ำวหำว่ำบริษัทฯไม่ปฏิบัติตำมสัญญำซ้ือขำยมันเส้นลงวนัท่ี                  
21 มกรำคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษำยน 2554 โดยขอเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน 186.9  ลำ้น
บำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 บริษทัฯไดย้ื่นค ำให้กำรและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่ำวโดยเรียกค่ำเสียหำย
จ ำนวน 82.4 ลำ้นบำท จำกนั้นในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งไดพ้ิจำรณำยกฟ้องคดีท่ีบริษทัดงักล่ำวกล่ำวหำ
บริษทัฯ และใหบ้ริษทัดงักล่ำวช ำระเงินค่ำซ้ือมนัเส้นท่ีบริษทัฯจ่ำยล่วงหนำ้จ ำนวน 6.9 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 (วนัท่ีฟ้องแยง้) จนกวำ่จะช ำระเสร็จส้ิน พร้อมทั้งให้
จ่ำยค่ำฤชำธรรมเนียม และค่ำทนำยควำมบำงส่วนแทนบริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯ
ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้ำนค ำพิพำกษำดังกล่ำวซ่ึงขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนด ำเนินกำรพิจำรณำของศำล
อุทธรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บช ำระเงินจำกบริษทัดงักล่ำวจึงยงัไม่ได้บนัทึกรำยกำร
บญัชี 

29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษัทฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและ
เงินกู้ยืมระยะยำว บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำร
ก ำหนดให้มีนโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำม
เสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี  ลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นบริษทัน ้ ำมนัซ่ึงมี
ช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินดี จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชี
ของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำร เจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย          
ท่ีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 18.3 4.0 22.3 0.37 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 195.0 195.0 - 

 18.3 199.0 217.3  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 963.1 - 963.1 3.52 - 3.90 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 134.0 134.0 - 
เจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5.2 - 5.2 6.88 - 15.30 

 968.3 134.0 1,102.3  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย       
ท่ีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9.9 2.1 12.0 0.25 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 176.8 176.8 - 
 9.9 178.9 188.8  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 744.7 - 744.7 3.70 - 4.10 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 187.3 187.3 - 
 744.7 187.3 932.0  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 657.8 ลำ้นบำท (2556: 837.8 ลำ้นบำท) คิด
อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส ำหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปี
ท่ีสองถึงปีท่ีหำ้  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯไม่คำดว่ำจะมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัจำกรำยกำรซ้ือ ขำยและกำรกูย้ืม เน่ืองจำก
รำยกำรส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท  
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29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้มืมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ
ในลักษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม

และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 บริษทัฯบริหำรจดักำรสถำนะของทุนโดยใช้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2557 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.10:1 (2556: 1.63:1)  

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2558 
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เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiagroenergy.com




