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รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

   ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)  ขอเรียนให้ทราบว่าจากผลการ

ด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯได้พัฒนาศักยภาพแห่งการเป็นผู้น�าในการพัฒนาพลังงานทดแทน โดย

ในปี 2558 มีรายได้ 2,602.57 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 244.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.08 และ 

11.38 ตามล�าดบั สบืเนือ่งมาจากความต้องการใช้เอทานอลทีเ่พิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่งจากนโยบายภาครฐัทีย่กเลิกการจ�าหน่าย

น�้ามันเบนซิน 91 กอปรกับบริษัทฯสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช�าระคืน

เงินกู้ยืมจากธนาคารซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข จึงท�าให้ดอกเบี้ยลดลง

 ส�าหรับปริมาณการขายเอทานอลในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.65 เนื่องจากอุปสงค์เอทานอล

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปริมาณการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอลล์ E10 (ออกเทน 91 และ 95) 

และน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็นน�้ามันแก๊สโซฮอลล์เพิ่ม

มากข้ึนตามไปด้วย นอกจากน้ีบริษัทฯยงัได้ก่อสร้างระบบผลติไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาดก�าลงัการผลิต 3 เมกะวตัต์ เพ่ือน�าไฟฟ้า

ท่ีได้มาใช้ภายในโรงงานและกระบวนการผลติ เป็นการลดค่าใช้จ่ายพลังงานและท�าให้สามารถบรหิารต้นทนุของบรษิทัฯในระยะยาว  

    ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี 2558-2579 ที่มีการก�าหนดเป้าหมายปริมาณความต้องการ

ใช้เอทานอลที่ 11.30 ล้านลิตรต่อวันภายในปี 2579 โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์มารองรับ ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อม

ด้านวตัถดุบิ การเพิม่ศกัยภาพในการผลติและการตลาด รวมถงึการสร้างจติส�านกึและการเข้าถงึองค์ความรูด้้านพลงังานทดแทน 

และการบรหิารโครงสร้างราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิให้มคีวามเหมาะสมโดยการใช้มาตรการภาษ ีและกองทนุน�า้มนั ล้วนแล้วแต่ส่งผล

ดต่ีอผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อกีทัง้การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ในปี 2558 กนั็บเป็นโอกาสดีทีบ่รษิทัฯ 

จะขยายตลาดส่งออก รวมถึงเพิ่มช่องทางการน�าเข้าวัตถุดิบจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหาร

จัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในเดือนธันวาคมปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการศึกษา

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ก�าลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน  ร่วมกับกลุ่มบริษัท แสงฟ้า อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ผลิต

และส่งออกมันเส้นรายใหญ่ของประเทศ เพื่อขยายก�าลังการผลิตรองรับความต้องการเอทานอลที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต ความ

ส�าเร็จของโครงการจะเป็นการเสริมศักยภาพการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯต่อไป

 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาน�า้มนัดบิตลาดโลกทีย่งัคงมคีวามผนัผวนนบัเป็นปัจจยัส�าคัญทีอ่าจส่งผลกระทบต่อปรมิาณ และ

ราคาจ�าหน่ายเอทานอลของบรษิทัฯ ในอนาคต ในการนี ้บรษิทัฯ มนีโยบายเพิม่ศักยภาพในการแข่งขนัโดยการปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ของการผลติเพือ่ลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนือ่งและจะพยายามบรหิารจดัการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างระมดัระวัง 

เพื่อให้ผลการด�าเนินงานในอนาคตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่ก�าหนดได้อย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและค�านึง

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต และเข้าร่วมกระบวนการรับรอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถผ่านกระบวนการรับรองได้ภายในปี 2560 นี้

   คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านส�าหรับความไว้วางใจและจะมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามพันธกิจ เพื่อให้

องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถตอบแทนประโยชน์คืนสังคมและท่านผู้ถือหุ้นต่อไปประธานกรรมการ

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด(มหาชน)

(นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระไมเกี่ยวของกับผูบริหารโดยใน

ระหวางป  2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นที่เปนสาระสําคัญ

ดวยความเปนอิสระ ทั้งยังไดรวมประชุมกับผูสอบบญัชี ผูตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผูบริหารที่เก่ียวของเขารวม

ประชุมดวย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควร ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 

สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจําป 2558 ของบริษัทฯ รวมถึงรายการระหวางกัน รายการ

ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมกับฝายบริหารและแผนกตรวจสอบ โดยไดเชิญผูสอบบัญชีรวมประชุมทุก

ครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํป  เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได

จัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ อยางเพียงพอ 

และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี

โดยไมมีฝายบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชี

ประจําปของผูสอบบัญชี  
 

สอบทานระบบการควบคุมภายในใหรัดกุม ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการตรวจสอบ

ตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแกไขผลของการตรวจสอบ เพื่อมุงเนนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล และใหเพียงพอในจุดที่จําเปน โดยไดรายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปน

ประจํารวมทั้งสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับและขอกําหนดที่เกี่ยวของ และนอกจากนี้ได

มีการสอบทานแผนงานในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต 
 

พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

เสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนลงมติแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี ประจําป 2559 
 

ในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ใหความสําคัญกับปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอ

กฎหมายที่เกี่ยวของ มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือไดเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลและการดําเนินงานอยางโปรงใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไมพบ

ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญแตอยางใด 
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

(นายเผดจ็ภัย  มีคุณเอ่ียม) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 



รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ให้เริม่ปฏิบติัหน้าท่ีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้มอี�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการสรรหากรรมการ

และผู้บริหารรวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นแต่ละเรือ่งแต่ละกรณีๆ  ไป โดยมกีารประชมุจ�านวน 1 ครัง้ เม่ือวันที ่11 กมุภาพนัธ์ 

2559 ที่ผ่านมาซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 1. ได้สอบทานการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานประจ�าปี 2559 และการจ่ายเงินรางวัลพนักงานประจ�าปี 2558 ให้กับ

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปรากฏว่าเป็นไปตามงบประมาณและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีองค์กรอิสระท�าการส�ารวจไว้

 2. ได้รับทราบการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์การก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งต้ังกรรมการรายใหม่ส�าหรับการประชุมใหญ่

ประจ�าปี 2559 แต่อย่างใด

 3. ได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 โดย

ก�าหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาดังนี้

  3.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอ

ชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว

  3.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับ

การเสนอโดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

วชิาชพีอนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ และมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียน

ได้ตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีกฎหมายก�าหนดตลอดจนพจิารณาถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการของบรษัิทฯ ใน

รอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี)

  3.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน

กรรมการทีอ่อกตามวาระเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาน�าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2559 ต่อไป

 4. ได้พจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะอนกุรรมการบรษัิทฯ ชดุต่างๆ โดยพจิารณาถงึขอบเขตอ�านาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยมีการกลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกนัรวมทัง้ขนาดธรุกจิและการขยายตวัทางธรุกิจและผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมาแล้ว จงึน�าเสนอค่าตอบแทนทีเ่หน็

ว่าเหมาะสมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาน�าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ต่อไป

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 

ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.

(นายไกรสีห์ ศิริรังษี)

ประธานกรรมการ ก.ส.ต.



นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                            

นายไกรสีห์  ศิริรังษี        
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสุโรจน์  ศุภสวัสดิ์กุล
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอนันต์ เล้าหเรณู 
กรรมการและกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
กรรมการและกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
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นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ 
กรรมการและกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธิ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิรัช  อภิเมธีธ�ารง 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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ผู้บริหารของ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

นายมงคล  สุนนานนท์
ผู้อำานวยการโรงงาน

นางสมฤดี  สุวรรณรูป
ผู้อำานวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท

นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช
ผู้อำานวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ

นายวรพงษ์ รุ่งทิวาสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงงาน

นายอนันต์ รายะรุจิ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงงาน

นายศุภชัย  แก้วเฟื่อง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

นางสาวธีรนันท์  คุณะเกษม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

8
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• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ปัจจัยความเสี่ยง
• ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
• ข้อพิพาททางกฎหมาย
• ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

   บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)                                                        แบบ 56-1 ปี 2558 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 1 
 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่มีควำม

บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมำตร เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทำนอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมำณ 
78 องศำเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่ำย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่ำออกเทนสูง โดย
บริษัทฯ จ ำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพให้กับบริษัทผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพ่ือน ำไปผสมกับน้ ำมันเบนซินในอัตรำส่วนผสมร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 ได้
เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตำมล ำดับ ส ำหรับใช้เป็น
เชื้อเพลิงในรถยนต์เพ่ือทดแทนกำรใช้น้ ำมันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดกำรน ำเข้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและสำรปรุงแต่งซึ่ง
ใช้เพิ่มค่ำออกเทนในน้ ำมันเบนซินที่เรียกว่ำ  MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิษทำงอำกำศ 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงำนผลิตเอทำนอล โดยใช้เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรต่อวัน หรือ 120.75 ล้ำนลิตรต่อปี (ค ำนวณจำกจ ำนวน
วันที่ใช้ในกำรผลิตเท่ำกับ 330 วันต่อป)ี ทั้งนี้ สำยกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สำยกำรผลิต โดย
มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 
สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล กำกน้ ำตำล กำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง 
ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรต่อวัน 200,000 ลิตรต่อวัน 
วันที่เริ่มกำรผลิตครั้งแรก 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 

 
ทั้งนี้ โรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1760(2)/2546  ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2546 ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 และ
เลขที่ 2078(9)/2551  ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2551 ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 โดยบัตรส่งเสริมกำรลงทุนมีสิทธิ
ประโยชน์ด้ำนภำษีและเงื่อนไขที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
ได้รับยกเว้น ไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม (ซึ่งได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคล)ไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้  ส ำหรับสำยกำรผลิต
ที่ 1 นั้น  สิทธิประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวได้หมดอำยุไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556 และส ำหรับ
สำยกำรผลิตที่ 2 นั้น สิทธิประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวจะหมดอำยุในวันที่  1 เมษำยน 2563 



11
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

   บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)                                                        แบบ 56-1 ปี 2558 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 2 
 

2. ได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักออก
จำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลำ 5 ปี    
นับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีตำม 1. 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นที่ต้องน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ใน
กำรผลิตเพ่ือส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่น ำเข้ำครั้งแรก 

4. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
 1.1 นโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  
  วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภำพ” 

   พันธกิจ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมกำรใช้เอทำนอลเป็นพลังงำนทดแทนโดยกำรร่วมมือกับหน่วยงำน

รัฐสถำบันกำรศึกษำและเอกชนให้เกิดบูรณำกำรในกำรพัฒนำกำรใช้เอทำนอลเป็นเชื้อเพลิงภำยใต้กำรบริหำร
จัดกำรที่เป็นธรรมำภิบำลเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรผู้ถือหุ้นพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม 

   นโยบายคุณภาพ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภำพถูกต้องตำมมำตรฐำน 

และมุ่งสร้ำงควำมม่ันใจและควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรแก่คู่ค้ำด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประกำรดังนี้ 
(1) พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง 
(2) ตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบ สำรเคมี และน้ ำท่ีใช้ ตลอดจนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ระหว่ำง

ผลิตทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำน ISO 9001/2008 
(3) สร้ำงจิตส ำนึกและกำรใส่ใจในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ 

รวดเร็ว และจริงใจ 
   นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
   บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหำรงำนและด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำง โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้ำงกำรปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนได้ มีส่วนร่วมใน
กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ต่อชุมชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนชุมชนและสังคมรอบข้ำงอย่ำงยั่งยืน  
โดยก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ 4 ด้ำน ดังนี้ 

(1) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีเจตจ ำนงที่จะประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักกำร ดังนี้ 
- ติดตำมและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและระบบกำรจัดกำรของเสียจำกโรงงำนเพ่ือก ำจัด

มลภำวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มำตรฐำน ISO14000 
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-  ตรวจสอบระบบเผำไหม้ของเชื้อเพลิงตำมก ำหนดเพ่ือควบคุมคุณภำพของอำกำศท่ี
ปล่อยจำกปล่องให้อยู่ในมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

-  ตรวจวัดคุณภำพอำกำศทุก 6 เดือน 
(4)  ด้ำนสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ “สังคม” เป็นกลไกส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจกำรของบริษัทฯ 
คงอยู่และเติบโตอย่ำงมั่นคง โดยเริ่มจำกสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงำนซึ่งเป็นหัวใจ
ส ำคัญที่ เสริมศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไปสู่สั งคมระดับชุมชน  และ
ระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรในระดับสังคมต่ำงๆ ดังนี้ 

(ก)  ระดับองค์กร 
- พัฒนำทักษะของพนักงำนทุกระดับและสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรสู่กำรบริหำร

ควำมสำมำรถ (Competence Management) 
- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองค์กร 
-  ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 

(ข)  ระดับชุมชน 
-  อนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
-  ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ของเยำวชนในชุมชน 
-  ส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพ่ือเป็นรำกฐำนของกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชน 
(ค)  ระดับประเทศ 

-  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  สนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ

เยำวชน 
 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้
ก ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน
ของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพ่ิมควำมเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพ่ือพัฒนำองค์กรให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว 

บริษัทฯ มีข้อห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับ ด ำเนินกำรหรือยอมรับ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบหรือสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
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เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณทำงธุรกิจโดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 

(2) พนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยให้ปรึกษำหำรือผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่บริษัทฯ 
ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ 

(3) บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

(4) ผู้ที่กระท ำทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้  อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำร
กระท ำนั้นผิดกฎหมำย 

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น 

เพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มี
แนวทำงด ำเนินกำรต่ำงๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล
ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
พนักงำน และกำรให้ผลตอบแทน โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลด้วย 

(2) กำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังโดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(2.1) ไม่เสนอให้ค่ำตอบแทน จ่ำยสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจำกบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงำนอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพ่ือให้มีกำรตอบแทนกำร
ปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของบริษัทฯ 

(2.2) กำรรับหรือให้เงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน 
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(2.3) ห้ำมรับหรือให้สินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ กำรติดต่อ
งำนกับภำครัฐจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด
โดย เคร่งครัด 

  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำร  

ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรที่สนับสนุนกิจกำรของบริษัทฯ อันจะท ำให้บริษัทฯ มี               
ผลประกอบกำรหรือผลก ำไรเพ่ิมมำกขึ้น หรือธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสำมำรถ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีควำมครบวงจรมำกยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ กำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมกำรของบริษัทฯ หรือคัดเลือก
ผู้บริหำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตัวแทนในกำรบริหำรงำน เพ่ือ
ก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำว 
 เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดข้ึน (Conflict of Interest) ในอนำคตใน
แง่ของกำรท ำธุรกิจที่แข่งขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น      
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้กำรด ำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ่มใน
อนำคตจะด ำเนินกำรผ่ำนบริษัทฯ   

    1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

    1.2.1 ประวัติความเป็นมา 

    เอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได้นั้น จะถูกน ำไปผสมกับน้ ำมันเบนซินเพ่ือผลิตเป็นน้ ำมัน
เชื้อเพลิงที่เรียกว่ำ น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยกำรผลิตน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจำกแนวพระรำชด ำริ
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเมื่อปี 2528 โดยโครงกำรส่วนพระองค์ได้ศึกษำกำรผลิตแก๊สโซฮอล์เพ่ือใช้เป็น
พลังงำนทดแทน โดยผลิตเอทำนอลจำกอ้อย หลังจำกนั้นก็เกิดกำรตื่นตัวทั้งจำกภำครัฐและเอกชนเข้ำมำร่วม
พัฒนำและน ำไปทดสอบกับเครื่องยนต์ แต่ยังไม่เกิดกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จนกระทั่งรำคำน้ ำมันในตลำดโลก
เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงมำกในปี 2546 รัฐบำลจึงได้หันมำผลักดันกำรผลิตและกำรใช้แก๊สโซฮอล์อย่ำงจริงจัง รวมถึง
ส่งเสริมกำรผลิตเอทำนอลเพ่ือน ำไปผลิตน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
โอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท    ไทย 
อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด  เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้ำนบำท            เพ่ือ
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้จัดตั้งโรงงำนผลิตเอ
ทำนอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงจำกคณะกรรมกำรเอทำนอลแห่งชำติผ่ำนมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน
แห่งชำติ ครั้งที่ 2/2545 เม่ือวันที่ 8 กรกฎำคม 2545 ต่อมำเม่ือวันที่ 18 มิถุนำยน 2546 บริษัท  ลำนนำ        
รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) (“LANNA”) ได้เข้ำมำซื้อหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จนท ำให้ LANNA เป็น        
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ จึงมี
สถำนะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 ของ
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พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2548 ซี่งถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำย
แรกที่ได้รับใบอนุญำตดังกล่ำว และเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ท ำกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
จ ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  
    1.2.2 พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปี 2546 
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 255 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น       

265 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 25.50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
เสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรเพิ่มทุน
ครั้งนี้ LANNA ได้เข้ำมำลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวจ ำนวน 19,875,000 หุ้น ท ำให้ LANNA มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และท ำให้
บริษัทฯ มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA  

 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล จำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม เมื่อวันที่   22 กันยำยน 2546 

 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตเอทำนอล สำยกำรผลิตที่ 1 จำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2546 

ปี 2547 
 กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำล (สำยกำรผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ์  
ปี 2548 
 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกสำยกำรผลิตที่ 1 เป็นครั้งแรก 
        เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2548 
 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมัน ตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง      

พ.ศ. 2543 ในกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง จำกกรมธุรกิจพลังงำน 
ปี 2549 
 LANNA ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 200,000 หุ้น ท ำให้จ ำนวนหุ้นที่ถือใน  

บริษัทฯ เพิ่มข้ึนจำก 19,875,000 หุ้น เป็น 20,075,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.75 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด  

 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor 
(ABR) เมื่อเดือนมกรำคม 2549 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่มีควำมบริสุทธิ์ของ
แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่ำ 99.5% เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ค้ำน้ ำมันโดยตรงเท่ำนั้น โดยมีขนำดก ำลังกำร
ผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่  31 มีนำคม 2549 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 106 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล้ำนบำท เป็น    
371 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 10.60 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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ปี 2550 
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 79.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 371 ล้ำนบำท เป็น 

450.50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 7.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท   
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 149.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ล้ำนบำท     
เป็น 600 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 14.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเปลี่ยนชื่อ
บริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ       
ที่ตรำไว้จำกเดิมหุ้นนละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้สำมำรถส่งเอทำนอลออกนอกรำชอำณำจักรได้          
เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2550 

ปี 2551 
 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตเอทำนอล สำยกำรผลิตที่ 2  จำกคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2551 
ปี 2552 
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2552 บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จำกสถำบัน 

UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)  
ปี 2553 
 บริษัทฯ เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง 

(สำยกำรผลิต  ที่ 2) เพ่ือขยำยก ำลังกำรผลิตเพ่ิมเติมอีก 200,000 ลิตรต่อวัน หรือ 66.00 ล้ำนลิตร
ต่อปี (จ ำนวนวันที่ใช้ในกำรผลิตเท่ำกับ 330 วันต่อปี)  

ปี 2554 
 บริษัทฯ เริ่มทดสอบกำรเดินเครื่องจักรผลิตเอทำนอลจำกมันส ำปะหลังของสำยกำรผลิตที่ 2 ในช่วง

เดือนมกรำคม 2554 
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 2 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket (UASB) เมื่อเดือนพฤษภำคม 2554 
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 200 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 600 ล้ำนบำท เป็น 800 

ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมใหม่จ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ขยำยก ำลังกำรผลิตเอทำนอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงจำก 
150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2554 
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รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 
เลขท่ีบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 1760(2)/2546 2078(9)/2551 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
ปริมำณกำรผลิตท่ีได้รับยกเว้นภำษี 54,750,000 ลิตร 

(เวลำท ำงำน 24 ชม./วัน : 
365 วัน/ปี) 

66,000,000 ลิตร 
(เวลำท ำงำน 24 ชม./วัน : 

330 วัน/ปี) 
วันเริ่มมีรำยได้ 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 
วันหมดอำยุของสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 30 มกรำคม 2556 1 เมษำยน 2563 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำร

ประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำ
เงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 
8 ปี  

นับแต่วันท่ีเริ่มมีรำยได้จำก
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม 

(หมดอำยุไปแล้วเมื่อ  
30 ม.ค. 56) 

 
8 ปี  

นับแต่วันท่ีเริ่มมีรำยได้จำก
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม 

2. ได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภำยหลัง
ระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 

5 ปี  
นับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำท่ี

ได้รับยกเว้นภำษี 

5 ปี  
นับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำท่ี

ได้รับยกเว้นภำษี 
3. ไดร้ับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นท่ีต้อง

น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อส่งออก 
1 ปี 

นับแต่วันท่ีน ำเข้ำครั้งแรก 
1 ปี 

นับแต่วันท่ีน ำเข้ำครั้งแรก 
4. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมท่ีคณะกรรมกำร

พิจำรณำอนุมัติ 
  

 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2008 และกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรจัดกำร สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ำ
บริษัทฯ มีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีระบบกำรควบคุมดูแลกระบวนกำรผลิตอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมี
แผนด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดหรือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงชัดเจนและเป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่ ำหนด 

(2) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
นอกเหนือจำกผลิตภัณฑ์หลัก คือ เอทำนอลตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในกระบวนกำรกลั่น         

เอทำนอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) คือ ฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไป
ด้วยแอลกอฮอล์หลำยชนิด กำรใช้ฟูเซล ออยล์จะต้องมีกำรแยกแอลกอฮอล์ด้วยวิธีกำรกลั่น และผ่ำนกระบวนกำร
ท ำให้บริสุทธิ์ แล้วจึงน ำแอลกอฮอล์ที่ได้ไปใช้เป็นตัวท ำละลำยในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำกรรมน้ ำหอม 
อุตสำหกรรมเรซิ่นและพลำสติก อุตสำหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมำณฟูเซลออยล์ที่
เกิดข้ึนในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ จะมีประมำณวันละ 200 ลิตร  
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 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์   
 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะมุ่งเน้นผลิตเอทำนอลที่มีคุณภำพสูงเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ โดยบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจสอบคุณภำพของเอทำนอลอย่ำงสม่ ำเสมอ เริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือก
และตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำกน้ ำตำล ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต 
นอกจำกนี้ เทคโนโลยีที่บริษัทฯ น ำมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอลทั้ง 2 สำยกำรผลิต เป็นเทคโนโลยีของ MAGIUN 
INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับกำรยอมรับจำกผู้ผลิตเอทำนอลทั่วโลก 
กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบบ DCS (Distributed Control System) ที่ทันสมัยและแม่นย ำ 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของเอทำนอลในทุกขั้นตอนกำรผลิตจนถึงขั้นตอน
สุดท้ำยก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ กำรด ำเนินกำรทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่ำวข้ำงต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่ำเอทำนอลที่ผลิตได้มีคุณภำพได้มำตรฐำน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สำมำรถผลิตเอทำนอลที่มีควำม
บริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมำตร ซึ่งสูงกว่ำคุณภำพมำตรฐำนที่กรมธุรกิจพลังงำนก ำหนด  

2. การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักที่จะส่งผลต่อ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ก๊ำซชีวภำพซึ่งได้จำก
กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไอน้ ำเพ่ือใช้ใน
กระบวนกำรผลิตเอทำนอล จำกเดิมที่บริษัทฯ ต้องใช้น้ ำมันเตำเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีรำคำสูงมำก ท ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถประหยัดต้นทุนค่ำเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ หรือคิดเป็นค่ำเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
ประมำณ 4.50 บำทต่อลิตรเอทำนอล นอกจำกนี้ เทคโนโลยีกำรผลิตที่บริษัทฯ ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลเป็น
ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ท ำให้จ ำนวนพนักงำนในสำยกำรผลิตมีจ ำนวนไม่มำก 
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่ำแรงลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 
  ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรที่บริษัทฯ ออกแบบสำยกำรผลิตที่ 2 ให้สำมำรถเลือกใช้กำกน้ ำตำล หรือมัน
เส้นเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอล จะเป็นกำรเพ่ิมควำมยืดหยุ่นของบริษัทฯ ในกำรท่ีจะบริหำรต้นทุนกำร
ผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยหำกรำคำของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้น ก็จะสำมำรถหันมำใช้วัตถุดิบ
อีกชนิดหนึ่งในกำรผลิตเอทำนอลแทน  

3.  ความแน่นอนในการส่งมอบสินค้า  
 กำรส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำเป็นปัจจัยส ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้ำใช้พิจำรณำใน

กำรเลือกสั่งซื้อ  เอทำนอลแปลงสภำพจำกผู้ผลิตแต่ละรำย ซึ่งผู้ซื้อจะมีแผนกำรรับเอทำนอลที่ระบุปริมำณที่ส่ง
มอบและก ำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ำที่ชัดเจน โดยหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ในปริมำณ
และภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว จะส่งผลกระทบต่อควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงถือเป็นนโยบำยหลักที่จะต้องส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่
ลูกค้ำ อันจะช่วยสร้ำงควำมไว้วำงใจให้แก่ลูกค้ำซึ่งจะส่งผลท ำให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริก ำรของบริษัทฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง 
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4. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำยแรกที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 ของ

พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงท ำให้มีกลุ่มลูกค้ำที่มีกำรติดต่อท ำธุรกิจกันมำเป็นเวลำนำน 
ประกอบกับกำรที่บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมั่น
และไว้ใจในกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะวำงแผนกำรจัดส่งเอ
ทำนอลล่วงหน้ำร่วมกับลูกค้ำ ทั้งในด้ำนปริมำณสินค้ำ และเวลำในกำรจัดส่ง เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ
ว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถส่งสินค้ำให้ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่ำว ในกำรวำง
แผนกำรผลิตและกำรจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือที่จะสำมำรถจัดส่งเอทำนอลให้ในปริมำณ 
คุณภำพ และเวลำที่ลูกค้ำต้องกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  

2.2.2 ลักษณะลูกค้า 
  บริษัทฯ จ ำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพส ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง เพ่ือน ำไปใช้ผสมกับน้ ำมันเบนซินใน
สัดส่วนต่ำงๆเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ บริษัทผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ของ
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ ำมันรำยใหญ่ของประเทศ โดยบริษัทฯ จะมีกำร
ท ำสัญญำซื้อขำยเอทำนอล ซึ่งมีอำยุสัญญำประมำณ 3 -12 เดือน ขึ้นอยู่กับนโยบำยของลูกค้ำแต่ละรำยใน
สัญญำจะก ำหนดปริมำณเอทำนอลแปลงสภำพที่บริษัทฯ ต้องจัดส่งให้ลูกค้ำในก ำหนดเวลำที่แน่นอน ส่วนรำคำ
ซื้อขำยเอทำนอลแปลงสภำพที่จะซื้อขำยกันนั้นจะก ำหนดเป็นรำยไตรมำส   

 

2.2.3 นโยบายราคา 
     ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เห็นชอบให้ใช้รำคำเอทำนอลอ้ำงอิงจำก
กำรเปรียบเทียบรำคำต่ ำสุด ระหว่ำงรำคำเอทำนอลที่ผู้ผลิตรำยงำนต่อกรมสรรพสำมิตกับรำคำเอทำนอลที่
ผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยงำนต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวำคม 
2558 เป็นต้นไป 
       โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยจำกต้นทุนบวกอัตรำก ำไรขั้นต้นที่เหมำะสม (Cost 
Plus Margin) โดยนอกเหนือจำกกำรพิจำรณำรำคำเอทำนอลอ้ำงอิงที่ประกำศโดย สนพ. แล้ว บริษัทฯ ยัง
พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ประกอบในกำรก ำหนดรำคำขำยเอทำนอลแปลงสภำพเป็นส ำคัญ เช่น รำคำวัตถุดิบที่ใช้
ในกำรผลิต อุปสงค์และอุปทำนของตลำด รวมถึงภำวะกำรแข่งขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจำกตลำดในประเทศ
และต่ำงประเทศ เป็นต้น 
 

2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 กรมสรรพสำมิตมีข้อก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงว่ำ บริษัทฯ จะต้องน ำเอทำนอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปใช้ในกำรผสมกับน้ ำมันเชื้อเพลิงหรือจ ำหน่ำยให้แก่
ผู้ค้ำน้ ำมันโดยตรงเท่ำนั้น และต้องแปลงสภำพเอทำนอลเป็น “เอทำนอลแปลงสภำพ” (Denatured Ethanol) 
ก่อนน ำออกจำกโรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ตำมสูตรที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด โดยผสมกับน้ ำมันเบนซิน 
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หรือน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเรียกว่ำสำรแปลงสภำพ ในสัดส่วน 0.5% ต่อเอทำนอล 99.5% โดยปริมำตร ก่อนกำร
จ ำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผู้ค้ำน้ ำมันจะ
น ำเอทำนอลแปลงสภำพไปผสมกับน้ ำมันเบนซินในอัตรำส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85% เป็นน้ ำมัน          
แก๊สโซฮอล์ E10, น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตำมล ำดับ 
 ในกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลูกค้ำเป็นผู้รับผิดชอบกำรขนส่ง        
เอทำนอลที่ซื้อเอง โดยลูกค้ำจะเป็นผู้น ำรถขนส่งมำรับสินค้ำ ณ โรงงำนของบริษัทฯ ในขณะที่ลูกค้ำบำงรำย 
บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบกำรขนส่ง โดยบริษัทฯ จะว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอกในกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ 
ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่งจนถึงคลังเก็บสินค้ำของลูกค้ำ 
ส ำหรับปริมำณกำรซื้อขำยเอทำนอลนั้นจะยึดตำมปริมำณที่วัดโดยมิเตอร์ ณ โรงงำนของบริษัทฯ เป็นหลัก     
ซึ่งมิเตอร์ดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรสอบเทียบตำมที่กฎหมำยก ำหนดเป็นประจ ำ 
 

  2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
   ภาวะอุตสาหกรรม 
  ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เห็นชอบแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน
และพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2558 ที่ผ่ำนมำ โดยได้ก ำหนด
สัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยของประเทศในปี 2579 
นอกจำกนั้นได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยควำมต้องกำรใช้เอทำนอลจำกแผน AEDP 10 ปี (2555-2564) ที่ 9 
ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2564 เป็นแผน AEDP 2015 (2558-2579) ที่ประมำณกำรควำมต้องกำรเอทำนอล 5.09, 
7.38 และ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2562, 2569 และ 2579 ตำมล ำดับ โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำร
พลังงำนในภำคขนส่ง และควำมสำมำรถในกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพเป็นหลัก ซึ่งทำงกระทรวงพลังงำนได้
ก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน 3 ด้ำน ดังนี้ 
       ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต กำรใช้ และตลำดพลังงำนทดแทน 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและเข้ำถึงองค์ควำมรู้ข้อเท็จจริงด้ำนพลังงำนทดแทน 
         นอกจำกนั้น กพช. ได้อนุมัติแผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงของประเทศระยะยำว พ.ศ. 
2558-2579 (Oil Plan 2015) เพ่ือใช้ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่ระบุภำยใต้แผนอนุรักษ์พลังงำน และแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ซึ่ง
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญยุทธศำสตร์หนึ่งของแผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง คือกำรบริหำรจัดกำรชนิดของน้ ำมัน
เชื้อเพลิงให้เหมำะสม โดยกำรลดชนิดของน้ ำมันเชื้อเพลิง และกำรผลักดันให้มีกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงมำตรฐำน
เดียวกันและสอดคล้องกับมำตรฐำนภูมิภำคอำเซียน (Harmonisation of ASEAN Fuel Quality Standards: 
HAFQS) ได้แก่ ลดชนิดน้ ำมันเชื้อเพลิง ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์อี 10 โดยยกเลิกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 
91 เป็นล ำดับแรก โดยจะต้องด ำเนินกำรควบคู่ไปกับมำตรกำรด้ำนรำคำ คือ กำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันแก๊ส
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โซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95 ให้สะท้อนต้นทุนกำรผลิต รวมทั้งก ำหนดส่วนต่ำงรำคำขำยปลีกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์
ชนิดต่ำงๆ ให้เหมำะสม นอกจำกนี้ยังต้องเตรียมควำมพร้อมกำรจัดหำน้ ำมันเบนซินพ้ืนฐำน ตลอดจน
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ตำมศักยภำพของรถยนต์ และผลักดันให้มีกำรจัดตั้ง
คณะท ำงำนด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภำคกำรขนส่งของอำเซียน 

   ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล 
ปริมำณกำรใช้เอทำนอลในประเทศในปี 2554-2558 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 

1.23 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2554 เป็น 3.49 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2558 คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 
ร้อยละ 23.19 ต่อปี ส ำหรับปี 2556 จะเห็นว่ำปริมำณกำรใช้เอทำนอลในประเทศเพ่ิมขึ้นจำกปี 2555 อย่ำงมี
นัยส ำคัญ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตถึงร้อยละ 87 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่รัฐบำลได้ประกำศยกเลิกกำรจัด
จ ำหน่ำยน้ ำมันเบนซิน 91 ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 และก ำหนดให้ผู้ผลิตและผู้ค้ำน้ ำมันต้องจัด
จ ำหน่ำยน้ ำมันเบนซินในสต็อกให้หมดภำยในเดือนมีนำคม 2556 จึงท ำให้ประชำชนที่ใช้น้ ำมันเบนซิน 91 ต้อง
เปลี่ยนมำใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์  

  ในขณะที่ปัจจุบันจ ำนวนรถยนต์ใหม่ที่สำมำรถใช้น้ ำมัน E20 จนถึง E85 มีมำกขึ้น ประกอบ
กับสถำนีบริกำรน้ ำมันทั้งผู้ค้ำน้ ำมันไทย และต่ำงชำติขยำยหัวจ่ำยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจน
สถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันตลำดโลกที่ลดต่ ำลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้รำคำขำยปลีกน้ ำมันในประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงตำมไปด้วย ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ย 3.49 ล้ำนลิตรต่อวันใน     
ปี 2558  

     ตารางแสดงปริมาณการใช้เอทานอลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในช่วงปี 2554-2558 

(หน่วย : ล้านลิตร) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ปริมำณกำรใช้เอทำนอล 450.24 508.94 948.55 1,181.88 1,273.08 
ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเฉลี่ยต่อวัน  1.23 1.39 2.60 3.24 3.49 

ที่มำ: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลงังำน 

  ภาวะอุตสาหกรรมแก๊สโซฮอล์ 
    เนื่องจำกเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น จะถูกน ำไปผสมรวมกับน้ ำมันเบนซินในสัดส่วนร้อย
ละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ตำมล ำดับ ดังนั้น ควำมต้องกำร
ใช้     เอทำนอลส ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ จะแปรผันตำมปริมำณกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศ
เป็นหลัก โดยในช่วงที่ผ่ำนมำนั้น ปริมำณกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก  11.55 
ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2554 เป็น 25.01 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 
ร้อยละ 16.71 ต่อปี เนื่องมำจำกรถยนต์รุ่นใหม่ที่สำมำรถใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ปริมำณเอทำนอลผสมได้มำกขึ้น  
ประกอบกับรำคำขำยปลีกน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงค่อนข้ำงมำกจำกสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันตลำดโลก 
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    ในปี 2556 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวันมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 
68 เมื่อเทียบจำกปี 2555 ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่ภำครัฐได้ประกำศยกเลิกกำรจัดจ ำหน่ำยน้ ำมันเบนซิน 91 ท ำให้
ประชำชนที่ใช้น้ ำมันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ยนมำใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้
น้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ภำยในประเทศนั้นเพ่ิมข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดด และเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ในช่วงปี 2554-2558 
 

(หน่วย : ล้านลิตร) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 4,212.52 4,454.73 7,469.89 8,007.92 9,130.33 
กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวัน  11.55 12.17 20.46 21.94 25.01 
ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน 

    นอกจำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องแล้ว      
หำกพิจำรณำสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ พบว่ำตั้งแต่ปี 2554 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์
ที่มีส่วนผสมของเอทำนอลที่สูง ได้แก่ น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีกำรปรับตัวเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐผ่ำนกำรเพ่ิมส่วนต่ำงรำคำระหว่ำงแก๊สโซฮอล์ E10 และ 
E20 รวมถึงมำตรกำรทำงภำษี และเงินชดเชยจำกกองทุนน้ ำมัน ในขณะที่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊ส
โซฮอล์ E10 มีแนวโน้มลดลงตำมล ำดับ แต่อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นได้ว่ำในปี 2558 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊ส
โซฮอล์ E85 กลับลดลง ทั้งนี้เนื่องมำจำกส่วนต่ำงรำคำขำยปลีกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เมื่อเทียบกับน้ ำมัน
ประเภทอ่ืนยังต่ ำเกินไปจึงไม่จูงใจผู้บริโภค 

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์แต่ละประเภท ในช่วงปี 2554-2558 

 
 
 
 
 
 

ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
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    ด้ำนผู้ค้ำน้ ำมันมีกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2558  มีสถำนีบริกำรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จ ำนวน 3,038 สถำนีบริกำร 
และมีสถำนีบริกำรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จ ำนวน 807 สถำนีบริกำร  

(หน่วย : บาท/ลติร) น้ ามัน 
เบนซิน 95 

น้ ามัน 
แก๊สโซฮอล์ 95 

น้ ามัน 
แก๊สโซฮอล์ 91 

น้ ามัน 
แก๊สโซฮอล์ E20 

น้ ามัน 
แก๊สโซฮอล์ E85 

อัตรำเงนิส่งเข้ำกองทุน 6.7500 0.650 0.6050 - - 
อัตรำเงินชดเชย - - - 2.4000 9.2300 
ค่ำกำรตลำด 3.0912 2.0185 1.9141 1.9877 3.9391 
รำคำขำยปลีก 29.0600 22.1000 21.6800 19.5400 16.8900 

ที่มำ: โครงสร้ำงรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 

  ภาวะอุตสาหกรรมกากน้ าตาล 

  กำกน้ ำตำลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรแปรรูปอ้อยในโรงงำนน้ ำตำลซึ่งปริมำณอ้อย 1 ตัน 
จะได้ผลผลิตกำกน้ ำตำลประมำณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมำณร้อยละ 4.50-5.00 ของปริมำณอ้อยที่เข้ำหีบ 
ส ำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบอ้อยจะอยู่ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงพฤษภำคมของปีถัดไป โดยปริมำณ
อ้อยเข้ำหีบ และปริมำณกำกน้ ำตำลที่ผลิตได้ ในปีกำรผลิต 2553/2554 ถึง 2557/2558 เป็นดังนี้ 

ฤดูการผลิต ปริมาณพ้ืนที่ 
ปลูกอ้อย 
(ล้านไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ตัน/ไร่) 

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 
(ล้านตัน) 

ปริมาณกากน้ าตาล           
ที่ผลิตได ้
(ล้านตัน) 

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 
2557/2558 10.53 11.08 105.96 4.61 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน้ ำตำลทรำย 

   ในปีกำรผลิต 2557/2558 พ้ืนที่เพำะปลูกอ้อยในเขตพ้ืนที่ส ำรวจรวม เพ่ิมข้ึนเป็น 10.53 ล้ำน
ไร่ โดยมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรผลิต 2556/2557 จ ำนวน 0.45 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 4.46 เนื่องจำกรัฐบำลมี
นโยบำยปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จำกข้ำวในเขตไม่เหมำะสมมำเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อย ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง 
เนื่องจำกปริมำณน้ ำฝนลดลงในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงตุลำคม 
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  ภาวะการแข่งขัน 
    ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เปิดด ำเนินกำรแล้วจ ำนวน 22 โรงงำน คิด
เป็นก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 5,040,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตเอ
ทำนอลได้ดังนี ้

- โรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลและน้ ำอ้อย จ ำนวน 11 แห่ง                                          
        ก ำลังกำรผลิตรวม 2,510,000 ลิตรต่อวัน 

- โรงงำนผลิตเอทำนอลจำกมันส ำปะหลังและกำกน้ ำตำลจ ำนวน 4 แห่ง                                        
        ก ำลังกำรผลิตรวม 700,000 ลิตรต่อวัน 

- โรงงำนผลิตเอทำนอลจำกมันส ำปะหลังจ ำนวน 7 แห่ง                                                              
        ก ำลังกำรผลิตรวม 1,830,000 ลิตรต่อวัน 

โรงงานเอทานอลที่เปิดด าเนินการผลิตเอทานอลแล้ว 

โรงงานเอทานอล จังหวัด 
ก าลังการ
ผลิต 

(ลิตร/วัน) 

วัตถุดิบหลัก 

1 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) เฟส 1 สุพรรณบุรี 150,000 กำกน้ ำตำล 
2 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ ำกัด* ขอนแก่น 150,000 กำกน้ ำตำล 
3 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ ำกัด (บ่อพลอย)* กำญจนบุร ี 300,000 กำกน้ ำตำล 
4 บริษัท น้ ำตำลไทยเอทำนอล จ ำกัด* กำญจนบุร ี 200,000 กำกน้ ำตำล 
5 บริษัท เคไอ เอทำนอล จ ำกัด* นครรำชสีมำ 200,000 กำกน้ ำตำล 
6 บริษัท เพโทรกรีน จ ำกัด (กำฬสินธุ์)* กำฬสินธุ ์ 230,000 กำกน้ ำตำล 
7 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ำกัด (ชัยภูมิ)* ชัยภูมิ 500,000 กำกน้ ำตำล 
8 บริษัท เอกรัฐพัฒนำ จ ำกัด* นครสวรรค์ 230,000 กำกน้ ำตำล 
9 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงำน จ ำกดั* สระบุร ี 120,000 กำกน้ ำตำล 
10 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ำกัด (ด่ำนช้ำง)* สุพรรณบุรี 200,000 กำกน้ ำตำล 
11 บริษัท แม่สอดพลังงำนสะอำด จ ำกัด* ตำก 230,000 น้ ำอ้อย 
12 บริษัท รำชบุรีเอทำนอล จ ำกัด* รำชบุร ี 150,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
13 บริษัท อี เอส เพำเวอร์ จ ำกัด* สระแก้ว 150,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
14 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ำกัด (มหำชน)* นครปฐม 200,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
15 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) เฟส 2 สุพรรณบุรี 200,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
16 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด ลพบุร ี 200,000 มันเส้น 
17 บริษัท ไทผ่ิงเอทำนอล สระแก้ว 300,000 มันสด 
18 บริษัท พี เอส ซี สตำร์ซ โปรดักส์ชั่น ชลบุร ี 150,000 มันสด/มนัเส้น 
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โรงงานเอทานอล จังหวัด 
ก าลังการ
ผลิต 

(ลิตร/วัน) 

วัตถุดิบหลัก 

19 บริษัท ไทยเอทำนอล พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ขอนแก่น 130,000 มันสด 
20 บริษัท อี85 จ ำกัด ปรำจีนบุร ี 500,000 มันสด/น้ ำแป้ง 
21 บริษัท อุบล ไบโอ เอทธำนอล จ ำกัด อุบลรำชธำน ี 400,000 มันสด/มนัเส้น 
22 บริษัท สีมำอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ฉะเชิงเทรำ 150,000 มันสด/มนัเส้น 
 รวมก าลังการผลิตทั้งหมดในปจัจุบัน  5,040,000  

ที่มำ : สมำคมกำรค้ำผู้ผลิตเอทำนอลไทย 
หมำยเหตุ : * เป็นโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เป็นบริษัทในกลุม่ของผู้ประกอบกำรโรงงำนน้ ำตำล 
 

  นอกจำกนี้ยังมีโรงงำนเอทำนอลที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงำน         
เอทำนอลที่ผลิตจำกมันส ำปะหลัง ทั้งหัวมันสด และมันเส้น คิดเป็นก ำลังกำรผลิตรวม 1,220,000 ลิตรต่อวัน 
ท ำให้ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวมในประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น 6,260,000 ลิตรต่อวัน 

โรงงานเอทานอลอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

โรงงานเอทานอล จังหวัด 
ก าลังการผลิต 
(ลิตร/วัน) วัตถุดิบหลัก 

1 บริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด เฟส 1 นครรำชสีมำ 340,000 มันเส้น 
 บริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด เฟส 2,3 นครรำชสีมำ 680,000 มันเส้น 
2 บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จ ำกดั ฉะเชิงเทรำ 200,000 มันสด/มนัเส้น/กำกน้ ำตำล 
 รวม  1,220,000  

ที่มำ: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนกระทรวงพลงังำน  

 

    บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำรตลำดเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จำกร้อยละ 10.20 เป็นร้อย
ละ 13.17 ในปี 2555 ในขณะที่ปี 2556 ส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทฯลดลงมำที่ร้อยละ 7.07 เนื่องจำกควำม
ต้องกำรใช้เอทำนอลที่ปรับสูงขึ้นเกือบเท่ำตัว ในขณะที่บริษัทฯ มีปริมำณกำรขำยเอทำนอลใกล้เคียงกับ         
ปี 2555   

  ส ำหรับปี 2558 ส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 8.19 ใกล้เคียงกับส่วนแบ่ง
กำรตลำดในปี 2557 แต่อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 บริษัทฯ ได้วำงแผนกำรผลิตเอทำนอลเต็มก ำลังกำรผลิต    
ทัง้สองสำยกำรผลิต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำรตลำดเพิ่มขึ้น 
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ปี ปริมาณการใช้เอทานอลรวม
ภายในประเทศ  

(ล้านลิตร) 

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ  

(ล้านลิตร) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
ของบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

2554 450.24 45.93 10.20 
2555 508.94 67.05 13.17 
2556 948.55 67.06 7.07 
2557 1,181.88 97.80 8.27 
2558 1,273.08 104.30 8.19 

ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลงังำน 

  2.2.6 การก ากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล 
 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยหน่วยงำน
ต่ำงๆ ของภำครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

1. การผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
  เพ่ือให้กำรขออนุญำตตั้งโรงงำนผลิตเอทำนอลมีมำตรฐำนเป็นไปในทำงเดียวกัน ภำยหลังจำก
ที่คณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2549 เห็นชอบนโยบำยกำรเปิดเสรีกำรผลิตสุรำกลั่นชนิดสำมทับ       
(เอทำนอล) ที่น ำไปใช้ผสมกับน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง กระทรวงกำรคลังจึงได้ออกประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง วิธีกำรบริหำรงำนสุรำกลั่นชนิดสุรำสำมทับ (เอทำนอล) เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2550 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2550 ซึ่งประกำศดังกล่ำวได้ก ำหนดขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำรขออนุญำตจัดตั้ง
โรงงำนผลิตเอทำนอล กำรขออนุญำตผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล ตลอดจนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยเอทำนอล
ของเอทำนอล ซึ่งถูกก ำกับดูแลโดยกรมสรรพสำมิต  
  นอกจำกนี้ กระทรวงพลังงำนได้ออกประกำศเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2548 ก ำหนดให้เอทำนอล
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส ำหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช้ผสมกับน้ ำมันเชื้อเพลิงก็ได้ เป็น
น้ ำมันเชื้อเพลิงตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงนั้น ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 
หรือมำตรำ 10 แล้วแต่กรณี ต่อกรมธุรกิจพลังงำน 

 - ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 หมำยถึง ผู้ค้ำน้ ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป  

 - ผู้ค้ ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 หมำยถึง ผู้ค้ำน้ ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน แต่เป็นผู้ค้ำน้ ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 
30,000 เมตริกตัน (ประมำณ 36 ล้ำนลิตร) หรือเป็นผู้ค้ำน้ ำมันที่มีขนำดของถังที่สำมำรถเก็บน้ ำมันแต่ละชนิด
หรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร 
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 2.  การก าหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล 

   เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรน ำเอทำนอลมำใช้ในเชิงพำณิชย์ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภค กรมธุรกิจพลังงำนจึงได้ก ำหนดลักษณะและคุณภำพเอทำนอลแปลงสภำพส ำหรับใช้ผสมกับน้ ำมัน
เบนซินพ้ืนฐำนเพ่ือผลิตเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ ผ่ำนประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะและ
คุณภำพของเอทำนอลแปลงสภำพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2548 
  3.  การยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
  เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้เอทำนอลเป็นเชื้อเพลิง รัฐบำลโดยกรมสรรพสำมิต
จึงได้ออกประกำศเรื่อง วิธีกำรงดเว้นไม่เรียกเก็บภำษีสุรำส ำหรับสุรำกลั่นชนิดสำมทับ (เอทำนอล) ที่น ำไปใช้
ผสมน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2548 โดยผู้ขอยกเว้นภำษีดังกล่ำวจะต้องท ำ
กำรติดตั้งระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ำรำยงำนตำมท่ีกรมสรรพสำมิตก ำหนด 
 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 2.3.1 การผลิต 
  โรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ต ำบลหนองมะค่ำโมง 
อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่ำ 1,400 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสำยกำรผลิตเอทำนอล 2 สำย ซึ่งใช้
เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้ผลิตเอทำนอลทั่วโลก 
โดยลักษณะเด่นของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใช้กระบวนกำรหมักแบบหลำยถังต่อเนื่อง (Cascade Continuous) 
และกระบวนกำรกลั่นแบบ 2 คอลัมน์ นอกจำกนี้ กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ  ยังได้รับกำรรับรองระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2008 และกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004 จำก
สถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ 
 

รายละเอียด สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล กำกน้ ำตำล กำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง 
ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 165,000 ลิตรต่อวัน 200,000 ลิตรต่อวัน 
วันที่เริ่มกำรผลิตครั้งแรก 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 

 

     ปัจจุบัน สำยกำรผลิตเอทำนอลทั้ง 2 สำยของบริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยสำยกำรผลิตที่ 1 ซึ่งใช้กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียว ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิต          
เชิงพำณิชย์มำแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2548 ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ซึ่งสำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบได้สองชนิด 
คือ กำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง นั้น ปัจจุบัน ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตเอทำนอลเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 
2555 โดยสำมำรถใช้กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตได้เพียงอย่ำงเดียว โดยบริษัทฯ ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตในส่วนของกำรเตรียมมันเส้น อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้วัตถุดิบใน
กำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนกำรผลิตและแผนกำรผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก  
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   ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้น้ ำตำลทรำยดิบเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่  2 ทั้งนี้  
สืบเน่ืองจำกที่มีกำรคำดกำรณ์ว่ำปริมำณอ้อยเข้ำหีบฤดูกำลผลิต 2557/2558 จะลดลง เมื่อเทียบกับฤดูกำล
ผลิต 2556/2557 ที่ 103.66 ล้ำนตัน จำกสภำพปัญหำภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของอ้อย ท ำให้อ้อย
สั้น ขนำดล ำเล็กลง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงปริมำณกำกน้ ำตำลที่ลดลง  ประกอบกับคณะกรรมกำรอ้อยและ
น้ ำตำลทรำย (กอน.) ได้อนุมัติในหลักกำรในกำรอนุญำตให้โรงงำนน้ ำตำลทรำยสำมำรถจ ำหน่ำยและน ำน้ ำตำล
ทรำยดิบมำผลิตเป็นเอทำนอลได้ 

  2.3.2 ก าลังการผลิต 

 ปี 2557 ปี 2558 
รายละเอียด สายการ 

ผลิตที่ 1 
สายการ 
ผลิตที่ 2* 

สายการ 
ผลิตที่ 1 

สายการ 
ผลิตที่ 2* 

ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 54,750,000 66,000,000 54,750,000 66,000,000 
ปริมำณกำรผลิตจริง 38,137,704 58,827,113 37,857,442 66,105,916 
% ของก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 69.66 89.13 69.15 100.16 
รวมก ำลังกำรผลิตติดตัง้  120,750,000 120,750,000 
รวมปริมำณผลิตจริง 96,964,817 103,963,358 
% ของก ำลังกำรผลิตตดิตั้งรวม 80.30 86.10 

  หมำยเหต ุ: สำยกำรผลิตที่ 2 เริ่มกำรผลิตตั้งแต่เดือนเมษำยน 2555  
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  2.3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

กำกน้ ำตำลที่ถูกส่งโดยท่อจำกถังเก็บกำกน้ ำตำล จะถูกน ำมำเตรียมก่อนกำรน ำไปหมัก ด้วยกำร
น ำกำกน้ ำตำลมำเจือจำงด้วยน้ ำเพ่ือให้ได้ควำมเข้มข้นที่เหมำะสมและเติมกรดซึ่งเป็นสำรเคมีประเภทลดแรงตึง
ผิวเพ่ือให้สิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจำกกำกน้ ำตำล  

 
 
 

 

การเตรียมวตัถดิุบ 
(Mash Preparation) 

การหมกั 
(Fermentation) 

การกลัน่ 
(Distillation) 

การดดูน ้าออก 
(Dehydration) 

แอลกฮอลท่ี์มีความ
บริสุทธ์ิ 99.8%          
โดยปริมาตร 

ใชเ้วลำประมำณ 4 ชัว่โมง 

ใชเ้วลำประมำณ 36 ชัว่โมง 

ใชเ้วลำประมำณ 30 นำท ี
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2.  การหมัก (Fermentation Process) 
กำกน้ ำตำลที่ถูกเจือจำงส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้ำสู่กระบวนกำรเตรียมยีสต์เพ่ือเตรียมเชื้อยีสต์ส ำหรับ

ใช้ในกระบวน กำรหมัก โดยจะเติมสำรอำหำร กรด และอำกำศ ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของยีสต์ จำกนั้น
ยีสต์ที่ผ่ำนกำรเลี้ยงจนได้สภำวะที่เหมำะสมใน Prefermenters จะถูกส่งเข้ำถังหมัก (Fermenters) พร้อมกับ
กำกน้ ำตำลที่ถูกเจือจำงอีกส่วนหนึ่ง กระบวนกำรหมักของบริษัทฯ จะเป็นกระบวนกำรแบบต่อเนื่อง (Cascade 
Continuous) โดยผ่ำนถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแต่ละถังจะมีปั๊มสูบวนและระบบน้ ำหล่อเย็นเพ่ือควบคุม
อุณหภูมิถังหมักให้คงที่ โดยจะใช้เวลำในกำรหมักทั้งสิ้นประมำณ 36 ชั่วโมง เพ่ือให้ยีสต์เปลี่ยนน้ ำตำลให้เป็น
แอลกอฮอล์ หลังจำกนั้นน้ ำหมักจะถูกส่งไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพ่ือรอท ำกำรกลั่นต่อไป ในกระบวนกำรนี้จะ
ได้แอลกอฮอล์ที่มีระดับควำมบริสุทธิ์ประมำณ 9-10% โดยปริมำตร  

3. การกลั่น (Distillation Process) 
 แอลกอฮอล์ที่ได้จำกกำรหมักที่ถูกเก็บไว้ในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกลั่นที่ 1 ซึ่งท ำหน้ำที่แยก

แอลกอฮอล์ออกจำกน้ ำหมัก โดยกำรกลั่นที่ควำมดันระดับต่ ำกว่ำบรรยำกำศ  เมื่อไอของแอลกอฮอล์เคลื่อนตัว
ออกจำกยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผ่ำนชุดหล่อเย็น ไอแอลกอฮอล์ส่วนที่บริสุทธิ์จะควบแน่นเป็นแอลกอฮอล์
เหลวที่มีควำมบริสุทธิ์ประมำณ 50% โดยปริมำตร และถูกสูบส่งไปต่อยังหอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหน้ำที่ท ำให้
แอลกอฮอล์มีควำมบริสุทธิ์เพ่ิมขึ้น โดยกำรกลั่นที่ควำมดันสูงกว่ำบรรยำกำศ เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ที่มีควำม
บริสุทธิ์ประมำณ 92% โดยปริมำตร ไอแอลกอฮอล์จำกหอกลั่นที่ 2 จะถูกส่งผ่ำนเข้ำไปสู่กระบวนกำรแยกน้ ำ
ออก (Dehydration)  
 ในกระบวนกำรกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สำมำรถน ำไปใช้
ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำกรรมน้ ำหอม อุตสำหกรรมเรซิ่นและพลำสติก อุตสำหกรรมแล็คเกอร์และหมึก
พิมพ์  นอกจำกนี้ จะเกิดน้ ำกำกส่ำ (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส่งไปบ ำบัดที่ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพของบริษัทฯ ต่อไป 

4.  การดูดน้ าออก (Dehydration Process) 
 เป็นกำรแยกน้ ำที่เหลือออกเพ่ือท ำให้แอลกอฮอล์มีควำมบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมำตร โดย

ไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่ำนหอส ำหรับดูดซับน้ ำ (Dehydration Unit) จ ำนวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes 
บรรจุไว้ภำยในเพ่ือท ำหน้ำที่ดูดซับน้ ำออกจำกไอแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นแล้วท ำ
ให้เย็นลงก่อนจะถูกส่งไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพ่ือรอจ ำหน่ำยต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทำนอล
จ ำนวน 4 ใบ ควำมจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแต่ละใบจะมีกำรปล่อยไนโตรเจนทดแทนอำกำศ
ภำยใน หรือที่เรียกว่ำ “Nitrogen Blanketing” เพ่ือรักษำคุณภำพของเอทำนอลและรอจัดจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ 
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2.3.4 การจัดหาวัตถุดิบ 
1. กากน้ าตาล (Molasses) 

 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ คือ กำกน้ ำตำล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.22 
ร้อยละ 85.79 และร้อยละ 87.36 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลในปี 2556-2558 ตำมล ำดับ บริษัทฯ สั่งซื้อ
กำกน้ ำตำลจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะเริ่มเจรจำซื้อกำกน้ ำตำลล่วงหน้ำ
กับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยกำกน้ ำตำลตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูกำลเปิดหีบอ้อย เนื่องจำกกำกน้ ำตำลเป็นผลิตภัณฑ์
พลอยได้จำกกำรผลิตน้ ำตำล ดังนั้น ปริมำณกำกน้ ำตำลจะมำกหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละ
ฤดูกำลเป็นส ำคัญ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทฯ อำจมีปริมำณกำกน้ ำตำลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
ไม่เพียงพอต่อกำรผลิตเอทำนอลตำมแผนที่วำงไว้ บริษัทฯ จึงมีกำรจัดท ำสัญญำซื้อกำกน้ ำตำลล่วงหน้ำกับผู้ผลิต
และ/หรือผู้จ ำหน่ำยกำกน้ ำตำล โดยจะก ำหนดปริมำณกำรซื้อกำกน้ ำตำลและก ำหนดส่งมอบที่แน่นอนไว้ บริษัทฯ 
มีกำรสั่งซื้อกำกน้ ำตำลจำกบริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด (“มิตรผล”) เป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ในปี 
2558 เนื่องจำกโรงงำนน้ ำตำลของมิตรผลตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัทฯ โดยรำคำซื้อกำกน้ ำตำล
กับมิตรผลจะเป็นรำคำที่รวมต้นทุนค่ำขนส่ง กำรที่โรงงำนอยู่ใกล้กันจะช่วยประหยัดต้นทุนกำกน้ ำตำล (รวมค่ำ
ขนส่ง) ลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำกำรซื้อขำยกำกน้ ำตำลกับบริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด จ ำนวน 
200,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลำ 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 โดยจะมีกำรก ำหนดรำคำซื้อขำยทุก 5 ปี 
ส ำหรับสัญญำหลัก และทุกๆ 1 ปี ส ำหรับสัญญำเสริม  

   ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะสั่งซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ผลิตหลักเพียงรำยเดียว คือ มิตรผล เนื่องจำกเป็น
ผู้ผลิตรำยใหญ่ และมีโรงงำนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัทฯ ท ำให้ลดต้นทุนค่ำขนส่งกำกน้ ำตำลได้แล้ว 
บริษัทฯ ยังมีกำรสั่งซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยกำกน้ ำตำลรำยอ่ืนอีกประมำณ 7 รำย เพ่ือ
รักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีและลดควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพิงผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยน้อยรำย โดยบริษัทฯ ได้มีกำร
ท ำสัญญำซื้อขำยกำกน้ ำตำลระยะยำวเพ่ิมเติมจำกผู้ผลิตกำกน้ ำตำลรำยอ่ืน ได้แก่ บริษัท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด 
ซึ่งมีระยะเวลำของสัญญำ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

  ทั้งนี้ ในกำรซื้อกำกน้ ำตำลส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้น ผู้ขำยมีหน้ำที่ส่งมอบกำกน้ ำตำลถึงโรงงำน
ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม มีผู้ขำยบำงรำยที่บริษัทฯ จะต้องจัดรถขนส่งไปรับมอบกำกน้ ำตำลจำกโรงงำนของ
ผู้ขำยซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอกในกำรขนส่งกำกน้ ำตำลจำกโรงงำนของผู้ขำยมำส่งมอบ
ที่โรงงำนของบริษัทฯ โดยในสัญญำจ้ำงขนส่งระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่ำผู้ขนส่งต้อง
รับผิดชอบในควำมเสียหำยทั้งหลำยที่เกิดจำกกำรปลอมปน กำรเสื่อมคุณภำพ หรือกำรสูญหำยของสินค้ำใน
ระหว่ำงกำรขนส่งและควำมเสียหำยเนื่องจำกอุบัติเหตุ ไม่ว่ำกำรปลอมปน กำรเสื่อมสภำพหรือกำรสูญหำยนั้น    
จะเกิดเนื่องจำกสำเหตุใดก็ตำม บริษัทขนส่งต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่บริษัทฯ     
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ส ำหรับปี 2559 บริษัทฯ ยังคงใช้กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเอทำนอล โดย ณ วันที่    
31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อกำกน้ ำตำลส ำหรับใช้ในกำรผลิตปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 80 
ของปริมำณกำกน้ ำตำลที่ต้องกำรใช้ทั้งหมด  

2. สารเคมี 
นอกเหนือจำกกำกน้ ำตำลที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้ว บริษัทฯ ยังใช้สำรเคมีต่ำงในกระบวนกำรผลิต   

เอทำนอล โดยในปี 2556-2558 ต้นทุนสำรเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ร้อยละ 1.87 และร้อยละ 1.42 ของ
ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล ทั้งนี้ สำรเคมีที่ส ำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนกำรผลิต เช่น ยีสต์, ยูเรีย,ไดแอมโมเนี่ยม
ฟอสเฟต, Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป็นต้น โดยเป็นกำรสั่งซื้อจำกผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศ
ทั้งหมด และจำกกำรที่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงเน้นกำรสั่งซื้อวัตถุดิบที่มี
คุณภำพจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยที่มีศักยภำพและควำมสำมำรถที่จะจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพตำมที่
ก ำหนดได้อย่ำงครบถ้วนและตรงตำมก ำหนดเวลำที่ต้องกำร โดยบริษัทฯ จะมีกำรจัดท ำทะเบียนรำยชื่อผู้ผลิต
และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำย (Approved Vendor List) เพ่ือใช้ในกำรกลั่นกรองผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยที่มี
คุณภำพ ซึ่งบริษัทฯ จะท ำกำรทบทวนผลกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจำรณำจำกคุณภำพและประวัติกำรส่ง
มอบวัตถุดิบเป็นหลัก  

ทั้งนี้ ในกำรสั่งซื้อสำรเคมีนั้น บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกปริมำณกำรสั่งซื้อขั้นต่ ำ (Minimum 
Stock) ที่ก ำหนดไว้ โดยหำกปริมำณลดลงจนถึงปริมำณขั้นต่ ำที่ต้องมีไว้ ระบบ ERP ก็จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรสั่งซื้อสำรเคมีเพ่ิม ซึ่งระบบดังกล่ำวจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรวัตถุดิบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีปริมำณทีเ่หมำะสม 

3. มันเส้น 

ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้วัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับ
ต้นทุนกำรผลิตและแผนกำรผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งกำรที่บริษัทฯ มีทำงเลือกในกำรเลือกใช้วัตถุดิบจะท ำ
ให้บริษัทฯ บริหำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกท้ังช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพิงกำกน้ ำตำลเป็น
วัตถุดิบหลักเพียงอย่ำงเดียว โดยบริษัทฯ สำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ ำกว่ำในกำรผลิตเอทำนอลได้  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรผลิตเอทำนอลจำกมันเส้น โดยมีนโยบำยใน
กำรจัดหำมันเส้นจำกบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกำญจนบุรี อุทัยธำนี นครสวรรค์ และก ำแพงเพชร    
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีกำรปลูกมันส ำปะหลังเป็นจ ำนวนมำก โดยกำรซื้อมันเส้นนั้น บริษัทจะท ำกำรส ำรวจลำนมัน
เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ลำนมันดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรผลิตมันเส้นตรงตำมคุณภำพที่บริษัทฯ ต้องกำร และบริษัทฯ 
จะท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง เพ่ือตรวจสอบคุณภำพของมันเส้นทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจท ำกำรซื้อขำย นอกจำกนี้ ก่อนใน
ขั้นตอนกำรรับมอบมันเส้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะท ำตรวจสอบมันเส้นในแต่ละคันรถว่ำมีคุณภำพตำมที่
ก ำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบ โดยหำกมีคุณภำพไม่เป็นไปตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด ก็จะปฎิเสธกำรรับมอบใน
ครั้งดังกล่ำว เพ่ือให้มั่นใจว่ำมันเส้นที่บริษัทฯ จัดหำมำนั้นเป็นมันเส้นที่มีคุณภำพตรงตำมที่ก ำหนดและ
เหมำะสมส ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ  
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3.ปัจจัยความเสี่ยง 

     บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทำนอลเพื่อใช้ผสม
กับน้ ำมันเบนซินเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ใช้เป็นเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์ โดยมีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบที่อำจจะเกิดข้ึนดังต่อไปนี้ 

(1) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก 
TAE ใช้กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบหลักส ำหรับกำรผลิตเอทำนอล โดยคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 

80 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลโดยรวม ซึ่งปริมำณผลผลิตกำกน้ ำตำลในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยที่เข้ำ
หีบของโรงงำนน้ ำตำล และเนื่องจำกอ้อยเป็นผลผลิตทำงเกษตร จึงมีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อปริมำณใน
หลำยด้ำน ได้แก่พ้ืนที่ในกำรเพำะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตำมผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพืชไร่ชนิดอ่ืน สภำพ
ภูมิอำกำศ โรคระบำด รวมถึงปริมำณน้ ำฝนและน้ ำชลประทำนในแต่ละปี ดังนั้น TAE จึงได้มีกำรจัดหำ
กำกน้ ำตำลโดยท ำสัญญำซื้อขำยระยะยำวกับผู้ผลิตและหรือผู้จัดจ ำหน่ำยกำกน้ ำตำลในประเทศ เพ่ือตกลง
ปริมำณกำกน้ ำตำล และก ำหนดเวลำส่งมอบไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถบริหำรสต็อกกำกน้ ำตำล และ
วำงแผนกำรผลิตเอทำนอลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะต้องหยุดหรือชะลอกำร
ผลิตเอทำนอล เนื่องจำกปริมำณวัตถุดิบไม่เพียงพอ 

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก 
สืบเนื่องจำกต้นทุนวัตถุดิบหลักคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 80 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล

โดยรวม กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำกน้ ำตำลจึงส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล โดยรำคำกำกน้ ำตำลจะ
แปรผันไปตำมอุปสงค์และอุปทำนในประเทศรวมถึงในตลำดโลก โดยเป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำน้ ำตำล นอกจำกน้ีรำคำกำกน้ ำตำลยังเป็นไปตำมฤดูกำลและกลไกตลำด กล่ำวคือในช่วงฤดูกำลหีบที่มี
ผลผลิตกำกน้ ำตำลจ ำนวนมำก รำคำกำกน้ ำตำลจะต่ ำ และรำคำจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อปริมำณกำกน้ ำตำลใน
ตลำดลดลง ดังนั้นหำกรำคำปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยและอัตรำก ำไร เนื่องจำก
ไม่สำมำรถปรับรำคำขำยเอทำนอลในอัตรำที่เท่ำกันหรือมำกกว่ำอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่ง TAE มี
นโยบำยก ำหนดรำคำเอทำนอลจำกต้นทุนบวกก ำไรขั้นต้นที่เหมำะสม อีกท้ังมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดและ
ควำมเคลื่อนไหวของรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลอย่ำงใกล้ชิดและสม่ ำเสมอ รวมถึงกำรเจรจำท ำสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำก่อนฤดูหีบอ้อย เพ่ือให้สำมำรถจัดหำกำกน้ ำตำลได้ในรำคำที่ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลสำมำรถ
แข่งขันได้  

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหลัก 
TAE มีกำรท ำสัญญำซื้อขำยวัตถุดิบกำกน้ ำตำลกับบริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด (“มิตรผล”) ใน

สัดส่วนประมำณร้อยละ 40-50 ของปริมำณกำรสั่งซื้อกำกน้ ำตำลในแต่ละปี เหตุผลส ำคัญเนื่องจำกที่ตั้งของ
โรงงำนน้ ำตำลมิตรผลอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงำนผลิตเอทำนอลของ TAE ส่งผลให้สำมำรถลดต้นทุนค่ำขนส่ง
ได้ส่วนหนึ่ง แต่อย่ำงไรก็ตำม TAE ได้จัดท ำสัญญำซื้อขำยกำกน้ ำตำลระยะยำวจำกผู้ผลิตรำยอ่ืนเพ่ิมเติม       
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โดยมีกำรตกลงในส่วนของปริมำณซื้อขำย แต่ส ำหรับรำคำซื้อขำยจะเจรจำเป็นรำยปีต่อไป ทั้งนี้เพ่ือลดควำม
เสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้จ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเป็นหลัก 
 

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 
TAE จ ำหน่ำยเอทำนอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับลูกค้ำที่ เป็นผู้ค้ำน้ ำมันมำตรำ 7 ตำม

พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพ่ือน ำไปผสมเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งถือว่ำเป็นตลำดที่มี
ลูกค้ำน้อยรำย ดังนั้นลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีควำมต้องกำรเอทำนอลในปริมำณมำกจะมีอ ำนำจต่อรองทั้งรำคำ
จ ำหน่ำยและเงื่อนไขประกอบกำรซื้อขำย เช่นเครดิตกำรช ำระเงิน แต่หำก TAE ไม่มีปริมำณกำรสั่งซื้อจำก
ลูกค้ำรำยใหญ่ หรือปริมำณกำรสั่งซื้อลดลง อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และผลประกอบกำรของ TAE ได้ใน
อนำคต TAE จึงเน้นสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ำเดิม เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ อีกทั้งพยำยำมลดกำรพ่ึงพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ง โดยกำรขยำยฐำนลูกค้ำให้มำกขึ้น 
เพ่ือให้สำมำรถจ ำหน่ำยเอทำนอลได้ตำมเป้ำหมำยด้วยรำคำและเงื่อนไขท่ีดีที่สุด 
 

(5) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ 
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เห็นชอบแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและ

พลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) ซึ่งมีกำรปรับลดเป้ำหมำยควำมต้องกำรใช้เอทำนอลลงอยู่
ที่ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2579 โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรพลังงำนในภำคขนส่ง และควำมสำมำรถใน
กำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพเป็นหลัก รวมถึงนโยบำยกำรลดชนิดน้ ำมันเชื้อเพลิง ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์อี 10 โดย
ยกเลิกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 91 เป็นล ำดับแรก โดยจะด ำเนินกำรควบคู่ไปกับมำตรกำรด้ำนรำคำ 
คือ กำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95 ให้สะทอ้นต้นทุนกำรผลิต รวมทั้งก ำหนดส่วน
ต่ำงรำคำขำยปลีกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่ำงๆ ให้เหมำะสม ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดต้นทุนของโรงกลั่นและสถำนี
บริกำร รวมทั้งลดควำมสับสนของผู้บริโภค ซ่ึง TAE จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยมุ่งเน้นกำรรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ และควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ
จะได้รับผลกระทบจำกนโยบำยของภำครัฐน้อยที่สุด 
 

(6) ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักส าหรับผลิตไอน้ าและไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตเอทานอล 

 TAE ใช้เชื้อเพลิงก๊ำซชีวภำพเป็นเชื้อเพลิงหลักส ำหรับผลิตไอน้ ำและไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในกระบวนกำร
ผลิตเอทำนอล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต จำกเดิมที่ TAE 
ต้องใช้น้ ำมันเตำและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ ำ ท ำให้ลดต้นทุนค่ำเชื้อเพลิงได้อย่ำงมำก ปัจจุบัน 
TAE สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพได้รวมทั้งสิ้น 187,200 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่หำกผลิตเอทำนอลเต็มทั้ง    
2 สำยกำรผลิตจะมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซชีวภำพส ำหรับผลิตไอน้ ำและไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้นประมำณ177,600 ลูกบำศก์
เมตรต่อวัน อย่ำงไรก็ตำม TAE อำจมีควำมเสี่ยงหำกเกิดภัยธรรมชำติ ส่งผลท ำให้บ่อผลิตก๊ำซชีวภำพของ TAE 
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ได้รับควำมเสียหำย และกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพต้องหยุดชะงักลง โดย TAE ต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงประเภท
อ่ืนแทน เช่น น้ ำมันเตำ และกะลำปำล์ม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนผลิตเอทำนอลสูงขึ้น TAE ตระหนักถึง
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงได้ท ำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพให้มีควำมแข็งแรงและมีหน่วยงำนที่
ท ำหน้ำท่ีดูแลระบบกำรผลิตก๊ำซชีวภำพทุกระบบอย่ำงใกล้ชิด โดยมีกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
นอกจำกนั้น TAE ยังได้ท ำประกันภัยจำกภัยธรรมชำติทุกประเภท เพ่ือเป็นกำรลดผลกระทบที่จะเกิดจำกภัย
ธรรมชำติอีกทำงหนึ่ง 

(7) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
TAE ให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้ำนสุขภำพและอนำมัยของชุมชนรอบโรงงำน จึงมี

ควำมมุ่งม่ันและเอำใจใส่ต่อสภำพแวดล้อม และมลภำวะที่จะเกิดขึ้น โดยมีนโยบำยที่จะไม่มีกำรระบำยน้ ำ
กำกส่ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วลงสู่พ้ืนที่สำธำรณะ หรือที่เรียกว่ำ “ZERO DISCHARGE” อีกทั้งได้ลงทุนติดตั้ง
อุปกรณ์ (Bio Scrubber) ส ำหรับก ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊ำซชีวภำพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส ำหรับ
กำรผลิตไอน้ ำและไฟฟ้ำ ส่งผลให้ก๊ำซชีวภำพมีควำมสะอำดและมีคุณภำพที่ดีข้ึน ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรลดมลภำวะ
ในอำกำศที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนรอบบริเวณโรงงำน  

(8) ความเสี่ยงจากราคาน้ ามันตลาดโลก 
เนื่องจำกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ประกอบไปด้วยส่วนผสมระหว่ำงเอทำนอลและน้ ำมันเบนซิน ดังนั้น

สถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันตลำดโลกจึงส่งผลกระทบต่อรำคำจ ำหน่ำยแก๊สโซฮอล์โดยตรง ซึ่งในขณะที่รำคำน้ ำมัน
ตลำดโลกลดต่ ำลงอย่ำงต่อเนื่องและมีนัยส ำคัญ จึงส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้เอทำนอลในกำรผสมเป็นน้ ำมัน
แก๊สโซฮอล์ อีกทั้งยังเป็นแรงกดดันให้ผู้ผลิตเอทำนอลต้องปรับลดรำคำจ ำหน่ำยลง ทั้งนี้ TAE จึงได้ปรับปรุง
ประสิทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต รวมถึงกำรสนับสนุนภำครัฐให้มีกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรใช้น้ ำมัน
แก๊สโซฮอล์มำกขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 
(AEDP 2015) ของกระทรวงพลังงำน 

 
(9) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน

สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  จำกกำรที่บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ โดยในสัญญำกู้ยืมเงินดังกล่ำวมีกำร
ก ำหนดเงื่อนไขที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลำที่มีภำระหนี้คงค้ำงจำกวงเงินดังกล่ำว ซึ่งหำกบริษัทฯ        
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว อำจเป็นเหตุให้ธนำคำรสำมำรถที่จะเรียกให้บริษัทฯ ช ำระคืนเงินกู้
ดังกล่ำวทั้งจ ำนวนทันที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขส ำคัญที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ
กู้ยืมมีดังนี ้
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   (9.1) การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ตามที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

                 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำกู้เงินระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งมียอดคงค้ำง ณ วันสิ้นปี 
2558 จ ำนวน 477.76 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ สำมำรถปฎิบัติตำมเงื่อนไขและสำมำรถด ำรงอัตรำส่วนต่ำงๆ 
ตำมที่ก ำหนดในสัญญำกู้เงินได้เป็นอย่ำงดี และมีวงเงินกู้ระยะสั้นจำกธนำคำรพำณิชย์สองแห่งเป็นเงินรวม
ทั้งสิ้น 1,650.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรจัดซื้อวัตถุดิบกำกน้ ำตำล ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 
2558 มีเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้จริงจ ำนวน 964.93 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักในเรื่องนี้ดีและพยำยำมบริหำร
กระแสเงินสดอย่ำงรอบคอบและระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำหรือผิดนัดผิดสัญญำกู้เงินที่ท ำไว้  

  (9.2) การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทฯ 
ไม่ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ตลอดอายุสัญญากู้เงิน 

  ธนำคำรผู้ให้กู้ได้ก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส 
จ ำกัด (มหำชน) (“LANNA”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำกู้เงิน 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยฝ่ำยจัดกำรได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทของ 
LANNA รับทรำบเงื่อนไขที่ LANNA ต้องด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ดังกล่ำว ในอนำคตหำก LANNA มี
แผนทีจ่ะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ LANNA จะแจ้งให้บริษัทฯทรำบล่วงหน้ำก่อนเพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถ
เจรจำกับธนำคำรผู้ให้กู้ในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกูเ้งินได้โดยไม่ผิดสัญญำแต่อย่ำงใด  
  

(10)  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

 ธนำคำรผู้ให้กู้  ได้ก ำหนดเงื่อนไขว่ำหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ  
กู้เงินเช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน D/E กำรด ำรงอัตรำส่วน DSCR กำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของ LANNA เป็นต้น จะ
ส่งผลท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังสำมำรถปฏิบัติตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำกู้เงินที่มีกับธนำคำรผู้ให้กู้โดยไม่เกิดปัญหำหรือผิดนัดผิดสัญญำกู้เงินแต่อย่ำงใด 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
   4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 

มูลค่าตามบญัชีสุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58  

(ล้านบาท) 
ที่ดิน ส ำหรับแปลงเกษตรและบ่อผึ่ง 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอดำ่นช้ำง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 875-3-73 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย ์ 

65.14 

- 30.59 
ที่ดิน ส ำหรับบ่อผลิตกำ๊ซชีวภำพบอ่ที่ 3  
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอดำ่นช้ำง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 12-3-28 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย ์

1.17 

- 0.78 
ที่ดิน ส ำหรับบ่อเกบ็น้ ำกำกสำ่ 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอดำ่นช้ำง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 128-3-63 ไร่ 
 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย ์

 

13.05 

ที่ดิน ส ำหรับบ่อเกบ็น้ ำด ี
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอดำ่นช้ำง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-3-72 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย ์

4.42 

ที่ดิน ส ำหรับลำนจอดรถบรรทุก 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอดำ่นช้ำง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 234-3-50 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย ์

24.82 

- 2.47 
ที่ดิน ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 และบอ่ผลิต
ก๊ำซชีวภำพบอ่ที่ 4  
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอดำ่นช้ำง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 83-1-16 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย ์ 

8.22 

ที่ดิน ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอดำ่นช้ำง จงัหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 103-1-17 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย ์

10.63 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน เป็นเจ้ำของ    - 56.79 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเครื่องจักรไว้กับ

ธนำคำรพำณิชย์  
1,469.55 

 
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง เป็นเจ้ำของ - 192.03 
เครื่องใช้ส ำนักงำน เป็นเจ้ำของ - 3.53 
ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ - 6.01 
สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำงและติดต้ัง เป็นเจ้ำของ - 397.62 
รวม 2,286.82 
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4.2 สัญญาซื้อขายกากน้ าตาล 

คู่สัญญำ  : บริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด (“สัญญำหลัก”) 

วันที่ในสัญญำ : 28 พฤษภำคม 2546 
ลักษณะสัญญำ : ผู้ขำยตกลงขำยกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อจ ำนวน 120,000 ตันต่อปี โดยจะ   

ตกลงรำคำ  ทุกๆ ระยะ 5 ปี 
อำยุสัญญำ : ปี 2548-2562 
กำรส่งมอบ : ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ 
ค่ำปรับ : หำกผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อตำมปริมำณที่ตกลงกัน 

ผู้ขำยจะจัดหำหรือจัดซื้อกำกน้ ำตำลจำกที่อ่ืนเพ่ือน ำมำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ
จนครบถ้วนตำมจ ำนวนและรำคำที่ก ำหนด ในกรณีที่ผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำ
กำกน้ ำตำลมำทดแทนให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ขำยจะต้องคืนเงินมัดจ ำค่ำกำกน้ ำตำล
ส่วนที่ผู้ซื้อต้องจัดหำมำใช้ทดแทน รวมถึงชดใช้รำคำกำกน้ ำตำลในส่วนที่    
ผู้ซื้อจ่ำยเพ่ิมขึ้นจำกรำคำที่ตกลงกันในสัญญำ อันเนื่องมำจำกกำรที่ผู้ซื้อ
ต้องจัดหำกำกน้ ำตำลมำทดแทนและค่ำเสียหำยอ่ืนตำมควำมเป็นจริงให้แก่
ผู้ซื้อ 

เหตุแห่งกำร
ยกเลิกสัญญำ 

: กรณีที่โรงงำนของผู้ซื้อต้องหยุดท ำงำนหรือปิดโรงงำน หรือลดกำรท ำงำน
ลงมำกเกินกว่ำปกติครึ่งหนึ่งไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ท ำให้ผู้ซื้อ ไม่สำมำรถรับ
มอบกำกน้ ำตำลจำกผู้ขำยตำมภำระผูกพันในสัญญำ โดยมิใช่ควำมผิดของ
ผู้ขำย เป็นเวลำติดต่อกันเกิน 45 วัน ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรเกิด
สงครำม กำรจลำจล กำรปฏิวัติ ภัยธรรรมชำติ วำตภัย อุทกภัย กำรนัดหยุด
งำน หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ให้สัญญำซื้อขำยกำกน้ ำตำลฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที
โดยไม่ต้องบอกกล่ำว และเงินค่ำกำกน้ ำตำลที่ผู้ซื้อได้ช ำระมำแล้วทั้งหมด 
ให้ตกเป็นของผู้ขำยทั้งหมดทันที 

คู่สัญญำ  : บริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด (“สัญญำเสริม”) 

วันที่ในสัญญำ : 28 พฤษภำคม 2546 

ลักษณะสัญญำ : ผู้ขำยตกลงขำยกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้ออีกจ ำนวน 80,000 ตันต่อปี โดยจะ
ท ำควำมตกลงเกี่ยวกับจ ำนวนกำกน้ ำตำลและรำคำกำกน้ ำตำลกันทุกปี 

อำยุสัญญำ : 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : ให้ถือตำมท่ีก ำหนดในสัญญำหลัก 
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คู่สัญญำ : บริษัท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด 

วันที่ในสัญญำ : 1 สิงหำคม 2556 
ลักษณะสัญญำ : บริษัทจะซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ขำยในปริมำณท่ีตกลงกัน 
อำยุสัญญำ : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
กำรส่งมอบ : ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ 

 

คู่สัญญำ : บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธำนี จ ำกัด 

วันที่ในสัญญำ : 1 สิงหำคม 2556 
ลักษณะสัญญำ : บริษัทจะซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ขำยในปริมำณท่ีตกลงกัน 
อำยุสัญญำ : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
กำรส่งมอบ : ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ 

   
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  สรุปคดีความ 

 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2554 บริษัทแห่งหนึ่ง (ในฐำนะ “โจทก”์) ได้ยื่นค ำฟ้องต่อศำลแพ่งกล่ำวหำว่ำ
บริษัทฯ (ในฐำนะ “จ ำเลย”) ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำซื้อขำยมันเส้นฉบับลงวันที่ 21 มกรำคม 2554 และบันทึก
ข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษำยน 2554 โดยเรียกค่ำเสียหำยจำกบริษัทฯ จ ำนวน 186.85 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นค ำให้กำรและฟ้องแย้งบริษัทแห่งดังกล่ำวโดยเรียกค่ำเสียหำยจำก
บริษัทแห่งดังกล่ำวจ ำนวน 82.41 ล้ำนบำท โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศำลชั้นต้น
ได้พิพำกษำยกฟ้องโจทก์ โดยให้โจทก์ช ำระเงินค่ำมันเส้นที่จ ำเลยจ่ำยล่วงหน้ำรวมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจ ำนวน 
6,869,477.50 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 ซึ่งเป็นวัน
ฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จสิ้น และให้โจทก์ชดใช้ค่ำฤชำ-ธรรมเนียมศำลเท่ำที่จ ำเลยชนะคดี โดย
ก ำหนดให้โจทก์ช ำระค่ำทนำยควำมให้จ ำเลยจ ำนวน 30,000 บำท  ส่วนค ำขออ่ืนนอกจำกนี้ทั้งของโจทก์และ
จ ำเลยให้ยกและเป็นพับ  
  ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ(ในฐำนะ “โจทก์” คดีฟ้องแย้ง) ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ
ศำลชั้นต้นในเรื่องของค่ำเสียหำย โดยบริษัทฯ ขออุทธรณ์จ ำนวนค่ำเสียหำยเป็นเงิน 75.5 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อ
วันท่ี 5 มกรำคม 2558 จ ำเลย (ในคดีฟ้องแย้ง) ได้ยื่นค ำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีและอุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำล
ชั้นต้นที่สั่งยกฟ้องของจ ำเลย  
            ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ซึ่งพิพำกษำยืน
ตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น โดยค่ำธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ  
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6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000157 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่: 888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี      
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-627-3890-4,02-225-4380-4
โทรสำร 02-627-3889 

ทีต่ั้งโรงงำน : 9 หมู่ที่ 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง   
  จังหวัดสุพรรณบุรี  

เว็บไซต์ : www.thaiagroenergy.com 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
  เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก  
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 โทร.02-2292000 

ผู้สอบบัญชี  นำงสำยฝน  อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4434  และ
หรือนำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4451 
และหรือ นำงสำวสำธิดำ  รัตนำนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 
4753 แห่งบริษัทส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จ ำกัด) ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 ถนน
รัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 โทร.02 -264-0777  
โทรสำร. 02-264-0789  
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ชื่อและชื่อสกุล : นายวสิิทธิ์  น้อยพันธุ์  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                             
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 82  ป ี
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 ถึง 2558 รวม 9 ปี 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจ านวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของทุนจดทะเบียน 
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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ชื่อและชื่อสกุล :   นายไกรสีห์  ศิริรังษี         
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 65 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 ถึง 2558  รวม 12 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 10 คร้ังใน 12 ครั้ง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจ านวน  41,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.12  
           ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน   

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
ปัจจุบนั 

2528 – 2558 
กรรมการ 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ     
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

บมจ. ลานนารีซอร์สเซส   
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส   

2551- ปัจจุบนั กรรมการ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

 
ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์  ศุภสวัสดิ์กุล 

ต ำแหน่งในปัจจบุัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 73 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ :    
- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร :   ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตัง้แตป่ี 2546 ถึง 2558 รวม 12 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ :   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 ครั้งใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 :  ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯเป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
ปัจจุบนั 

2528 – 2558 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการบริหาร 

บมจ. ลานนารีซอร์สเซส   
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส   

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. รอยัลปอร์ซเลน 
2539 - 2554 กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

 
 

ชื่อและชื่อสกลุ : นายอนันต์ เลา้หเรณู  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
สัญชำติ  :  ไทย 
อำยุ  : 62 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- 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 ถึง 2558 รวม 12 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ :   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 :  หุ้นสามัญจ านวน 4,771,895  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47  
          ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
ปัจจุบนั 

2556 - 2558 
 

2528 – 2556 

กรรมการและผู้อ านวยการดา้นการเงิน 
กรรมการและกรรมการบริหาร ผู้อ านวยการดา้นการเงินและ
เลขานุการบริษัทฯ 
กรรมการและกรรมการบริหาร และผู้อ านวยการด้านการเงิน  

บมจ. ลานนารีซอร์สเซส   

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย 
2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama 
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT. Lanna Mining Services 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
บมจ.กระเบื้องหลังคาตราเพชร 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

 
 
ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวฒันะกูร 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 77 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ :    
- ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร :   ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตัง้แตป่ี 2549 ถึง 2558 รวม 9 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ :   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 :  หุ้นสามัญจ านวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83   
            ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝา่ยตา่งประเทศ บจ. ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล 
2544 - 2550 กรรมการบริหาร บจ. ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

 
 
ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ์ 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการ 
สัญชำต ิ : ไทย  
อำยุ : 56 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ :  
- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 
- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

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

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2558 รวม 12 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 10 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจ านวน 45,940 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046   
            ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
ปัจจุบนั 

2544-2558 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ผู้อ านวยการดา้นพฒันาธุรกิจและการตลาด 

บมจ.ลานนารีซอร์สเซส 
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส 

2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama 
2549-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services 
2545-ปัจจุบนั กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

 
ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย  โล่ห์วิสทุธิ ์
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการ  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษัทฯ  
        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 67 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

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

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 รวม 8 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 14 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจ านวน 1,836,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



52
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

 
ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 70 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A 
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013 
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013 
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร่นุ ที่ 10/2013 
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

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

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 รวม 8 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

 

ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั  อภิเมธีธ ารง  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 72 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A. 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

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

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 รวม 2 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี 
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 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

 
ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 67 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007 
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 รวม 2 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 9 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส ์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง 
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 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

 
 
ชื่อและชื่อสกุล :  นางสมฤดี  สุวรรณรูป 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : ผู้อ านวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 47 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 
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่นที่ 20/2015   

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ่นที่ 1/2558 
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2558 รวม 1 ปี  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : หุ้นสามัญจ 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 บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

ชื่อและชื่อสกุล :  นางสาวกัญญพชัร จินนัท์เดช 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : ผู้อ านวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 48 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia 
- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia 
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ปี 2552 ถึง 2558 รวม 6 ปี  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2552 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการดา้นการตลาด

และจัดหาวัตถุดบิ 
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ ผลิตและจ าหนา่ยเอทานอล 

2547 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ ผลิตและจ าหนา่ยเอทานอล 
 

 

 

ชื่อและช่ือสกุล :  นายมงคล  สุนนานนท์ 
ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้อ านวยการโรงงาน 
สัญชำติ : ไทย 
อำยุ : 65 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 ประเภทธุรกิจ 
2551-2554 ผู้จัดการแผนกเคร่ืองกลและไฟฟ้า บจ.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท ์ วิศวกรที่ปรึกษา 

และคุมงานก่อสร้าง 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

 

ชื่อและช่ือสกุล :  นายอนนัต์ รายะรุจิ 
ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน 
สัญชำติ : ไทย 
อำยุ : 42 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ.น้ าตาลราชบุรี ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาล 

 

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

ชื่อและช่ือสกุล :  นายวรพงษ์  รุ่งทิวาสุวรรณ 

ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน  
สัญชำติ : ไทย 
อำยุ :  50 ปี  
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี  2558  ถึงปัจจุบัน รวม 1 ปี 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ป ี ต ำแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2555-2558 ผู้จัดการโรงงาน บจ. มิตรผล ไบโอฟูเอล พลังงานทดแทน 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

 
ชื่อและช่ือสกุล :  น.ส.ธีรนันท์  คุณะเกษม 
ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 
สัญชำติ : ไทย 
อำยุ : 37 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตร ี บรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รวม 1 ปี  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2558 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรย์ี ่ ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
2557 - 2558 รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรย์ี ่ ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
2547 - 2557 เจ้าหน้าท่ี – ผู้จัดการแผนกบัญช ี บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรย์ี ่ ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
2545 - 2546 เจ้าหน้าท่ีบัญช ี สถาบันอาหาร องค์การอิสระ กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

ชื่อและช่ือสกุล :  นายศุภชัย  แก้วเฟ่ือง 

ต ำแหน่งในปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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 

ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนปี 

ต ำแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวสอบภายใน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558
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• ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
• โครงสร้างการจัดการ
• การกำากับดูแลกิจการ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
• รายการระหว่างกัน
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รายงานประจ�าปี 2558
 บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                             แบบ 56-1 ปี 2558 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 1 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
  7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
   บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บำท เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 
1,000,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.- บำท 

   7.2 ผู้ถือหุน้ 
รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี1้) 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน)2) 510,000,000 51.00 
2.   บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลง จ ำกัด (มหำชน)  47,234,796 4.72 
3.   กลุ่มศิริรังษี   
     3.1 นำยไกรสีห์  ศิริรังษี 41,200,000 4.12 
     3.2 นำงวำสนำ  ศิริรังษี 4,100,000 0.41 
     รวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มศิริรังษี 45,300,000 4.53 
4. กลุ่มจตุรพฤกษ์   
 4.1 นำยบุญสิน จตุรพฤกษ์ 18,032,080 1.80 
 4.2 นำงฮัง จตุรพฤกษ์ 16,113,213 1.61 
 4.3 นำยมนุญศม จตุรพฤกษ์ 18,733  
 รวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มจตุรพฤกษ์ 34,164,026 3.41 
5. กลุ่มลิ้มวัฒนะกูร 
 5.1 นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร 

 
28,322,657 

 
2.83 

 5.2 นำยนพดล ลิ้มวัฒนะกูร 3,018,867 0.30 
รวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มลิ้มวัฒนะกรู 31,341,524 3.13 

6. กลุ่มตันติสุนทร 
     6.1  นำยวิสิฐ ตันติสุนทร 
     6.2  นำยทวี  ตันติสุนทร 
     6.3  นำงสำววนิดำ  ตันติสุนทร 

 
17,373,000 

53,415 
31,500 

 
1.74 

0.005 
0.003 

     รวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มตันติสุนทร 17,457,915 1.75 
7.   กลุ่มแซ่หลี 
     7.1 นำงสำวอุไรวรรณ  แซ่หล ี
     7.2 นำงรัตชำลี แซ่หลี 

 
13,365,000 

5,000 

 
1.33 

0.0005 
     รวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มแซห่ลี 13,370,000 1.33 
8. กลุ่มสุสังกรกำญจน ์   
 8.1 นำงสำวกุล สุสังกรกำญจน ์ 5,131,500 0.51 
 8.2 นำยกันต ์สุสังกรกำญจน ์ 2,980,600 0.30 
 รวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสุสังกรกำญจน์ 8,112,100 0.81 
9. นำงสำวพรรณี ศรีสวัสดิ์ 8,100,000 0.81 
10.   กลุ่มเล้ำหเรณู   
     9.1 นำยอนันต์  เล้ำหเรณู 4,771,895 0.47 
     9.2 นำยอำคม  เล้ำหเรณู 2,000,000 0.20 
    รวมจ ำนวนหุ้นทีถ่ือโดยกลุ่มเล้ำหเรณู 6,771,895 0.67 

รวม 721,852,256 72.19 
           หมำยเหตุ 1) ที่มำ บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นวันที่ 4 มีนำคม  2559 โดย 
                           บริษัท  ศูนย์รับฝำกหลักทรัยพ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) 
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ส่วนท่ี 2 หน้ำ 2 
 

                        2) รำยชื่อผู้ถือหุ้น  10 รำยแรกของบริษัท ลำนนำรีซอร์ส จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน)และผู้บริหำร1) 238,132,930 45.36 
2. นำยทวีฉัตร  จุฬำงกูร 52,500,000 10.00 
3. กลุ่มตระกูล ศิริรังษี 42,678,398 8.13 
4.    กลุ่มตระกูล ตันติสุนทร 33,475,024 6.38 
5. กลุ่มตระกูล ลิมทรง 33,433,460 6.37 
6.    กลุ่มตระกูล เลิศพำณิชย์กุล 7,096,600 1.35 
7.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 5,472,300 1.04 
8. นำยวิเลิศ  วงศ์อภิสัมโพธิ์ 4,949,700 0.94 
9.    กลุ่มตระกูล สุขพิศำล 3,000,000 0.57 
10 .  EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL 

CAP SERIES 
1,950,000 0.37 

 รวม 422,304,112 80.51 
 
หมายเหตุ 1)    กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด(มหำชน) และผู้บริหำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สุด  ประกอบด้วย บริษัท 
ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ ำกัด(มหำชน), นำยพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และนำยวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,132,930 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.36 ของทุนที่ช ำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมกำร 3 คน คือ นำย
พอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, นำยสรเทพ รำงชัยกุล และนำยวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและไม่มีอ ำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัทฯแต่อย่ำงใด 
  

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินของบริษัทฯ    

ในแต่ละปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ(ถ้ำมี) และกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยแล้ว อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ อำจจะจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่น้อยกว่ำที่ก ำหนดข้ำงต้นได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะ
กำรเงิน สภำพคล่อง และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำร กำรช ำระคืนเงินกู้และ
หรือหนี้สินที่คงค้ำง และกำรขยำยลงทุนเพ่ิมเติมหรือกำรขยำยงำนของบริษัทฯ ในอนำคต   
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 ส่วนท่ี 2 หน้ำ 5 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ควบคุมดูแลและก ำกับกำรบริหำรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพให้เป็นไปตำมมติของ      

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมกำรบริษัทฯ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ มำกที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

2. จัดท ำแผนงำน งบประมำณรำยรับรำยจ่ำย บัญชีอัตรำก ำลังพนักงำน งบประมำณกำร
ว่ำจ้ำงพนักงำนและงบประมำณกำรลงทุนประจ ำปี เสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติเป็นประจ ำทุกปี  

3. บริหำรงำนตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด และตำมงบประมำณรำยรับรำยจ่ำยและ
งบประมำณกำร ลงทุนที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรแล้ว 

4. ให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯทรำบเป็นประจ ำทุกเดือนๆละหนึ่งครั้ง 
และสรุปรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำสละหนึ่งครั้ง 

5. ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตำมสัญญำข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มีต่อหน่วยรำชกำรและบุคคลภำยนอก 

6. บริหำรกำรเงินตำมแผนกำรเงินที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรและตำมสัญญำข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มีต่อเจ้ำหนี้ทุกรำย 

7. ปฏิบัติกำรและหรือด ำเนินกำรในเรื่องอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรจะมอบหมำยเป็นแต่ละเรื่อง
แต่ละกรณีๆ ไป 

อ านาจทางการเงิน 
 1. มีอ ำนำจอนุมัติรำยจ่ำยปกติประจ ำวันได้ตำมงบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณกำร
ว่ำจ้ำงพนักงำนที่คณะกรรมกำรอนุมัติแล้ว รวมทั้งรำยจ่ำยตำมสัญญำข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยรำชกำร
และบุคคลภำยนอก และหรือรำยจ่ำยตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 2. มีอ ำนำจจัดซื้อ/สั่งจ้ำงท ำทรัพย์สินถำวรและหรือรำยกำรที่ไม่ใช่รำยจ่ำยปกติในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมงบประมำณที่คณะกรรมกำรอนุมัติแล้วภำยในวงเงินไม่เกิน 200 ,000 บำทต่อครั้ง
หรือต่อหนึ่งรำยกำร 
 3. มีอ ำนำจกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจกำรของบริษัทฯ ได้ภำยในวงเงินและภำยใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้
ขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนด ำเนินกำรทุกครั้ง ยกเว้น รำยกำรต่อไปนี้ ซึ่งถือว่ำเป็นรำยกำรปกติให้มี
อ ำนำจอนุมัติได้ทุกกรณ ี
 3.1 กำรเปิด Letter of Credits (L/C) รวมทั้งกำรท ำ Trust Receipt และ Shipping 
Guarantee ในกำรจัดซื้อ/จ้ำงท ำของจำกต่ำงประเทศ 
 3.2 กำรจัดท ำหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรพำณิชย์และหรือสถำบันกำรเงินเพ่ือวำงเป็น
หลักประกันในกำรปฏิบัติตำมสัญญำข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยรำชกำร และบุคคลภำยนอก 
 3.3 กำรท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนเงินตรำต่ำงประเทศ เช่น กำรท ำ Forward 
Exchange Contracts เป็นต้น ทั้งนี้ เฉพำะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญำหรือข้อผูกพันที่จะต้องช ำระหรือจ่ำยเงินในรูป
เงินตรำต่ำงประเทศเท่ำนั้น 
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 ส่วนท่ี 2 หน้ำ 6 

 4. อนุมัติให้พนักงำนยืมเงินทดรองเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1 รำยจ่ำยตำมสัญญำข้อผูกพันและหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนดและหรือตำมที่
คณะกรรมกำรอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทดรองไปด ำเนินกำรได้ตำมที่จะต้องจ่ำยจริง เช่น ค่ำที่ดิน ค่ำไฟฟ้ำ และ
สำธำรณูปโภคอ่ืน และค่ำภำษีอำกร ฯลฯ 
 4.2 รำยกำรอืน่นอกจำกข้อ4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรำยกำรละไม่เกิน 1,000,000 บำท  
 5. มีอ ำนำจอนุมัติกำรตัดบัญชีและจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ช ำรุด/ล้ำสมัย/เลิกใช้งำนได้ ทั้งนี้  
ทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและจ ำหน่ำยดังกล่ำวต้องมีรำคำทุนหรือรำคำท่ีซื้อมำไม่เกิน 100,000 บำท และมีมูลค่ำตำม
บัญชีไม่เกิน 10,000 บำท ในรอบ 1 เดือน และรวมแล้วต้องมีรำคำทุนที่ซื้อมำไม่เกิน 1,000,000 บำท 
 6. มีอ ำนำจตั้งส ำรองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรำยละไม่เกิน 
50,000 บำท โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ,000,000 บำท ในรอบหนึ่งปีงบประมำณ แล้วรำยงำนโดยสรุปให้
คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง 

อ านาจด้านการผลิต 
 1. ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรผลิตสินค้ำในแต่ละปีให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำด และเป็นไปตำมสัญญำข้อผูกพันที่บริษัทฯ ท ำไว้กับลูกค้ำทุกรำย เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ
เป็นประจ ำทุกปี  
 2. มีอ ำนำจอนุมัติกำรจัดซ้ือ/จัดหำวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกิจกำรของบริษัทฯ ได้ภำยในวงเงิน
งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ 
  3.  วำงแผนและด ำเนินกำรผลิตสินค้ำให้เป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำร
อนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ ำที่สุด ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแตกต่ำงไปจำกแผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไว้ก็ให้
เสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนด ำเนินกำรหรือในโอกำสแรกท่ีจะท ำได้ 
 4. วำงแผน และ/หรือเสนอนโยบำย หรือทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอ่ืนใดที่เห็นว่ำจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทฯ ในอนำคต และ
เพ่ือให้บริษัทฯสำมำรถขยำยงำน และ/หรือเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนในระยะยำว 

อ านาจด้านการขาย 
 1. ก ำหนดเป้ำหมำย แผนงำน และกลยุทธ์ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดและเป็นไปตำมสัญญำข้อผูกพันที่บริษัทฯ ท ำไว้กับลูกค้ำทุกรำยเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติเป็นประจ ำทุกปี  
 2. วำงแผนและด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้ เป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่
คณะกรรมกำรอนุมัติไว้เพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถรักษำหรือเพ่ิมส่วนแบ่งด้ำนกำรตลำด (Market Share) รวมทั้ง
สำมำรถเพ่ิมรำยได้หรือเพ่ิมก ำไรให้ได้มำกที่สุด ในกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแตกต่ำงไปจำกแผนงำนและ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนด ำเนินกำรหรือในโอกำสแรกที่จะท ำได้ 
 3. ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรให้เป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดและหรือตำมสัญญำข้อผูกพันที่บริษัทฯ ท ำไว้กับลูกค้ำทุกรำย 
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  4. จัดซื้อ/สั่งจ้ำงและหรือน ำเข้ำสินค้ำมำจ ำหน่ำยเพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถรักษำหรือเพ่ิมส่วนแบ่ง
ด้ำนกำรตลำด (Market Share) รวมทั้งสำมำรถเพ่ิมรำยได้หรือเพ่ิมก ำไรให้ได้มำกที่สุด ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรก่อนด ำเนินกำร 
 5. มีอ ำนำจขำยสินค้ำและบริกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศโดยท ำสัญญำผูกพันได้ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี  

อ านาจด้านพนักงาน 
 1. มีอ ำนำจก ำหนดอัตรำก ำลังพนักงำนให้มีจ ำนวนที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
รวมทั้งมีอ ำนำจก ำหนดอตัรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนและเงินรำงวัลของพนักงำนทุกคนทุกระดับตำมบัญชี
อัตรำก ำลังพนักงำนและตำมงบประมำณกำรว่ำจ้ำงพนักงำนที่คณะกรรมกำรอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงำนระดับ
ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อน 
 2. มีอ ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน และเลิกจ้ำงพนักงำนได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น 
พนักงำนระดับผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อน 
 3. มีอ ำนำจก ำหนดระเบียบว่ำด้วยข้อบังคับกำรท ำงำนและสวัสดิกำรพนักงำนของบริษัทฯ ได้
ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมำณที่คณะกรรมกำรอนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบแล้ว 

อ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการท านิติกรรมสัญญา 
 1. มีอ ำนำจท ำนิติกรรมกำรสัญญำผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพำะงำนปกติประจ ำตำมงบประมำณ
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งปี 
 2. มีอ ำนำจฟ้องร้องคดีควำมและต่อสู้คดีควำมเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุม และมีคดีควำมเกิดขึ้น 

อ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ 
 1. พิจำรณำและศึกษำควำมเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงกำรที่เห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต และ/หรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว 
 2. พิจำรณำว่ำจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรต่ำงๆ ได้ ภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรแล้ว 
 3. หลังจำกศึกษำโครงกำรในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีควำมเป็นไปได้ก็ให้
น ำเสนอรำยละเอียด ของโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนด ำเนินกำร 
 4. ส ำหรับโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรได้แล้ว ให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 4.1 ก ำหนดแผนงำน งบประมำณและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินโครงกำรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตำมกรอบที่ได้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 4.2 มีอ ำนำจติดต่อ เจรจำ และลงนำมท ำบันทึกควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรร่วมทุนในเบื้องต้น 
(Memorandum of Understanding) มีก ำหนดระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปี 
 4.3 กำรท ำสัญญำร่วมทุน (Shareholder Agreement) และกำรจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
(Joint Venture Company) ให้เสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนด ำเนินกำร 
 5. ให้รำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่ำงๆ ที่ ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรได้แล้วให้
คณะกรรมกำรทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุม 
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เรื่องอ่ืนๆ 
 1. เรื่องใดก็ตำมที่จะต้องเสนอขออนุมัติและหรือขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรให้
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพิจำรณำกลั่นกรองหรือให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำในทุกกรณี 
 2. เรื่องท่ีเกินขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรตำมที่
ก ำหนดไว้ข้ำงต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรก่อนด ำเนินกำร 
 3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำจจะมอบอ ำนำจหน้ำที่ในเรื่องต่ำงๆ ให้พนักงำนของบริษัทฯ 
ต ำแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตำมท่ีเห็นสมควรและ
เหมำะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป 

 กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะอนุกรรมกำร 
กรรมกำรหรือผู้บริหำรคนหนึ่งหรือหลำยคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วง ที่ท ำ
ให้ผู้รับมอบอ ำนำจหรือผู้รับมอบอ ำนำจช่วงสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมปกติธุรกิจที่มีกำร
ก ำหนดขอบเขตกำรมอบอ ำนำจที่ชัดเจนแล้ว 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่          25 

กรกฎำคม 2556 แต่งตั้ง นำงสมฤดี สุวรรณรูป ให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทฯ  โดยก ำหนดขอบเขตหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ มีดังนี ้

 1. ดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ข้อก ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ  และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ  

 2. รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล 
ประะสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว 

 3. ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตำมระเบียบและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 4. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 
  4.1 ทะเบียนกรรมกำร 
  4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
  4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
  4.4 รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
  4.5 รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรผู้บริหำร 
 5. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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  8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
    ค่ำตอบแทนกรรมกำร  
    บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แกก่รรมกำรในรูปของค่ำตอบแทนประจ ำเดือนและค่ำบ ำเหน็จ

ประจ ำปี โดยได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรในปี 2558 ดังนี้  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ รวมทั้งสิ้น 
1. นำยวิสิทธิ ์น้อยพันธุ ์ ประธำนกรรมกำร 540,000 321,426 861,426 
2. นำยสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล รองประธำนกรรมกำร 360,000 214,286 574,286 
3. นำยไกรสีห ์ศิริรังษี รองประธำนกรรมกำร 360,000 214,286 574,286 
4. นำยอนันต ์เล้ำหเรณู กรรมกำร 360,000 214,286 574,286 
5. นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมกำร 360,000 214,286 574,286 
6. นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์ กรรมกำร 

ผู้ช ำนำญกำร 
360,000 
120,000 

214,286 694,286 

7. นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ ์ กรรมกำร 360,000 214,286 574,286 
8. นำยเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
360,000 
180,000 

214,286 754,286 

9. นำยวิรัช อภิเมธีธ ำรง กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตวจสอบ 

360,000 
120,000 

214,286 694,286 

10. นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรจสอบ 

360,000 
120,000 

214,286 694,286 

 รวม 4,320,000 2,250,000 6,570,000 

หมำยเหตุ : นำยสีหศักดิ์ อำรีย์รำชกำรัณย์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2554 เป็น
กรรมกำรผู้ช ำนำญกำร เพื่อให้ค ำแนะน ำปรึกษำและเป็นตัวแทนคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  ในเรื่องต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
ได้มีมติให้ผ่ำยจัดกำรรับไปด ำเนินกำรแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยก ำหนดผลตอบแทนให้เดือนละ 10,000 บำท 
ทั้งนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2555 เป็นต้นมำ 

    ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  
  บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรในรูปของเงินเดือนและเงินรำงวัลประจ ำปี ซึ่งจะผัน
แปรตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ปี จ านวนผู้บริหาร 
(คน) 

จ านวนเงินค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

2557 7 17.12 
2558 7* 20.23 

หมายเหตุ  จ ำนวนผู้บริหำร รวมถึงผู้บริหำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2558 ด้วย 
   
    8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
   -ไม่มี- 
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 8.5 บุคลากร 
 8.5.1 จ านวนบุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงำนรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 213 คน (ไม่นับรวมผู้บริหำร
จ ำนวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงำนประจ ำจ ำนวน 171 คน และพนักงำนรำยวันจ ำนวน 42 คน ดังมีรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 

หน่วยงาน พนักงานประจ า 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 7 - 7 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 7 - 7 
ฝ่ำยจัดซ้ือ 3 - 3 
ฝ่ำยกฎหมำย 1 - 1 
แผนกสำรสนเทศ 4 - 4 
ฝ่ำยตรวจสอบ 2 - 2 
โครงกำรพิเศษ 1 - 1 
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและกำรตลำด 2 - 2 
ฝ่ำยบริหำรโรงงำน 2 - 2 
ฝ่ำยผลิต 43 3 46 
ฝ่ำยวิศวกรรมและพลังงำน 79 10 89 
แผนกมวลชนและธุรกำรโรงงำน 4 9 13 
แผนกบริหำรและจัดกำรน้ ำกำกส่ำ 3 14 17 
แผนกคลังสินค้ำและควบคุมวัตถุดิบ 12 6 18 
แผนกควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 1 - 1 
 รวม 171 42 213 

 
 8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

-ไม่มี- 
8.5.3  ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ในปี 2556, 2557 และปี 2558 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) 

จ ำนวน 36.98 ล้ำนบำท 47.01 ล้ำนบำท และ 51.56 ตำมล ำดับ โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั 
ค่ำล่วงเวลำ เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  และค่ำเช่ำบ้ำน 

ค่ำตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี 
 
 
 



73
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                          แบบ 56-1 ปี 2558 

 

 ส่วนท่ี 2 หน้ำ 11 

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
   บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ 
ทักษะ และควำมช ำนำญ รวมทั้งประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ส่งเสริมให้บุคลำกรสำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมช ำนำญจำกกำรปฏิบัติงำนจริง (On the Job Training) โดย
พนักงำนที่เข้ำใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสำยงำนท ำหน้ำที่ฝึกสอนงำนในสำยงำนนั้นๆ รวมทั้งจะมีกำรจัด
อบรมภำยในโดยที่ปรึกษำของบริษัทฯ จะมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์และให้ควำมรู้เพ่ิมเติมแก่พนักงำนอยู่เป็น
ประจ ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะพิจำรณำจัดส่งพนักงำนและผู้บริหำรในสำยงำนต่ำงๆ เข้ำร่วมกำรอบรมและ
สัมมนำในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำยเป็นกำรเพ่ิมเติมอีกด้วย 

9. การก ากับดูแลกิจการ 
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

    บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เนื่องจำกพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรน ำไปสู่กำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยกำรมีกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยำว ดังนั้น บริษัทฯ จึงก ำหนดให้มีนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมที่
ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ คร้ังที่ 9 /2556 เมื่อวันที่   
20 กันยำยน 2556  
    บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักควำมยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS 
AND INTEGRITY) มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้ำที่ (RESPONSIBILITY) 
มีกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่ำงเสมอภำคและเป็นที่
เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรและผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยำวเพ่ือให้บริษัทฯ มีกำรเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนำคต คณะกรรมกำรได้
ก ำหนดนโยบำยหรือหลักกำรพื้นฐำนในกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหลัก
ยึดถือในกำรปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 

1. ด ำเนินกำรให้โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจนเป็นที่เชื่อถือและเพ่ือให้มี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

2. ด ำเนินกำรให้เชื่อมั่นได้ว่ำกระบวนกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ภำยใต้ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจที่เหมำะสมรวมทั้งมีกำร
ด ำเนินงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้และมีกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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3. ด ำเนินกำรให้เชื่อมั่นได้ว่ำรำยงำนทำงกำรเงินสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนและแสดงฐำนะที่
แท้จริงรวมทั้งมีกำรประเมินและวำงมำตรกำรในกำรป้องกันและจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 

4. ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบอย่ำงมีเหตุมีผล โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง  

5. ปลูกฝังคุณธรรมและจิตส ำนึกอันดีงำมให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีควำมประพฤติที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีควำมส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนและต่อทีมงำนพร้อ มที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีข้ึนและรู้จักตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

6. มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ
ด้วยกำรรับฟังควำมเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพ่ือพัฒนำและสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีท่ีสุดอยู่เสมอ 

7. ตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่ำนั้น ด้วยควำมเป็นธรรมและเสมอภำคอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและ
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและมีช่องทำงแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท ำ
ผิดกฎหมำยหรือข้อบกพร่องต่ำงๆ ตลอดจนมีมำตรกำรชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับควำมเสียหำยจำก
กำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย 

8. ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อ
ชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรสร้ำงสรรค์และหรือสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตำมสถำนภำพของบริษัทฯ 

9. ด ำเนินกำรให้มีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ ใดใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือน ำไปแสวงหำ
ประโยชน์ในทำงมิชอบ 

10. ก ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนในกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ำมีกำรทุจริต
หรือมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือมีกำรกระท ำที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญโดยจะต้องรำยงำนทันทีเพ่ือจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่ เกิดขึ้น โดยมิ
ชักช้ำรวมทั้งหำมำตรกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นอีก 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและกำร

ก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผล เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้ฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบงำนทำง
บัญชีและกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงให้มั่นใจว่ำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุมเหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิภำพประสิทธิผล 

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรทุกระดับมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้
มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือสื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุก
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หน่วยงำนรวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ฝ่ำยตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำ
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำม นโยบำย แนวปฏิบัติ ระเบียบค ำสั่งในกำรปฏิบัติงำนและอ ำนำจอนุมัติตลอดจน
บทบัญญัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีระบบกำรควบคุมที่มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่อำจจะเกิดขึ้น โดยให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่
อำจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงเสนอแนวทำงแก้ไขที่เหมำะสมเพ่ือน ำเสนอหรือ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรและหรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำทบทวนและก ำหนดมำตรกำร
ต่ำงๆให้สอดคล้องกันเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนดังกล่ำว 

9.1.1 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คณะกรรมกำรจึงได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ด ำเนินธุรกิจและหรือกระท ำกำรใดๆ ที่จะมีผลเสียหำยต่อชื่อเสียงของประเทศ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม 

2. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ควำมส ำคัญกับ
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น 

3. ปลูกฝังจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนกำรยกระดับคุณภำพและดูแลควำมปลอดภัย
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยด ำเนินกำรเองและร่วมมือกับภำครัฐ 

4. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
5. ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ท ำธุรกิจผิดกฎหมำยหรือเป็นภัยต่อสังคมและ

ควำมมั่นคงของประเทศชำติตลอดจนต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

9.1.2 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพ่ือให้มีกลไกกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้ 
  ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีควำมประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่ำน
ผู้บริหำรของบริษัทฯ เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจรวมทั้งกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อ
ร้องเรียนต่ำงๆ เช่น กำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ หรือ



76
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                          แบบ 56-1 ปี 2558 

 

 ส่วนท่ี 2 หน้ำ 14 

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยให้แจ้งเบำะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 
ดังต่อไปนี้ 

 ส่งทางไปรษณีย์มาที่ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 ส่งทาง E-Mail Address : suphachai@thaiagroenergy.com 

1. กำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อเรียกร้อง 
        ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบำะแสหรือข้อเรียกร้องตำมข้อ (1) ข้ำงต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่ำงใด 

2. กำรด ำเนินกำรหลังจำกมีผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อเรียกร้อง 
        ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตำมที่มีผู้แจ้งเบำะแส

หรือข้อร้องเรียนตำม  ข้อ (1) ข้ำงต้นแล้วน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบและพิจำรณำโดยตรง 
3. มำตรกำรแก้ไขและชดเชยค่ำเสียหำย 

        ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย บริษัทฯ ยินดีรับ
ฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหำมำตรกำร
ป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นอีกและจะพิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยให้ผู้ถูกละเมิดอย่ำงเหมำะสมตำม
เหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรำยแต่ละกรณีๆ ไป 

9.1.3 นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

  คณะกรรมกำรต้องกำรปลูกจิตส ำนึกให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคน
ทุกระดับตระหนักถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องด้วยกำรไม่รับ ไม่ให้และไม่
สนับสนุนกำรกระท ำใดๆ ที่ส่อไปในทำงมิชอบหรือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนและหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทำงลบหรือในทำงเสียหำยโดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จำกลูกค้ำ คู่ค้ำ และหรือจำกบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขำด
ไม่ว่ำกรณีใด ทั้งเป็นกำรส่วนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน ซึ่งอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไม่เป็น
ธรรม เกิดควำมล ำเอียง หรือเกิดควำมล ำบำกใจ ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ 

2. กำรรับหรือกำรให้ของขวัญเนื่องในโอกำสหรือเทศกำลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงำมซึ่ง
จะต้องเป็นของที่มีมูลค่ำเล็กน้อยไม่มีรำคำเกินสมควรหรือเกินกว่ำเหตุ เช่น ของช ำร่วย หรือของที่ระลึกที่จัดท ำ
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมกำรขำยหรือแจกจ่ำยทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงำนทุกคนสำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรวินิจฉัยได้ว่ำ
ของนั้นเหมำะสมหรือไม่ หำกไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษำหำรือหรือขอค ำแนะน ำจำกผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นก่อน 
โดยให้ค ำนึงถึงหรือพิจำรณำถึงเจตนำรมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นส ำคัญว่ำเรื่องดังกล่ำวเหมำะสมหรือไม่ 
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3. กำรรับหรือกำรให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรก ำนัล ทองค ำ อัญมณี หรือของมีค่ำต่ำงๆ 
ให้ถือว่ำเป็นกำรรับหรือกำรให้ที่ไม่เหมำะสมและไม่บังควรอย่ำงยิ่ง โดยให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเป็นกำรกระท ำที่
ส่อไปในทำงมิชอบหรือมีกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมำจำกหน้ำที่กำรงำนที่รับผิดชอบอยู่ 

4. หำกตรวจสอบพบว่ำพนักงำนผู้ใดมีกำรกระท ำที่ส่อไปทำงมิชอบและหรือแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืนแล้ว บริษัทฯ จะถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงซึ่งบริษัทฯ จะ
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น 

9.1.4 นโยบายว่าด้วยการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้แรงงำนด้วยควำมสมัครใจและให้ควำมเป็นธรรมกับพนักงำน
ทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรได้ก ำหนดแนวนโยบำย
และหลักปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด โดยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงำนเพ่ือน ำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำนและไม่สนับสนุนกิจกำรที่
ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

2. พนักงำนทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องท ำควำมเข้ำใจบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่แน่ใจให้ขอ
ค ำปรึกษำจำกผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นและหรือที่ปรึกษำทำงกฎหมำยเฉพำะเรื่อง ห้ำมปฏิบัติไปตำมควำม
เขำ้ใจของตนเองโดยล ำพัง 

3. เมื่อพนักงำนต้องไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ พนักงำนควรศึกษำบทบัญญัติกฎหมำย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลำยทำงก่อนกำรเดินทำงไปเพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรปฏิบัติงำน
ในประเทศปลำยทำงไม่ผิดกฎหมำย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลำยทำง 

4. บริษัทฯ จะใช้หลักควำมยุติธรรมและจริงใจในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง
และผลประโยชน์ต่ำงๆ ตลอดจนเงื่อนไขในกำรจ้ำงงำนต่ำงๆ โดยไม่บังคับกำรใช้แรงงำนโดยไม่สมัครใจและ
หรือกำรใช้แรงงำนเด็ก โดยไม่ยอมให้มีกำรเลือกปฏิบัติ และจะด ำเนินกำรเพ่ือรองรับโอกำสที่เท่ำเทียมกัน
ส ำหรับพนักงำนงำนทุกคน โดยจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดีและเหมำะสม และปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนและมำตรฐำนแรงงำนไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

9.1.5 นโยบายว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมือง 

  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย โดยส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับสำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลองของกฎหมำย
ในฐำนะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่
พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมืองคนใดคนหนึ่ง 
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2. บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในกำรหำเสียง หรือโฆษณำให้พรรคกำรเมืองหรือนักกำรเมืองใดๆ 
ในพ้ืนที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยำกรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือกำรนั้น 

3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและหรือทรัพยำกรใดๆ ของบริษัทฯ 
แก่นักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 

4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงำน
ทุกคนทุกระดับสำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลองของกฎหมำยในฐำนะพลเมืองดี ซึ่งพนักงำน
สำมำรถแสดงออก เข้ำร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทำงกำรเมืองนอกเวลำท ำงำนของบริษัทฯ ได้อย่ำงเต็มที่ 

5. พนักงำนทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองที่พึงมี โดยเป็นกำร
กระท ำในนำมของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้ต ำแหน่งในบริษัทฯ และชื่อ หรือตรำบริษัทฯ ชักจูงผู้อ่ืนให้จ่ำยเงิน
อุดหนุนหรือให้กำรสนับสนุนแก่นักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใด 

6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ สั่งกำรหรือโน้มน้ำวด้วยวิธีกำรใดๆ 
ที่ท ำให้พนักงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองทุกประเภทซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ภำยในองค์กรและก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับบริษัทฯ ในทุกกรณี 

9.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

      เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบ
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและสร้ำงควำม
มั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมกำรจึงได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังต่อไปนี้ 

  9.2.1 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

          เพ่ือแสดงถึงเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และมีควำมเป็นมืออำชีพ จึงก ำหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น 

2. บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต วำงตัวเป็นกลำงอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีควำมเป็นอิสระ
ทั้งกำรตัดสินใจและกำรประพฤติปฏิบัติต่ำงๆ 

3. ให้อ ำนำจผู้บริหำรในกำรด ำเนินงำนประจ ำวันอย่ำงเต็มที่ โดยไม่เข้ำไปชี้น ำกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

4. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกำรที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือใน
กิจกำรที่มีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

5. หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพ่ือให้กำร
บริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลเต็มที่ 
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6. บริหำรงำนด้วยควำมระมัดระวัง และไม่สร้ำงข้อผูกมัดที่อำจขัดแย้งกับหน้ำที่ของตนใน
ภำยหลัง 

7. ไม่แสวงหำผลประโยชน์อันมิชอบจำกกำรท ำงำนไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
8. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ 
9. ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่อำจมีผลให้เกิดกำรบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นกำรเอ้ือ

ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
10. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้อง

ด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และเด็ดขำดเพ่ือสร้ำงค่ำนิยมและภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรของบริษัทฯ 

9.2.2 แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน 

   บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำแก่         
ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเหมำะสมและค ำนึงถึงดุลยภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมและเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ดังนั้ น
เพ่ือให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่ำวอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนำคต จึงก ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของ
ผู้บริหำรและพนักงำน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบำย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส ำคัญ 

2. รักษำควำมลับของลูกค้ำ คู่ค้ำ และของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวัง     
มิให้เอกสำรหรือข่ำวสำรอันเป็นควำมลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง 

3. เคำรพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงำน หลีกเลี่ยงกำรน ำเอำข้อมูลหรือเรื่องรำวของ
พนักงำน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะที่จะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน หรือภำพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ 

4. ไม่กล่ำวร้ำยหรือกระท ำกำรใด ๆ อันจะน ำไปสู่ควำมแตกแยกหรือควำมเสียหำยภำยใน
บริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

5. รักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงำน 
ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทำงท่ีชอบ เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม 

6. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำนด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่
จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมงำนและปรับตัวให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อ่ืน
โดยไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 

7. มีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยกำรพัฒนำตนเองไปในทำงที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ 

8. ศึกษำหำควำมรู้และประสบกำรณ์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลำ 

9. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจำกอบำยมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจ
ท ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเอง และบริษัทฯ 
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10. แจ้งผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบเห็นกำรกระท ำ
ใดๆ ที่ส่อว่ำเป็นกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบภำยในองค์กรของบริษัทฯ 

11. ช่วยด ำเนินกำรใดๆ ที่จะรักษำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรท ำงำนรวมทั้งกำร
พัฒนำองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศ 

12. หลีกเลี่ยงกำรให้ หรือรับสิ่งของ กำรเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตำมระเบียบ และค ำสั่งของบริษัทฯ เท่ำนั้น 

   9.2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

            บริษัทฯ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเพ่ือกำรสรรหำ คัดเลือก พัฒนำ ส่ งเสริม และรักษำไว้ซึ่ง
พนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณภำพ โดยถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดขององค์กร รวมถึงกำร
ส่งเสริมให้เกิดภำพลักษณ์อันดีภำยในหน่วยงำน ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในระยะยำว จึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลไว้ดังนี้ 

1. พนักงำนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
2. กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือว่ำจ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ จะกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมโดย

ค ำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สภำพร่ำงกำยและข้อก ำหนดอ่ืนที่จ ำเป็นแก่พนักงำนใน
ต ำแหน่งนั้นๆ 

3. บริษัทฯ จะพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ตำมควำมเหมำะสม
กับสภำพและลักษณะ  ของงำน และผลกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน 

4. บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเป็นรำยบุคคลเป็นประจ ำ
ทุกปี โดยให้ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนเป็นผู้ประเมินตำมระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ 

5. บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภำพของพนักงำน และรักษำสภำพกำรท ำงำนให้เป็นไปโดยปลอดภัย 
และถูกสุขลักษณะที่ด ี

6. บริษัทฯ เปิดโอกำสและส่งเสริมให้พนักงำนแสดงควำมคิดเห็นของตนเองได้โดยให้
พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรท ำงำนของตนเองและของบริษัทฯ ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

7. บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนกำรฝึกอบรมและสัมมนำซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำ
พนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณภำพยิ่งขึ้น 
        บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยนี้ขึ้นเพ่ือให้พนักงำนยึดถือและปฏิบัติตำมเพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี มีสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดีซึ่งกันและกันโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย
และควำมเจริญก้ำวหน้ำของพนักงำนทุกคน บริษัทฯ ถือว่ำผู้บังคับบัญชำในแต่ละสำยงำนเป็นส่ วนที่ส ำคัญยิ่ง
ซึ่งจะต้องรับผิดชอบกำรบริหำรงำนและกำรบริหำรบุคคลตลอดจนกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีของพนักงำน
กับบริษัทฯ และพนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรรักษำไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์อันดีดังกล่ำวด้วย 
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9.2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน 
         บริษัทฯ ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรำยกำรทำงบัญชีและกำรเงิน โดยให้มีกำรบันทึกรำยกำร

อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
โดยพนักงำนทุกคนต้องยึดหลักควำมซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ควำมถกูต้องของกำรบันทึกรำยกำร 
(ก) กำรบันทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกอย่ำงของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สำมำรถ

ตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจ ำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น 
(ข) กำรลงรำยกำรบัญชีและกำรบันทึกทำงธุรกิจจะต้องเป็นไปตำมควำมเป็นจริง ไม่มี

กำรบิดเบือนหรือสร้ำงรำยกำรเท็จ ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตำม 
(ค) พนักงำนทุกคนทุกระดับต้องด ำเนินกำรทำงธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตำม

ระเบียบ และข้อก ำหนดต่ำงๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจที่
ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลำเพ่ือให้พนักงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบันทึก และจัดท ำ
รำยกำรทำงบัญชี และกำรเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สำมำรถลงบัญชีได้ โดยมีรำยละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน 

2. รำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงิน 
(ก) พนักงำนทุกคนต้องไม่กระท ำกำรบิดเบือนข้อมูล หรือสร้ำงรำยกำรเท็จไม่ว่ำจะเป็น

ข้อมูลทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน หรือข้อมูลทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ 
(ข) พนักงำนทุกคนต้องตระหนักว่ำควำมถูกต้องครบถ้วนของรำยงำนทำงบัญชีและ

กำรเงินเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 
(ค) พนักงำนทุกคนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมและ/หรือ ให้ข้อมูลรำยละเอียด

ประกอบรำยกำรทำงบัญชีและกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 

9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรให้ทุกหน่วยงำนท ำงำนอย่ำงมีระบบและมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผล เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทฯ โดยมีกำรดูแลรักษำและใช้
ทรัพย์สินอย่ำงประหยัดและเหมำะสม มีกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและรัดกุมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงำนต้องจัดให้มีระบบกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนและมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
เพ่ือควบคุมให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมำะสมไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนที่มีนัยส ำคัญของบริษัทฯมี
กำรสื่อสำรและพัฒนำให้พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงำนตำมวิธีปฏิบัติงำนที่ดีและ
เหมำะสม รวมถึงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลำ โดยมี
แนวทำงในกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบกำรท ำงำน
ภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลและถูกต้องตำมระเบียบในกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ



82
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                          แบบ 56-1 ปี 2558 

 

 ส่วนท่ี 2 หน้ำ 20 

โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมเพียงพอและสำมำรถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงำนจะต้องจัดท ำคู่มือ
ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของตนไว้ เป็นบรรทัดฐำน 

2. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้
แต่ละหน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้วยกำรลดผลกระทบ
หรือลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้พนักงำนทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินและบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยทั่วกัน เพ่ือช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น 

3. จัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้ำที่และทุกระดับ 
ตำมระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงำนจะต้องจัดให้มีระบบกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำน
และมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเพ่ือควบคุมให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนที่มีนัยส ำคัญของบริษัทฯ 

4. จัดให้มีระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communications) ที่
เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลำ โดยปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและมี
กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรท ำงำนและกำร
บริหำรงำน ให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และมีกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรสื่อสำรให้ทั่วถึงทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
รวมทั้งมีกำรสื่อสำรและพัฒนำให้พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในกำรปฏิบัติงำนตำมวิธีปฏิบัติที่
เหมำะสม ตลอดจนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5. จัดให้มี ระบบกำรติ ดตำมและกำรประเมินผลอย่ำง เ พียงพอ (Monitoring and 
Evaluation) โดยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแล  และตรวจสอบ
ระบบกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล  และถูกต้องตำมระเบียบของกำร
ปฏิบัติงำนแล้ว  ซึ่งส ำนักงำนตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหำรทุกหน่วยงำนในกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยใน และด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นระยะๆตำมควำมเหมำะสมเพ่ือให้แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องโดยสม่ ำเสมอ
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงระบบงำนต่ำงๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึนด้วย 

6. แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้ำงสรรค์และปรับปรุงระบบงำน
ให้ดีขึ้น รำยงำนที่ส ำนักงำนตรวจสอบจัดท ำขึ้นและหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็นสอดคล้อง
ด้วยกันแล้วจะน ำไปพิจำรณำในคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะน ำไปปฏิบัติต่อไป หำก
ปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึ้นถือเป็นหน้ำที่
ของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องรีบด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำที่ดังกล่ำว เป็น
ส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของ
พนักงำนที่เก่ียวข้องด้วย 

9.2.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ
และเพ่ิมประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรท ำงำน บริษัทฯ จึงก ำหนดให้เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของพนักงำน
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ทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยใต้ข้อบังคับของกฎหมำย ระเบียบค ำสั่งและ
มำตรฐำนที่บริษัทฯ ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรบริหำรควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ โดยออกระเบียบ 
ค ำสั่งบริษัทฯ เพ่ือให้พนักงำนบริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว  

2. พนักงำนบริษัทฯ ทุกคนมีหน้ำที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ ระเบียบ 

และค ำสั่งของบริษัทฯ ที่เก่ียวกับกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศต่ำงๆ 
(ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอ่ืน 
(ค) ห้ำมน ำโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งำนส่วนตัว หรือน ำไปให้ผู้ อ่ืนที่ไม่ใช่

พนักงำนบริษัทฯ ใช้เพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ หรือท ำซ้ ำ เผยแพร่ ท ำกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่ำงทุก
ประกำร โดยไม่ได้รับอนุญำต 

(ง) ห้ำมใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อ่ืน ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือ
ข้อควำมที่มีผลร้ำยต่อควำมม่ันคงของประเทศชำติ ศำสนำ สถำบันพระมหำกษัตริย์ ข้อควำมส่วนตัว ข้อควำมที่
มีเนื้อหำชวนให้งมงำย ไม่สร้ำงสรรค์ จดหมำยลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภำยนอกหรือ
ภำยในบริษัทฯ  และห้ำมปลอมแปลงข้อควำมในอีเมล์ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น 

(จ) ห้ำมใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯเผยแพร่ข่ำวสำรหรือข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัทฯ ให้กับ
บุคคลภำยนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้ำที่เก่ียวกับกำรประชำสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญำตแล้วเท่ำนั้น 

(ฉ) ห้ำม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญำต และไม่ใช้งำนเครือข่ำยภำยใน
เพ่ือควำมบันเทิงต่ำงๆ เพ่ือไม่ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรรับ-ส่งข้อมูลของผู้อ่ืนลดลง 

(ช) ต้องไม่ใช้เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรกระท ำผิดกฎหมำย ขัด
ต่อควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรม กำรพำณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ และแสดงควำมคิดเห็นส่วนตัว 

(ซ) กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสำรส่วนตัวที่ต้องกำรเชื่อมต่อเข้ำระบบ
เครือข่ำยของบริษทัฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรก่อน 

(ฌ) กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ หรือกำรน ำ Notebook ไปใช้งำนภำยนอก
บริษัทฯ จะต้องตั้งเครื่องให้มีกำรใส่รหัสผ่ำน ใช้งำนทุกครั้ง เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน โดยรหัสผ่ำน
จะต้องเก็บเป็นควำมลับ และควรมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอเป็นระยะๆ อย่ำงน้อยทุก 3 เดือน 

(ญ) ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สำมำรถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ำยทั้งสิ้นเว้น
แต่จะได้รับอนุญำตจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นกรณีพิเศษเพ่ือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องเท่ำนั้น 

(ฎ) ต้องดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภำพดี และมี
กำรใช้งำนอย่ำงเหมำะสม 
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3. บริษัทฯ จะเข้ำตรวจสอบ ค้นหำ ติดตำม สอบสวน และควบคุมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
ของพนักงำน หำกพบข้อสงสัยว่ำพนักงำนใช้งำนในทำงท่ีไม่เหมำะสม หรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท
ฯ เพือ่ป้องกันควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ 

4. หำกบริษัทฯ พบว่ำพนักงำนมีกำรละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำสั่งของบริษัทฯ ที่
ก ำหนดไว้พนักงำนที่ฝ่ำฝืนจะได้รับกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัย และ/หรือได้รับโทษตำมกฎหมำย ตำมควำม
เหมำะสมแล้วแต่กรณี 

9.2.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

   บริษัทฯ ก ำหนดให้มีหน่วยงำนจัดซื้อเป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำงๆ เพ่ือให้
เป็นไปตำมควำมประสงค์ของทุกหน่วยงำนและเพ่ือได้คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด จึงได้ก ำหนดขั้นตอน
และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทุกรำยกำรให้เน้นประโยชน์และคุณภำพที่ดีต่อบริษัทฯ เป็นส ำคัญ โดย
จะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตำมควำมต้องกำรทั้งคุณภำพ รำคำ จ ำนวน เวลำในกำรให้บริกำร ควำมรวดเร็วและ
ค ำนึงถึงนโยบำยด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย 

2. พนักงำนผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะต้องมีกำรวำงแผนงำนล่วงหน้ำที่ดี เพ่ือหลีกเลี่ยงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

3. บริษัทฯ จะไม่เอำเปรียบคู่ค้ำ โดยจะต้องค ำนึงถึงประโยชน์และควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
ในด้ำนชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และภำพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสำยตำของบุคคลภำยนอกด้วย 

4. พนักงำนที่ด ำเนินกำรจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้ำด้วยวิธีกำรที่เปิดเผย 
และให้โอกำสแก่คู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

5. พนักงำนที่ด ำเนินกำรควรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้ำร้องเรียนหรือแนะน ำ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

6. พนักงำนที่ด ำเนินกำรต้องรักษำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกผู้เสนอรำคำ หรือผู้เข้ำร่วมประกวด
รำคำแต่ละรำยไว้เป็นควำมลับและไม่เปิดเผยให้รำยอื่นทรำบ 

7. กำรเชิญคู่ค้ำเพ่ือเสนอรำคำจะต้องให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้ำทุกรำยอย่ำ งเท่ำ
เทียมกัน 

8. เจรจำต่อรองบนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย โดยเปิดเผย 
และมีหลักฐำนที่อ้ำงอิงได้ 

9. รักษำควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำ ในเชิงธุรกิจด้วยควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท้ังโดยตรงและโดยอ้อมจำกคู่ค้ำ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น 

10. ผู้บริหำรและหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องใช้ดุลพินิจในกำรให้ค ำปรึกษำ 
ค ำแนะน ำและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นกลำงและเป็นธรรม 
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11. ผู้บริหำรและหรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มีกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณในเรื่องนี้ อย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำมีกำรปฏิบัติผิดจรรยำบรรณต้องด ำเนินกำรสอบสวน
และพิจำรณำลงโทษทำงวินัยตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

12. สนับสนุนให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำรที่เป็นคนไทย และหรือบริษัทในเครือ 
ของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงคณุภำพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นส ำคัญ 

13. จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงมีระบบ และถูกต้องตำมหลักวิชำกำรโดยมีกำรควบคุมที่รัดกุมและ
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจกำรค้ำตลอดเวลำ 

9.2.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและมลภำวะด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย
และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้พนักงำนมีควำมปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  พร้อมทั้งปรับปรุงด้ำน
ควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

   นโยบำย 5 ส  
   กิจกรรม 5 ส เป็นหน้ำที่ส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน โดยพนักงำนทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมและผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ก ำกับ ดูแล ส่งเสริม แนะน ำ ให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี มีคว ำม
ปลอดภัย ตลอดจนสร้ำงจิตส ำนึกพ้ืนฐำนของกำรเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 

   บริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ 
1. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนต้องด ำเนินงำนโดยมีระบบบริหำรคุณภำพ ควำมปลอดภัย    

ชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่ำสูงสุดแก่งำน
ของบริษัทฯ 

2. ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องยึดถือและปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย 
ข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

3. บริษัทฯ จะด ำเนินกำรทุกวิถีทำง เพ่ือควบคุมและป้องกันควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆ อัน
เนื่องมำจำกอุบัติเหตุ อัคคีภัย กำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน กำรสูญหำย หรือเสียหำยใน
ทรัพย์สิน กำรละเมิดระบบรักษำควำมปลอดภัย กำรปฏิบัติงำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดต่ำงๆ ที่เกิดขึ้ น 
ตลอดจนกำรรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภัยต่อพนักงำน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้บริหำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนและระเบียบค ำสั่งที่ก ำหนดไว้โดย
เคร่งครัด 

4. บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติกำร มีแผนจัดกำร
เหตุฉุกเฉินและสภำวะวิกฤตขององค์กรเพ่ือเตรียมพร้อมต่อกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ที่อำจเกิดข้ึน และมีกำร
เตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอ่ืนๆ ที่อำจท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของ
องค์กร 
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5. บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำร เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
เผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงำน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทรำบและเข้ำใจนโยบำย กฎระเบียบ 
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่ำงๆ ทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนน ำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตส ำนึกทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย ชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีด ำเนินชีวิตประจ ำวันของพนักงำน 

7. บริษัทฯ จะอบรมพนักงำนและเพ่ิมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนในกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้มีระบบควำมปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดเวลำ 

8. บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมให้ได้ตำม
มำตรฐำนสำกล เพ่ือคุณภำพชีวิตคนท ำงำน และเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

9. บริษัทฯ จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำ
ชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

9.2.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

   บริษัทฯ ก ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนให้ผู้บริหำรบริษัทฯ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตหรือมี
กำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือมีกำรกระท ำที่ผิดปกติอ่ืนซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ อันได้แก ่

1. รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
2. กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 
3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. และ   

          ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
   ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่ เกิดขึ้นโดยทันที 
รวมทั้งหำมำตรกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวขึ้นอีก 
  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

1. พนักงำนทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบและข้อก ำหนดตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรจัดท ำและกำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีและกำรเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
และสมบูรณ ์ 

2. พนักงำนทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ควำมซื่อสัตย์สุจริต ปรำศจำกอคติและมีควำม
ซื่อตรงในกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมำยรวมถึงกำรไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมำยหรือผิดจริยธรรม
ด้วย 

 



87
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                          แบบ 56-1 ปี 2558 

 

 ส่วนท่ี 2 หน้ำ 25 

9.2.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในของ
บริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอ่ืน ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมกำร และผู้บริหำรทรำบถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจน
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.  และแจ้งให้ทรำบถึงบทลงโทษตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

2. “ผู้บริหำร” หมำยถึง ผู้บริหำรตำมบทนิยำมข้ำงท้ำยนี้และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ 

3. ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรและพนักงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัทฯ 
เปิดเผยข้อมูลภำยในดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องและห้ำมไม่ให้ซื้อขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง หนึ่งเดือนก่อนงบกำรเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรและพนักงำนใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้
เปิดเผยสำธำรณชนอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเพ่ือกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หำกฝ่ำฝืนข้อก ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้นบริษัทฯ 
จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและลงโทษแก่ผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงเด็ดขำดตำมเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
แต่ละรำยแต่ละกรณีๆ ไป 

5. ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรฝ่ำย หรือพนักงำนของบริษัทฯกระท ำผิดอันเป็น
ควำมผิดอำญำตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงโทษอย่ำงรุนแรง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกันดังนี้ 

(ก)  ตัดเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน 
(ข)  ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจำกกำรเป็นผู้บริหำร ผู้จัดกำรฝ่ำยหรือพนักงำนโดยถือ

ว่ำจงใจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ หำกเป็นกรรมกำร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(ค) แจ้งกำรกระท ำควำมผิดต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ง) แจ้งควำมด ำเนินคดีต่อต ำรวจหรือพนักงำนสอบสวน 
(จ) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

   บริษัทฯ คำดหมำยให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รำยงำน
โดยสุจริตถึงกำรปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
ต่อผู้บังคับบัญชำ โดยให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำในกำรสอดส่องดูแลและให้ค ำแนะน ำผู้ใต้บังคับบัญชำใน
กำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรที่ก ำหนดอย่ำงถูกต้อง 
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9.2.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

บริษัทฯได้ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับทำงกำรค้ำที่มี
สำระส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนได้ ดังนี้ 

กำรรักษำควำมลับของบริษัทฯ  
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร ลูกจ้ำงของบริษัทฯจะต้องรักษำควำมลับของข้อมูลและ

เอกสำรที่ไม่สำมำรถเปิดเผย และ/หรือเป็นควำมลับทำงกำรค้ำรวมทั้งสูตรกำรประดิษฐ์คิดค้นต่ำงๆ ซึ่งถือเป็น
สิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 

2. ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบริษัทฯจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลและเอกสำรที่เป็นควำมลับ หรือควำมลับทำงกำรค้ำนั้นๆ อีกเป็นเวลำ 2 ปี เมื่อพ้นจำกหน้ำที่ไปแล้ว 

3. ผู้บริหำรและพนักงำนบริษัทฯ ต้องทรำบถึงขั้นตอน และวิธีกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นควำมลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนำ 

กำรก ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูล 
1. ข้อมูลลับทำงกำรค้ำของบริษัทฯ ต้องได้รับกำรปกปิดมิให้รั่วไหล โดยก ำหนดตำม

ควำมส ำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมำก เป็นต้น 
2. กำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยเท่ำนั้น 
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่บุคคลภำยนอก 
1. กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่บริษัทฯ มอบหมำยจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในข้อมูลที่จะเปิดเผย

ออกสู่สำธำรณชนเท่ำนั้น 
2. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอ่ืนๆ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ร่วมทุนด้วย 
3. เพ่ือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องว่ำด้วยกำร

เปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดให้ผู้ที่ต้องกำรข้อมูลข่ำวสำรจำกบริษัทฯ 
ติดต่อขอรับข้อมูลได้ท่ีเลขำนุกำรบริษัทฯ  

กำรแสดงควำมเห็นต่อบุคคลภำยนอก 
   โดยปกติผู้บริหำรและหรือพนักงำนของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงควำมเห็นต่อ
บุคคลภำยนอก ขอให้ผู้บริหำรและหรือพนักงำนถำมตนเองก่อนว่ำท่ำนมีหน้ำที่ในกำรตอบค ำถำมเหล่ำนั้น
หรือไม่ หำกไม่มีหน้ำที่ ก็ขอให้ปฏิเสธกำรแสดงควำมเห็นต่ำงๆ ด้วยควำมสุภำพและแนะน ำให้ไปสอบถำมจำก
หน่วยงำนที่ก ำหนดข้ำงต้นโดยตรงต่อไป 
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 9.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

   9.3.1 กรรมการบริษัท 
   โครงสร้างกรรมการบริษัท 

  รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นำยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
3. นำยไกรสีห์ ศิริรังษี กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
4. นำยอนันต์ เล้ำหเรณู กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
5. นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
6. นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์ กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
7. นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมกำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม,ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
8. นำยเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยวิรัช อภิเมธีธ ำรง กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
10. นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 

 
    องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. คณะกรรมกำร (Board of Directors) ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน ซ่ึง
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถ่ินที่
อยู่ในรำชอำณำจักร และมีกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ 

2. องค์ประกอบของกรรมกำรต้องมีควำมหลำกหลำยมีทักษะด้ำนอุตสำหกรรมและธุรกิจ    
กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำร กำรบัญชีและกำรเงิน กำรตลำดและกำรขำย กฎหมำยและกำรก ำกับดูแลกิจกำร
และมีคุณสมบัติที่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนได้ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3. กำรแต่งตั้งกรรมกำรต้องเป็นไปตำมวำระที่ก ำหนดโดยมีควำมโปร่งใส ชัดเจนและต้องมี
ประวัติและข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแต่งตั้งอย่ำงเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในกำรตัดสินใจของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. กรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรสรรหำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดอย่ำง
ชัดเจนและโปร่งใส 

5. กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในแต่ละวำระเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกัดซึ่งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องออกตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หำกกรรมกำรมิได้ตก
ลงกันเองเป็นวิธีอ่ืน ให้ใช้วิธีจับฉลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้  โดย
บริษัทฯ ไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนวำระท่ีกรรมกำรจะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุด 
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6. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด  
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด  
(5) ศำลมีค ำสั่งให้ออก 

7. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯทุกคนในรำยงำนประจ ำปีทุกปี เพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับทรำบโดยทั่วกัน และระบุว่ำกรรมกำรรำยใดเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรที่ ไม่เป็น
ผู้บริหำร หรือกรรมกำรอิสระ 

8. คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯเพ่ือให้มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมกำรประชุม
คณะกรรมกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ รวมถึง
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญให้กรรมกำรรับทรำบ 

9. มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรออกจำก
กันโดยชัดเจนเพ่ือแบ่งแยกหน้ำที่กำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรกิจกำรประจ ำ 

10. เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถอุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร
บริษัทฯ ได้ก ำหนดจ ำนวนบริษัทที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งไว้ดังนี้ 

11. กรรมกำรควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจ ำนวนดังต่อไปนี้ 
12. กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ด ำรง

ต ำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท 
13. กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมกำรมืออำชีพ 

(PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ 
(1) ในกรณีที่กรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งของบริษัทฯ จ ำเป็นต้องด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท ก็ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทรำบถึงเหตุผลและผลต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำรดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ด้วย 

(2) ในกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอเรื่องกำรด ำรงต ำแหน่งที่บริษัทอ่ืนของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแต่ละคนให้
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย 

(3) ผู้บริหำรระดับสูงที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

ภำวะผู้น ำและควำมเป็นอิสระของกรรมกำร 
1. คณะกรรมกำรมีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ และก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร

ด ำเนินกำรตำมนโยบำย และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์แก่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
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2. คณะกรรมกำรภำยใต้กำรน ำของประธำนกรรมกำร สำมำรถควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
ผู้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 

3. คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจำกภำยนอกซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ โดยกรรมกำรอิสระจะต้องเข้ำถึงข้อมูลทำงกำรเงิน และทำงธุรกิจอ่ืนอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถ
แสดงควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ รักษำประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้ำประชุมโดยสม่ ำเสมอ พร้อมทั้งจัดท ำ
รำยงำนรับรองควำมเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับกำรแต่งตั้ง เพ่ือเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

4. ประธำนกรรมกำรมีควำมอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ำยบริหำรและไม่เป็นประธำน
หรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมกำร 

5. กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด เพ่ือสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้อย่ำงเท่ำ
เทียมกันและดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือบริษัทอ่ืนซึ่งมีผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจำกนี้ยังต้องสำมำรถให้ควำมคิดเห็นในกำร
ประชุมได้อย่ำงเป็นอิสระ 

  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ส ำคัญดังนี้ 
 1. ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย แผนงำนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัทฯ ตลอดจน
ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และควำมม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

(ก) ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรของบริษัทฯ ให้มีระบบกำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

(ข) อนุมัติแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีภำยใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพ่ือให้ฝ่ำย
จัดกำรใช้ในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ อนุมัติเป็นรำยปี 

(ค) อนุมัติโครงกำรลงทุนตลอดจนโครงกำรขยำยงำนและหรือกำรลดขนำดของกิจกำรที่
เห็นว่ำจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยำว ทั้งนี้ไม่รวมรำยกำรที่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

(ง) อนุมัติแผนกำรเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนกำรจัดหำเงินกู้และสินเชื่อทำงธุรกิจที่
เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นระยะๆ 
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(จ) จัดให้มีกำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี
ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งท ำกำรตรวจสอบและรับรองควำม
ถูกต้องก่อนน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป 

(ฉ) พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น 
กำรจ่ำยเงินปันผล, กำรเพ่ิมทุน, กำรลดทุน, กำรออกหุ้นกู้, กำรขำยหรือกำรโอน
กิจกำร, กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำร, กำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น 

(ช) พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) 
ค่ำนิยม (VALUES) และเรื่องอ่ืนๆ ที่ส ำคัญ และอำจจะมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

 2. พิจำรณำก ำหนดและแยกบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน รวมทั้งสื่อสำรบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังกล่ำวต่อ
กรรมกำร อนุกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำรและพนักงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ  
 3. จัดให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และจัดให้มีระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอ  รวมทั้งมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ 
อย่ำงสม่ ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นระยะๆ  
 4. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งครำวตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกิจกำร 
 5. ต้ อ งตระหนั กถึ ง คว ำมส ำ คัญของกำรก ำ กั บดู แลกิ จกำ รที่ ดี  (Good Corporate 
Governance) โดยยึดหลักควำมยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Integrity) มีควำมรับผิดชอบต่อ
ผลงำน (Accountability) ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่ำงเสมอภำค และเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) มุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะ
ยำวเพ่ือให้บริษัทฯ มีกำรเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนำคต 
   นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตลอดจนประกำศและหรือข้อบังคับของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน, 
รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประกำร 

6. คณะกรรมกำรอำจจะมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำร กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคน 
หรือบุคคลอ่ืนใดกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ
คณะกรรมกำรตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและระยะเวลำในกำรมอบอ ำนำจได้ตำมที่เห็นสมควรและเหมำะสมตำม
ควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอ ำนำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบ
อ ำนำจได้ทุกเรื่องทุกประกำรเมื่อเห็นสมควร 
   กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ผู้รับมอบ
อ ำนำจสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ 
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หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรได้
พิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว 

7. ต้องจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยสำมเดือนต่อครั้ง และก ำหนดให้มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี 

8. ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดท ำจรรยำบรรณ
ธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือให้พนักงำนทุกระดับเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือลดควำมเสี่ยง
กำรทุจริตและกำรใช้อ ำนำจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้สิทธิแก่กรรมกำรทุกคนในกำรเสนอวำระกำรประชุมเป็นกำร
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 วันท ำกำรก่อนกำรประชุม โดยวิธีส่งวำระกำรประชุมไปท่ีเลขำนุกำรบริษัทฯ ทำง        
E-Mail Address : somrudee@thaiagroenergy.com หรือโทรสำร : 0-2627-3889 เพ่ือเลขำนุกำรบริษัทฯ 
จะได้บรรจุเป็นวำระกำรประชุมต่อไป 

10.คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทและก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ก ำหนด  

(ข) บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรรวมทั้งติดตำม
ให้มีกำรปฏิบัติตำมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

(ค) ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตำมระเบียบและ
ข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 

(ง) จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ และเอกสำรอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด (ถ้ำมี) 

(จ) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนต่อบริษัทฯ  
(ฉ) ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อก ำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของ

บริษัทฯ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ  รวมถึงรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญแก่กรรมกำร  

(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรและด ำเนินกำรเรื่องอ่ืนๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

11.  นอกจำกนี้กรรมกำรแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องไม่มีประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ

บริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดใน
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดหรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอ่ืนที่
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ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ 
ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

(2) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญำที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือท ำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืนในบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

  9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
   องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
   คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนอย่ำง
น้อย 3 คน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่
สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ ท ำให้สมำชิกมีน้อยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุม         
ผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่
จ ำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมี
องคป์ระกอบและคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯให้เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบในกรณีที่มีกำรเสนอชื่อกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือขออนุมัติกำรแต่งตั้งนั้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย
รำยชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและควำมเป็นอิสระ ซึ่งจะต้องระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอแต่งตั้งกรรมกำร
ตรวจสอบด้วย 

2. เป็นกรรมกำรอิสระและไม่เป็นกรรมกำรต่อไปนี้ 
 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งยกเว้นกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) 

 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน 
เฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3. มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ    

4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ 
ทั้งนี้ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ใน
กำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และควรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะ
เกิดข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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5. คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพ่ือให้มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสำนงำนให้มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นระยะๆ ด้วย  
 

   คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่ำน ดังนี้ 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

ในปี 2558 
1. นำยเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 9/9 
2. นำยวิรัช อภิเมธีธ ำรง* กรรมกำรตรวจสอบ 9/9 
3. นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล กรรมกำรตรวจสอบ 9/9 

หมำยเหตุ : * เป็นกรรมกำรท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
โดยนำยวิรัช อภิเมธีธ ำรง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรวมท้ังเป็นประธำนกรรมกำร บริษัท ส ำนักงำนสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จ ำกัด และจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโท สำขำบัญชี และกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก สำขำ
บริหำรธุรกิจและกำรเงิน  

   โดยมี นำยศุภชัย  แก้วเฟ่ือง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
        ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control) และกำรตรวจสอบ

ภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน  

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำร
เงินของบริษัทฯ 
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(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติ

ตำมกฎบัตร 
(ซ) รำยงำนอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
7. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือ

กำรกระท ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
    หำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำ
ที่ก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. หรือ ต.ล.ท.  

8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภำยใน
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและมีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำงหรือน ำเอำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
มำปรึกษำหำรือและให้ควำมเห็นได้ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำเห็นสมควรและเหมำะสม 

9. รำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบเป็น
ระยะๆ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง  

10. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
   คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยตรงและ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก ในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งมติกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และจัดท ำรำยชื่อ
และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมแบบที่  ต.ล.ท. ก ำหนดและ
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น ำส่งต่อ ต.ล.ท. ภำยใน 3 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ทั้งนี้ตำมข้อก ำหนดของ ต.ล.ท. ว่ำด้วยกำร
รำยงำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   9.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย ผู้บริหำร
จำกทุกหน่วยงำนของบริษัทฯ ตั้งแต่รับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปอย่ำงน้อยหน่วยงำนละหนึ่งคน โดยต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินงำนและ
ควรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภำพของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมทั้งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 1 (หนึ่ง) ปี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจจะได้รับกำรแต่งต้ัง
ใหม่ได้อีกนอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

 
(1) ตำย 
(2) พ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัท 
(3) คณะกรรมกำรบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน 
(4) ลำออก 

 ในกรณีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้ำ 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือคณะกรรมกำรบริษัทจะได้
พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลำออก  

4. ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลที่เหมำะสม
เป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลชำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้  ตำมแต่จะเห็นสมควรโดยมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบต่อกำรเตรียมควำมพร้อม ส ำหรับกำรจัดประชุม เตรียมวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำร
ประชุม และจัดส่งให้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกคนทรำบก่อนกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
เพ่ือให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้สอบทำนข้อมูลอย่ำงละเอียด หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนกำรประชุม และมี
หน้ำที่จัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกคนภำยใน 7 วันหลังจำกกำรประชุมแต่ละ
ครั้ง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมจะด ำเนินกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งต่อไป   
นอกจำกนี้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยังมีหน้ำที่จัดเตรียมข้อมูล ส ำหรับรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทด้วย 
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(7) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจปรึกษำผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ ในกรณีที่จ ำเป็นด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯโดยต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนด ำเนินกำร  

(8) ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
นอกจำกนี้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง อำจเรียก
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติมได้ตำมที่จะเห็นสมควรและเหมำะสม 

(9) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงมำประชุมด้วยตนเองเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่ำครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ได้  ถ้ำ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำน 

(10) กำรออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ถือเสียงข้ำงมำกเป็น
มติของที่ประชุมโดยประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด  ทั้งนี้ให้บันทึกควำมเห็นของ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เห็นชอบและมีควำมเห็นแย้งในรำยงำนกำรประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย 

(11) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นกำรส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจำรณำจะเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้ 

(12) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีอ ำนำจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้ำร่วม
ประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เก่ียวข้องได้ 

   9.3.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

   คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 
17 ธันวำคม 2558 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนโดยให้มีองค์ประกอบ  
คุณสมบัติ รวมถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป 
   โดย “กสต.” หมำยถึง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนบริษัท ไทย อะโกร       
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
  ซึ่งประกอบด้วยบุคคลตำมรำยนำมดังต่อไปนี้ 

(1) นำยไกรสีห์ ศิริรังษี    เป็นประธำนกรรมกำร กสต. 
(2) นำยสำธิต  ชำญเชำวน์กุล    เป็นกรรมกำร กสต. 
(3) นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ์   เป็นกรรมกำร กสต. 
(4) นำยสีหศักด์ิ อำรีรำชกำรัณย์  เป็นกรรมกำร กสต. 
(5) นำงสมฤดี  สุวรรณรูป     เป็นเลขำนุกำร กสต. 

   องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
     ตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัท
จดทะเบียนว่ำนอกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตำมข้อก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน
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ควรพิจำรณำจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นใหม่ 1 ชุด คือ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
    มีองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่ระบุไว้
ในกฎบัตร ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำร กสต. มีจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 (สำม) คน และอย่ำงน้อยต้องมีกรรมกำร
อิสระที่ไม่ได้เป็นพนักงำนและหรือผู้บริหำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 1 คน  

2. เมื่อกรรมกำร กสต. ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือมีเหตุอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถอยู่ได้
จนครบวำระ และมีผลให้จ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดคือ 3 (สำม) คน คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จะต้องแต่งตั้งกรรมกำร กสต. รำยใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 (สำม) เดือนนับแต่วันที่จ ำนวน
สมำชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร กสต. 

3. ที่ประชุมคณะกรรมกำร กสต. เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำร กสต. คน
หนึ่งให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร กสต. 

4. ให้คณะกรรมกำร กสต.แต่งตั้งบุคคลที่มีควำมเหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่ง เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร กสต. และผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร กสต. โดยต ำแหน่ง
เพ่ือให้มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำร กสต. ตลอดจนเป็นผู้ประสำนงำนให้มีกำรรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และหรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) 

5. เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร กสต. มีหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร กสต. แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่ำงใดทั้งสิ้นในทุกกรณี 

6. กรรมกำร กสต. ต้องอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร กสต. 
และควรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำร กสต. เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของ
คณะกรรมกำร กสต. 

7. กรรมกำร กสต. รวมทั้งประธำนกรรมกำร กสต. มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ        
3 (สำม) ปี กรรมกำร กสต. ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจจะได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 

8. นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำร กสต. จะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
(4) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน 
(5) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎบัตรนี้ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำร กสต. ว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำร กสต. แทนโดยบุคคลที่เข้ำเป็น
กรรมกำร กสต. แทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำร กสต. ซึ่งตนด ำรงต ำแหน่งแทน 
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อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
   คณะกรรมกำร กสต. มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก 

คณะกรรมกำรบริษัท ตำมกฎบัตรดังนี้ 
1. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร 

(1) พิจำรณำก ำหนดกระบวนกำรสรรหำผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัททดแทน
กรรมกำรท่ีหมดวำระหรือต ำแหน่งที่ว่ำงลงเพ่ือเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำและน ำเสนอที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง 

(2) พิจำรณำคัดเลือกและเสนอรำยชื่อผู้ที่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งอนุกรรมกำรชุด
ย่อยต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกรณีที่ต ำแหน่งดังกล่ำวว่ำงลง 

(3) พิจำรณำสรรหำต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำรและ
ผู้อ ำนวยกำรในกรณีที่ต ำแหน่งดังกล่ำวว่ำงลง เพ่ือเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ 

(4) เสนอแนะวิธีกำรประเมินผลกำรท ำงำนของ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งติดตำมผลกำรประเมินเพ่ือเสนอให้ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบและพิจำรณำ 

(5) ประเมินควำมเป็นอิสระของกรรมกำรบริษัท ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และเสนอแนะ
แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

(6) พิจำรณำโครงสร้ำงและคุณสมบัติที่เหมำะสมของผู้ที่ จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทและอนุกรรมกำรชุดย่อย โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะ
ด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพ่ือเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำหรือปรับปรุงแก้ไข 

(7) พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระและเสนอแนะ
แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

(8) พิจำรณำแผนสืบทอดต ำแหน่งและก ำหนดกระบวนกำรสรรหำต ำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและหรือผู้บริหำรระดับสูงเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติกำรแต่งตั้งเป็นแต่ละรำยแต่ละกรณีไป 

2. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
(1) เสนอแนวทำงและวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ

คณะกรรมกำรชุดย่อยท่ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้งข้ึน 
(2) เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือกรรมกำร

ผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และก ำหนดวิธีประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนน ำเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
อนุมัติ 

(3) พิจำรณำงบประมำณกำรขึ้นหรือกำรเปลี่ยนแปลงเงินเดือนค่ำจ้ำงและกำรก ำหนด
เงินรำงวัลประจ ำปีของพนักงำนที่ต่ ำกว่ำระดับบริหำร ให้สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และ
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ก ำหนดวิ ธีประเมินผลกำรปฏิบัติ ง ำนที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง  (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อน เสนอ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ 

(4) พิจำรณำเสนอแนะโครงสร้ำงเงินเดือนค่ำจ้ำง ผลประโยชน์ และสวัสดิกำรอื่น ๆ ของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

(5) พิจำรณำกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่
กรรมกำรและพนักงำน ก่อนน ำเสนอ คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัต ิ

3. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบทั่วไป 
(1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร กสต. ให้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบ

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) มีอ ำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำให้ค ำปรึกษำหำรือและหรือให้

ควำมเห็นได้ตำมท่ีจะเห็นสมควรและเหมำะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึน 
(3) มีอ ำนำจเชิญผู้บริหำรและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้ำร่วมประชุมชี้แจงหรือให้

ส่งเอกสำรที่เก่ียวข้องได้ทุกประกำร 
(4) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมอบหมำย 
(5) จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร กสต. ตำมที่ประธำนกรรมกำร กสต. เห็นสมควร

และเหมำะสม โดยให้เลขำนุกำรกำรน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำร กสต. และผู้เข้ำร่วม
ประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน เพ่ือให้มีเวลำในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม 

นอกจำกนี้กรรมกำร กสต. อำจเรียกประชุมคณะกรรมกำร กสต. เพ่ือพิจำรณำเรื่องที่อยู่
ในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กสต. ได้ตำมที่จะเห็นสมควรและเหมำะสม 
โดยให้เลขำนุกำรด ำเนินกำรเช่นเดียวกับวรรคก่อน 

(6) กรรมกำร กสต. ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่พิจำรณำ ห้ำมแสดงควำมเห็นและออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ โดยให้ระบุชื่อกรรมกำร กสต. และเรื่องที่มีส่วนได้เสียไว้ในเอกสำรประกอบกำรประชุม
ในเรื่องนั้น ๆ อย่ำงชัดเจน 

(7) ในกำรประชุมคณะกรรมกำร กสต. แต่ละคร้ังจะต้องมีกรรมกำร กสต. มำประชุม
ด้วยตนเองเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่ำครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ได้ 

(8) กำรออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร กสต. ให้ถือเสียงข้ำงมำกเป็นมติของที่
ประชุมโดยประธำนกรรมกำร กสต. ไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด ทั้งนี้ให้บันทีกควำมเห็นของกรรมกำร กสต.        
ที่เห็นชอบและมีควำมเห็นแย้งไว้ในรำยงำนกำรประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย 
 

   9.4  การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
    กำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ในปี 2558 จะกระท ำผ่ำนกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด เนื่องจำกบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลที่จะด ำรงต ำแหน่ง
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ดังกล่ำว จำกนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท ำกำรคัดเลือกกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ  

   9.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  
   องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ นั้น 
ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัติตำมกฎหมำย
ก ำหนด  

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ  
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน   

เป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้
ขำด 

3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งใน
สำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่จะออกตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำรับต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ กำรลำออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุ อ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  
คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
และ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมครำวถัดไป  เว้น
แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่ง
กรรมกำรได้เพียงแค่วำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน  
  มติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำร
ที่ยังเหลืออยู่ 
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6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   9.4.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
   คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะร่วมกันพิจำรณำเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ
มหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำคัดเลือก
กรรมกำรอิสระจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอ่ืนๆ ประกอบกัน จำกนั้น
จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยใน
กำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน 
   คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน หรือผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีกรรมกำร
อิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ใน
ลักษณะที่เป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม ของผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำรหรือกำรให้หรือรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือกำรให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 
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รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สำม)ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่
จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ  ทั้งนี้กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลและกำร
ปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้
นับรวมภำระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 (สอง) ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย           ผู้
มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของ   
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ  

   ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) ข้ำงต้นแล้ว 
กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ     
บริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  

  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) ข้ำงต้น 
จะได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำ
ดังกล่ำวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่แสดงว่ำกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่
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มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ โดยจะต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย 

(ข) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(ค) เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ง) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็น

กรรมกำรอิสระ 

   9.4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมกำรได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของ

คณะกรรมกำรทั้งคณะเป็นประจ ำทุกปีๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวข้อประเมินให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปีซึ่งประกอบด้วยสี่หัวข้อใหญ่คือ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร กำรก ำหนด
กลยุทธ์และทิศทำงบริษัทฯ กำรติดตำมและประเมินผลงำนฝ่ำยจัดกำร และควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร โดยไม่ได้มุ่งที่จะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรำยบุคคล โดยแบบ
ประเมินผลดังกล่ำวได้ก ำหนดให้ผู้ท ำกำรประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้  

(ก) เพ่ือช่วยให้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีท่ี
ผ่ำนมำ 

(ข) เพ่ือให้กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำก
ได้ทรำบถึงควำมรับผิดชอบของตนได้อย่ำงชัดเจน 

(ค) เพ่ือช่วยในกำรปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ กับฝ่ำยจัดกำร 
(ง) คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลกำรประเมินและก ำหนดแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำร

ท ำงำนของคณะกรรมกำรในปีต่อๆ ไป 

      9.4.4 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1.  คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกรหรือพนักงำนที่จะเข้ำมำรับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนบริหำรที่ส ำคัญในทุก
ระดับอย่ำงเหมำะสม  

2. บริษัทฯ มีผู้บริหำรอำวุโสระดับรองจำกประธำนเจ้ำที่บริหำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่แทนได้
หำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

3. บริษัทฯ มีกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร ดังนี้ 
(ก) บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวก ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรอย่ำง

ต่อเนื่องโดยส่งเข้ำอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
Thai Institute of Derectors Association (IOD) และหลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้เข้ำใจ
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บทบำทของกรรมกำรและให้ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไป
ด้วย 

(ข) บริษัทฯ ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน (เช่น เลขำนุกำรบริษัทฯ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่บัญชี เป็นต้น) อย่ำงต่อเนื่อง โดยส่งเข้ำอบรมหลักสูตร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และเทคนิค
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ 

   9.4.5 การประชุมคณะกรรมการ 

      บริษัทฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอำจ
มีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุม
อย่ำงชัดเจนและมีกำรส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียดล่วงหน้ำ 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้
มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำย
ลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 วรรคแรก ก ำหนดว่ำ “ห้ำมมิให้
บริษัทฯ จ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมกำรเว้นแต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ”  
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30  ก ำหนดว่ำ “กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตำมข้อบังคับหรือ
ตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้
เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้  และนอกจำกนั้นกรรมกำรอำจได้รับ
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษัทฯด้วย” จึงขอชี้แจงโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 
2558 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรต่อไปนี้ 

    องค์ประกอบของค่าตอบแทน 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับค่ำตอบแทนดังนี้ 
(1.1)   ค่ำตอบแทนรำยเดือนซึ่งจ่ำยเป็นจ ำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธำนกรรมกำรได้รับเดือนละ 

45,000.- บำทและกรรมกำรได้รับเดือนละ 30,000.- บำทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็น
ต้นมำ โดยมิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใดจนถึงปัจจุบันนี้ 

(1.2)   คณะกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวน 10 คน จะได้รับบ ำเหน็จประจ ำปี 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,250,000.-บำท ซึ่งจ่ำยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2557 คือ ประธำน
กรรมกำรจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บำท, ประธำน และกรรมกำรจะได้รับคนละ 
1 ส่วนเท่ำๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บำทคณะกรรมกำรชุดย่อยได้รับค่ำตอบแทน
เพ่ิมเติมจำกข้อ (1) ดังนี้ 
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(2) คณะกรรมกำรชุดย่อยได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมเติมจำกข้อ (1) ดังนี้ 
(2.1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนซึ่งจ่ำยเป็นจ ำนวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บำท และกรรมกำรตรวจสอบได้รับเดือน
ละ 10,000.- บำทต่อคน อัตรำค่ำตอบแทนดังกล่ำวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ โดยมิได้มี
กำรเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใดจนถึงปัจจุบันนี้  

      ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำที่
เพียงพอส ำหรับกำรรักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร และ
อยู่ในระดับที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะ
น ำมำพิจำรณำประกอบด้วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้       ใน
ส่วนของค่ำตอบแทนของผู้บริหำร จะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ ซึ่ง
จะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

    9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 1. ก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือครองหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมำยที่
จะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนำคตด้วย (ถ้ำมี) 

 ค ำว่ำ “ผู้บริหำร” หมำยถึง กรรมกำร ผู้จัดกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับ
ต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผู้บริหำรรำยที่สี่ทุกรำยและให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำซึ่งมีหน้ำที่ต้อง
จัดท ำและส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯทั้งในนำมของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะต่อ ก.ล.ต. 
 2. ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรและพนักงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในของบริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลภำยในดังกล่ำวแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องและห้ำมไม่ให้ซื้อขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบกำรเงินของบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 3. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรและพนักงำนใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อประชำชนอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯไปใช้เพ่ือแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนตนและหรือเพ่ือกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หำกฝ่ำฝืนข้อก ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ
จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและลงโทษแก่ผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงเด็ดขำดตำมเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
แต่ละรำยแต่ละกรณี ๆ ไป 
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 4. ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรและพนักงำนกระท ำผิดอันเป็นควำมผิดอำญำตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะด ำเนินกำรลงโทษสถำนหนักอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงรวมกัน ดังต่อไปนี้ 
 ก) ตัดเงินเดือนค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ 
 ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้จัดกำรหรือพนักงำนโดย
ถือว่ำจงใจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดเป็นกรรมกำรบริษัทฯให้น ำเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำลงโทษ 
 ค) แจ้งกำรกระท ำควำมผิดต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 ง) แจ้งควำมด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
 จ) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

             9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมกำรพิจำรณำน ำเสนอที่ประชุมใหญ่

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 อนุมัติกำรแต่งตั้ง นำงสำยฝน  อินทร์แก้ว  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
4434  และ/หรือ นำยวิชำติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นำงสำวสำธิดำ  
รัตนำนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4753   แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด คนใดคนหนึ่งให้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2558 โดยบริษัทได้ช ำระค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้ 

 

รำยกำร 
(หน่วย : บำท) 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้ช ำระแล้ว 
ปี 2557 ปี 2558 

(1) ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 450,000 450,000 
(2) ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส  
   ไตรมำสละ 125,000 บำท รวม 3 ไตรมำส 

375,000 375,000 

(3) ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินที่น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน(BOI) 

100,000 100,000 

(4) รวมค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 925,000 925,000 
หมำยเหต ุ ไม่มีค่ำตอบแทนท่ีต้องจ่ำยในอนำคตอีก 
   

  9.8 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำร
ต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และค ำนึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำร
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ด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัทฯ และก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  

 นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ว่ำผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมี
ส่วนในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว โดยในกำรก ำหนดรำคำหรือค่ำตอบแทนจะต้องเป็นไปตำมปกติทำงธุรกิจ
และเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคัญ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้อง
ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง 
หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด
ถึงกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดย
เคร่งครัด  
  นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชำญอิสระ แล้วแต่กรณี 
พิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำ
รำยกำร และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ ก ำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  

ระบบกำรควบคุมภำยใน 
บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรให้ทุกหน่วยงำนท ำงำนอย่ำงมีระบบและมี

ประสิทธิภำพประสิทธิผล เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทฯ โดยมีกำรดูแลรักษำและใช้
ทรัพย์สินอย่ำงประหยัดและเหมำะสม มีกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและรัดกุมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงำนต้องจัดให้มีระบบกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนและมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
เพ่ือควบคุมให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนที่มีนัยส ำคัญของบริษัทฯ มี
กำรสื่อสำรและพัฒนำให้พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงำนตำมวิธีปฏิบัติงำนที่ดีและ
เหมำะสม รวมถึงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลำ โดยมี
แนวทำงในกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

7. จัดให้มีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบกำรท ำงำน
ภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลและถูกต้องตำมระเบียบในกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ
โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมเพียงพอและสำมำรถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงำนจะต้องจัดท ำคู่มือ
ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของตนไว้ เป็นบรรทัดฐำน 
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8. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) โดย
ให้แต่ละหน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้วยกำรลดผลกระทบ
หรือลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้พนักงำนทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินและบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยทั่วกัน เพ่ือช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น 

9. จัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้ำที่และทุก
ระดับ ตำมระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงำนจะต้องจัดให้มีระบบกำรท ำงำนที่เป็น
มำตรฐำนและมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเพ่ือควบคุมให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมำะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนที่มีนยัส ำคัญของบริษัทฯ 

10. จัดให้มีระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) 
ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลำ โดยปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและมี
กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรท ำงำนและกำร
บริหำรงำน ให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และมีกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรสื่อสำรให้ทั่วถึงทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
รวมทั้งมีกำรสื่อสำรและพัฒนำให้พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในกำรปฏิบัติงำนตำมวิธีปฏิบัติที่
เหมำะสม ตลอดจนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

11. จัดให้มีระบบกำรติดตำมและกำรประเมินผลอย่ำงเพียงพอ (MONITORING AND 
EVALUATION) โดยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้องดูแล  และตรวจสอบ
ระบบกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล  และถูกต้องตำมระเบียบของกำร
ปฏิบัติงำนแล้ว  ซึ่งส ำนักงำนตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหำรทุกหน่วยงำนในกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยใน และด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นระยะๆตำมควำมเหมำะสมเพ่ือให้แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องโดยสม่ ำเสมอ
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงระบบงำนต่ำงๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึนด้วย 

12. แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้ำงสรรค์และปรับปรุง
ระบบงำนให้ดีขึ้น รำยงำนที่ส ำนักงำนตรวจสอบจัดท ำขึ้นและหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็น
สอดคล้องด้วยกันแล้วจะน ำไปพิจำรณำในคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนที่จะน ำไปปฏิบัติ
ต่อไป หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึ้นถือ
เป็นหน้ำที่ของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องรีบด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขทัน ที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำที่
ดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของงำนที่หน่วยงำนนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินผลงำน
ประจ ำปีของพนักงำนที่เก่ียวข้องด้วย 
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10.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

 
        10.1 นโยบายและภาพรวม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหำรงำนและด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำง โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้ำงกำรปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมใน
กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ต่อชุมชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนชุมชนและสังคมรอบข้ำงอย่ำงยั่งยืน  
โดยก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ 4 ด้ำน ดังนี้ 

(1) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีเจตจ ำนงที่จะประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักกำร ดังนี้ 
- ติดตำมและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและระบบกำรจัดกำรของเสียจำกโรงงำนเพ่ือก ำจัด

มลภำวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มำตรฐำน ISO14000:2004 
-   สร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนทุกระดับในควำมรับผิดชอบต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยใน

โรงงำนและภำยนอกโรงงำน 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินกำรและติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงบริเวณภำยในและรอบโรงงำนสู่โรงงำนสีเขียว (Green Plant) 

(2) ด้ำนควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเป็นควำมรับผิดชอบพ้ืนฐำนของ
บริษัทฯ และเป็นปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้ก ำหนด
นโยบำยและหลักกำรปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
- ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย 
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-  จ ำกัดและควบคุมควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ปลอดภัย 
- จัดท ำมำตรกำรป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยในระหว่ำงปฏิบัติงำนของพนักงำน 
-  อบรมพนักงำนถึงกำรป้องกันอุบัติภัยและกำรแก้ไขอุบัติภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
-  จัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมท ำหน้ำที่ พิจำรณำก ำหนด

แผนผฏิบัติกำร และติดตำมประเมินผล 
(3)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรทรัพยำกรตำมล ำดับ ดังนี้ 
(ก) ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 

-  ใช้ก๊ำซชีวภำพจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียทดแทนน้ ำมันเตำ 
-  ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำด้วยกำรใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูงและอุปกรณ์ประหยัด

ไฟฟ้ำ 
-  จัดท ำ Energy Audit เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
-  อบรมพนักงำนให้เข้ำใจและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรประหยัดพลังงำนทุก

ประเภทในโรงงำน 
(ข) ด้ำนทรัพยำกรน้ ำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

-  ตรวจสอบระบบบ ำบัดน้ ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตำมก ำหนด เพ่ือป้องกันกำร
สูญเสียของน้ ำจำกกำรรั่วไหลหรือช ำรุดของอุปกรณ์ 

-  น ำน้ ำจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียกลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอล 
-  ตรวจสอบคุณภำพน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพของเอทำนอล

ที่ผลิตได้ 
-  ไม่ระบำยน้ ำเสียที่บ ำบัดแล้วสู่ภำยนอกโรงงำนตำมมำตรกำร Zero Discharge 
-  ส่งเสริมกำรใช้น้ ำด้ำนอุปโภคและบริโภคอย่ำงประหยัด 

(ค) ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ 
-  ปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบผลิตก๊ำซชีวภำพเพ่ือป้องกันกำรรั่วซึมของก๊ำซชีวภำพ

อย่ำงสม่ ำเสมอ 
-  ตรวจสอบระบบเผำไหม้ของเชื้อเพลิงตำมก ำหนดเพ่ือควบคุมคุณภำพของอำกำศที่

ปล่อยจำกปล่องให้อยู่ในมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
-  ตรวจวัดคุณภำพอำกำศทุก 6 เดือน 

(4)  ด้ำนสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ “สังคม” เป็นกลไกส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจกำรของบริษัทฯ 
คงอยู่และเติบโตอย่ำงมั่นคง โดยเริ่มจำกสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงำนซึ่งเป็นหัวใจ
ส ำคัญที่ เสริมศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไปสู่สั งคมระดับชุมชน  และ
ระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรในระดับสังคมต่ำงๆ ดังนี้ 
(ก)  ระดับองค์กร 
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- พัฒนำทักษะของพนักงำนทุกระดับและสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรสู่กำรบริหำร
ควำมสำมำรถ (Competence Management) 

- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองค์กร 
-  ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 

(ข)  ระดบัชุมชน 
-  อนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
-  ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ของเยำวชนในชุมชน 
-  ส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพ่ือเป็นรำกฐำนของกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชน 
(ค)  ระดับประเทศ 

-  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  สนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ

เยำวชน 

   10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
          บริษัทฯ  อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำโครงกำร กำรด ำเนินธุรกิจที่ร่วมพัฒนำและแสดงให้เห็นควำม
รับผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มตั้งคณะท ำงำนและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษำโครงกำรแล้วทั้งนี้มี
แผนงำนที่จะจัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  เพ่ือ
เผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทรำบถึงนโยบำยและหลักกำรด ำเนินงำนของบริษัท ที่มุ่งเน้นกำรท ำธุรกิจด้ำน
พลังงำนสะอำด เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ว่ำบริษัทฯ “เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำ
พลังงำนทดแทนเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสังคมที่มีคุณภำพ” 
          จำกนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่เน้นพลังงำนสะอำดดังกล่ำว จึงเกิดกำรปลูกฝังเพ่ือให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และให้ควำมส ำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนที่
อยู่โดยรอบและผู้ที่เก่ียวข้อง บริษัทให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีคุณธรรม กำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องทุกประกำร ในกำรนี้เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทสำมำรถเติบโตและ
ด ำเนินกำรไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลำย เพ่ือให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ 
   นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยึดม่ันในกำรประกอบกิจกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรมุ่งเน้นใน
เรื่องกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับ
กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรตลอดจนกำรสร้ำง
เครือข่ำย สีเขียวเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม   
บริษัทฯได้ก ำหนดนโยบำยกำร โดยประกำศให้พนักงำนทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงำนในนำม บริษัทฯ 
รับทรำบและยึดถือปฏิบัติ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ในกำรสร้ำง และรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและรับฟังควำมคิดเห็น  
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   10.2.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 
              ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัท หมำยควำมถึง ผู้ถือหุ้นทุกรำย กองทุน ผู้ลงทุน และ
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ส่วนได้เสียในผลประกอบกำรและกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำหลักทรัพย์
ของบริษัท  ซึ่งบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนำกิจกำรให้
เจริญเติบโตก้ำวหน้ำ มีผลประกอบกำรที่ดี เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้กับกำรลงทุนของผู้ถือหุ้น 
และผู้ลงทุนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักกำรกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

  ลูกค้า 
     บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภำพถูกต้อง
ตำมมำตรฐำน ตลอดจนค ำนึงถึงมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน และตระหนักถึงควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ จึงได้น ำมำตรฐำน ISO 9001:2008 เข้ำมำใช้ในองค์กร โดยได้ก ำหนดนโยบำย
คุณภำพไว้ว่ำ “สร้ำงจิตส ำนึกและกำรใส่ใจในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ  
รวดเร็วและจริงใจ” ด้วยกำรค ำนึงถึงควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยคุณภำพ
ว่ำ “พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง” 

 คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 
             บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีทำงธุรกิจกับคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้ 
ด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย ให้กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนี้
อย่ำงเสมอภำค โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธสัญญำอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 

  คู่แข่งทางการค้า 
             บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกติกำกำร
แข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต  หรือไม่
เหมำะสม  กำรแข่งขันย่อมต้องด ำเนินไปอย่ำงเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่
ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขันที่ดี  

 พนักงาน 
          บริษัทฯ นั้นให้ควำมส ำคัญกับพนักงำน รวมทั้งกำรมีสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและ   
ถูกสุขอนำมัย ใส่ใจในควำมปลอดภัยต่อพนักงำน ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ และเคำรพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบำยที่จะดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยมีสภำพกำรจ้ำงที่ยุติธรรม ปลอดภัย มี
สวัสดิกำรที่เหมำะสม มีโอกำสที่จะพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ ตลอดจนมุ่งม่ันที่จะด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตำมกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่ำงๆ จำกกำรด ำเนินงำนซึ่ง
อำจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงำน และสิ่งแวดล้อม 
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          รัฐบาลและหน่วยงานก ากับดูแล 
             บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ  
โดยยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตำมครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเคร่งครัด นอกจำกนี้ยังให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่กับภำครัฐและหน่วยงำนก ำกับ
ดูแล ในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และพัฒนำอุตสำหกรรมพลังงำนหมุนเวียน เพ่ือให้ เป็น
พลังงำนที่ยั่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีกับผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศ กำรให้ข้อคิดเห็นเพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรม กำรร่วม
บรรยำยเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง เป็นต้น  

         ชุมชนและสังคม 
            บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมจะเดินเคียง
ข้ำงชุมชนและสังคม บริษัทได้เริ่มพัฒนำโครงกำรผลิตพลังงำนทดแทนโดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นและให้
ข้อมูลที่ชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกำสให้ประชำชนในบริเวณโดยรอบเข้ำร่วมท ำงำนในกำรพัฒนำโครงกำร 
และเมื่อโครงกำรพัฒนำแล้วเสร็จ บริษัทได้รับสมัครผู้มีควำมรู้และสนใจในธุรกิจพลังงำนทดแทน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่มีท่ีอยู่อำศัยในบริเวณไม่ไกลจำกโครงกำร เข้ำปฏิบัติงำนและดูแลในโครงกำร จึงเกิดกำรเกื้อกูล
กัน และเป็นสร้ำงควำมรู้สึกในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
                        นอกจำกนี้ บริษัทโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม  และค ำนึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ  และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม ปลูกจิตส ำนึก ทำงด้ำน
คุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน กิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ กำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ท ำนุบ ำรุงศำสนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

          10.2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

                         บริษัทฯ ได้ก ำหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ พนักงำน และผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก 
เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท ำกำรใดๆที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของ   
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนั้น 
           โดยได้ก ำหนดมำตรกำรหรือช่องทำงในกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทรำบ และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยไม่ผ่ำนผู้บริหำรของบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถส่งทำงไปรษณีย์ หรือทำง E-Mail 
Address : suphachai@thaiagroenergy.com ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน
แต่อย่ำงใด เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตำมที่มีผู้แจ้งเบำะแส
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หนา 93 

  

ดังกลาว แลวนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณาชดเชย

คาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปน กรณีๆ ไป  

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสีย

ของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พรอมนโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และ

สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพื่อใหผูเก่ียวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คํานึงถึงปจจัยดานความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม  

                         บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกลาวหาวา มีการดําเนินการที่มีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมใด ๆ ท่ีอาจนําไปสูการมีขอพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีวา ตองพึ่งพิงและเกื้อกูล

ชุมชนท่ีเปนท่ีตั้งของโรงงาน บริษัทจึงไดมีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพรอม ๆ กับการพัฒนา

ธุรกิจ เชน การสราง ถนน ทางระบายน้ํา การสรางงานใหกับชุมชน เปนตน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมรวมกัน

ตามเทศกาลสําคัญตาง ๆ สงผลใหความสัมพันธระหวางการดําเนินงานของบริษัทกับชุมชน เปนไปดวยดี 

10.4 กิจกรรรมเพื่อสังคม ป 2558 

 

                     เมื่อวันศุกรท่ี  9  มกราคม  2558  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) ไดรวมจัดงานวันเด็ก

แหงชาติที่โรงเรียนบานดงเชือก ตาํบลแจงงาม อาํเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
  วันที่ 12 มถิุนายน 2558 คณุมงคล สุนนานนท  ผูอํานวยการโรงงาน ใหการตอนรับการบคุลากร         

ดานชีวภาพ  จากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพ่ือศึกษาดูงานระบบกาซชีวภาพ 
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   วันที่  18  กรกฎำคม  2558   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ จ ำกัด (มหำชน)  น ำพนักงำนไปร่วมแข่งขัน
กีฬำต้ำนยำเสพติดและเสริมสร้ำงสุขภำพ “Jangngam  Futsal League”  จัดโดย อบต.แจงงำม และชำวบ้ำน ต ำบลแจงงำม 
อ ำเภอหนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี 

             
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
           วันท่ี  25  สิงหำคม   2558    บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรืยี่ จ ำกัด (มหำชน)  มอบจักรยำนให้กับนักเรียนที่
ยำกจนในเขตอ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ภ.จ.ว สุพรรณบุรีและต ำรวจภูธรภำค 7   

  
    
                 วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558    ณ  บริเวณสระน้ ำ หน้ำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองมะค่ำโมง  
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของหมู่บ้ำนสระบัวก่ ำและหมู่บ้ำนดงอู่ทอง  
โดยได้สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดงำนและส่งทีมนักมวยเข้ำร่วมกำรชกมวยมวยทะเล   
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          พนักงำน บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่จ ำกัด (มหำชน) ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียำธรบริเวณสองข้ำงทำงถนน
สำยสำมชุก-ด่ำนช้ำงเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม  2558  ตำมโครงกำรปลูกต้นไม้  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี   เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมำยุครบ 60 พรรษำ 

10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  

   บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จึงได้ก ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพ่ิมควำม
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพ่ือพัฒนำองค์กรให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว 
   บริษัทฯ มีข้อห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับ ด ำเนินกำรหรือ
ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบหรือสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณทำงธุรกิจโดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. พนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำย
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยให้ปรึกษำหำรือผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่บริษัทฯ 
ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ 

3. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มี
ส่วนได้เสีย 
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4. ผู้ที่กระท ำทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้  อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำร
กระท ำนั้นผิดกฎหมำย 

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจกับบุคคล
อ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น 

6. เพ่ือให้บริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ได้มีแนวทำงด ำเนินกำรต่ำงๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 

7. ก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำน
บุคคลตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนพนักงำน และกำรให้ผลตอบแทน โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับ
พนักงำนเพ่ือใช้ในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลด้วย 

8. กำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังโดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

    1. ไม่เสนอให้ค่ำตอบแทน จ่ำยสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจำกบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงำนอ่ืน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพ่ือให้มีกำรตอบแทน         
กำรปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของบริษัทฯ 

    2. กำรรับหรือให้เงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน 

    3. ห้ำมรับหรือให้สินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ        
กำรติดต่องำนกับภำครัฐจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดโดย เคร่งครัด 

 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมีควำมเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหำรโดยในระหว่ำงปี  2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เพ่ือพิจำรณำ
ประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญด้วยควำมเป็นอิสระ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภำยในและ
รวมทั้งเชิญผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตำมควร ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
   สอบทำนงบกำรเงินทั้งรำยไตรมำส งบกำรเงินประจ ำปี 2558 ของบริษัทฯ รวมถึงรำยกำร
ระหว่ำงกัน รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ำยบริหำรและแผนกตรวจสอบ โดยได้เชิญ
ผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีกำรพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี  เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้จัดท ำขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ และมีกำรเปิดเผยข้อมูล
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สำรสนเทศที่ส ำคัญของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมด้วย 1 
ครั้ง เพื่อพิจำรณำขอบเขตแนวทำงและแผนกำรสอบบัญชีประจ ำปีของผู้สอบบัญชี  

   สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในให้รัดกุม ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบและรับทรำบ
ผลกำรตรวจสอบตลอดจนกำรติดตำมและปรับปรุงแก้ไขผลของกำรตรวจสอบ เพ่ือมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และให้เพียงพอในจุดที่จ ำเป็น โดยได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจ ำรวมทั้งสอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับ
และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง และนอกจำกนี้ได้มีกำรสอบทำนแผนงำนในกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
   พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนที่ เหมำะสม เพ่ือน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2559 
   ในรอบปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย โดยคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อ
บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญแต่อย่ำงใด 

   11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

    คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในซึ่งฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ท ำกำรประเมินตำม
หลักเณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ำหนดและสอดคล้องกับกรอบกำร
ควบคุมภำยใน (COSO2013) ซึ่งประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบและ 17 หลักกำร ประกอบด้วย 

1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (Oversight) 

และพัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน  
3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่งกำรและควำม

รับผิดชอบที่เหมำะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล (oversight) 
ของคณะกรรมกำร 

4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุ

ตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร 
6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถระบุและประเมินควำม

เสี่ยงต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วย
สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดสิ่งที่คำดหวังและ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบำยที่ก ำหนดไว้นั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถ
ด ำเนินไปได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

14. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำร
ควบคุมภำยในที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่
วำงไว้ 

15. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
ควบคุมภำยใน 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยัง
ด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 

17. องค์กรประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่
รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่องกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือ
หุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว อย่ำงเพียงพอแล้ว ส ำหรับกำรควบคุมภำยใน
ห้วข้ออ่ืน คณะกรมกำรบริษัทฯ เห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมแล้วเช่นกัน 

  11.3 การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพ่ือ
พิจำรณำและด ำเนินกำรให้มีรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ 
รวมถึงกำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
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กฎหมำยและข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งในกำรประชุมจะมีผู้สอบ
บัญชีเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนกตรวจสอบภำยใน เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทฯ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเดือนมิถุนำยน 2556 บริษัทฯ ได้
ว่ำจ้ำงบริษัท บัญชีกิจบริหำร  จ ำกัด เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในของระบบงำนที่ส ำคัญ ให้ข้อเสนอแนะ และติดตำมผลกำรปรับปรุงระบบงำนที่ส ำคัญเพ่ิมเติม 
โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน 
บริษัทฯ ไม่ได้มีกำรว่ำจ้ำงบริษัท บัญชีกิจบริหำร จ ำกัด ต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
พิจำรณำว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก (Outsource) มำตรวจสอบระบบควบคุมภำยในเฉพำะเรื่องเพ่ิมเติม
ตำมควำมจ ำเป็นที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต  
   คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง นำยศุภชัย แก้วเฟ่ือง ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยเห็นว่ำมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์และกำรอบรมที่เหมำะสมเพียง
พอที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล(ประวัติและข้อมูลรำยละเอียดของผู้จักำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในปรำกฏในเอกสำรแนบ3) 
   คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยในตลอดจนให้
ควำมเห็นขอบในกำรแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในบริษัทฯ 

12. รายการระหว่างกัน 

   12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
หำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง คณะกรรมกำร

จะค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส ำคัญในกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งดังกล่ำว 
โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตุสมผล และ
ควำมเหมำะสมของกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำร
ค้ำปกติในอุตสำหกรรม และมีกำรเปรียบเทียบรำคำกับบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด ในกรณีที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำม
ช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำคทรัพย์สิน ส ำนักงำนกฎหมำย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบริษัทฯ 
และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผู้บริหำร หรือผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดย
ทำงตรงและทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่
ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำง
กันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีกำรใช้
วงเงินสินเชื่อร่วมกับ LANNA อีก เนื่องจำกธนำคำรพำณิชย์ที่ให้วงเงินสินเชื่อดังกล่ำวแก่บริษัทฯ มีเงื่อนไขว่ำ
หำกบริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ธนำคำรพำณิชย์ดังกล่ำว
จะพิจำรณำให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทฯ ภำยในวงเงินที่เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้ร่วมกับ LANNA 
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกับกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด และกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติ
รำยกำรดังกล่ำว เพ่ือให้กำรตัดสินใจเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำย 
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• ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
• การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  
  13.1 งบการเงิน    
   13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
    งบกำรเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี        
รับอนุญำต บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซึ่งสำมำรถสรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีได้ดังนี้ 
   รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
   ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556, 2557 และ 2558 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบัญชีที่ส ำคัญ และหมำยเหตุเรื่องอ่ืน ๆ  
   ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
   ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น
เพ่ือให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 
   ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
   ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพ่ือให้ได้ควำมเชื่อมั่น อย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 
   กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพ่ือให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จ ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงิน โดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกิจกำร   
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กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำม
สมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงิน
โดยรวม 

ผู้สอบบัญชีเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี 

   13.1.2 ความเห็น 
   ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556, 2557 
และ 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

  13.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2556-2558 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

      

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 11.99 0.42 22.26 0.66 9.10 0.28 
  เงินลงทุนช่ัวครำว – กองทุนเปิด - - 0.43 0.01 0.78 0.02 
  ลูกหนี้กำรค้ำ  176.81 6.12 195.00 5.76 201.71 6.22 
  สินค้ำคงเหลือ 84.15 2.91 113.47 3.35 137.61 4.25 
  เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ 366.88 12.70 629.23 18.59 578.13 17.84 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 17.15 0.59 36.23 1.07 20.64 0.64 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 656.98 22.75 996.62 29.44 947.97 29.25 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
  ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์ 2,206.75 76.41 2,372.89 70.10 2,286.82 70.55 
  สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 1.96 0.07 2.04 0.06 2.96 0.09 
  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญช ี 21.91 0.76 12.95 0.38 2.81 0.09 
  สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 0.46 0.02 0.50 0.01 0.72 0.02 
รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 2,231.07 77.25 2,388.38 70.56 2,293.31 70.75 
รวมสินทรัพย ์ 2,888.05 100.00 3,385.00 100.00 3,241.28 100.00 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 
หนี้สินหมุนเวียน 

      

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 744.68 25.78 963.15 28.45 964.93 29.77 
  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 187.27 6.48 133.99 3.96 67.91 2.10 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
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ส่วนท่ี 3 หน้ำ 3 
 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย - - - - 2.50 0.08 
  ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน   
        ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

 
- 

 
- 

 
0.91 

 
0.03 

 
1.45 

 
0.04 

  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีครบ 
        ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี

 
180.00 

 
6.23 

 
180.00 

 
5.32 

 
180.00 

 
5.55 

  ส ำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 3.11 0.11 2.54 0.08 2.76 0.09 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12.33 0.43 12.17 0.36 15.26 0.47 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,127.39 39.04 1,292.76 38.19 1,234.81 38.10 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน       
  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน – สุทธิจำก 
       ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

 
- 

 
- 

 
4.32 

 
0.13 

 
4.09 

 
0.13 

  เงินกู้ยืมระยะยำว – สุทธิจำกส่วนที่ถึง 
       ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

 
657.76 

 
22.78 

 
477.76 

 
14.11 

 
297.76 

 
9.19 

  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 1.83 0.06 0.99 0.03 1.07 0.03 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 659.59 22.84 483.07 14.27 302.92 9.35 
รวมหนี้สิน 1,786.98 61.88 1,775.83 52.46 1,537.73 47.44 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 
ทุนเรือนหุ้น 

      

  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 34.63 1,000.00 29.54 1,000.00 30.85 
  ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 800.00 27.70 1,000.00 29.54 1,000.00 30.85 
ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมญั - - 188.79 5.58 188.79 5.82 
ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 0.56 0.02 0.56 0.02 0.56 0.02 
ก ำไรสะสม       
  จัดสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 100.00 3.46 100.00 2.95 100.00 3.09 
  ยังไม่ได้จดัสรร  200.51 6.94 319.82 9.45 414.19 12.78 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,101.07 38.12 1,609.17 47.54 1,703.55 52.56 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,888.05 100.00 3,385.00 100.00 3,241.28 100.00 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                               แบบ 56-1 ปี 2558 

ส่วนท่ี 3 หน้ำ 4 
 

 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี  2556-2558 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       
รำยได้จำกกำรขำย 1,659.05 99.96 2,496.28 99.83 2,600.32 99.91 
รำยได้อื่น 0.70 0.04 4.15 0.17 2.25 0.09 
รวมรำยได ้ 1,659.75 100.00 2,500.43 100.00 2,602.57 100.00 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย       
ต้นทุนขำย 1,390.60 83.78 2,165.52 86.61 2,244.29 86.23 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 10.28 0.62 7.38 0.30 9.93 0.38 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 79.60 4.80 42.01 1.68 38.30 1.47 
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,480.47 89.20 2,214.91 88.58 2,292.52 88.09 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 179.28 10.80 285.52 11.42 310.05 11.91 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 65.63 3.95 57.26 2.29 50.06 1.92 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ 113.64 6.85 228.26 9.13 259.99 9.99 
ภำษีเงินได ้ 4.04 0.24 (8.95) (0.36) (15.72) (0.60) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 117.68 7.09 219.31 8.77 244.27 9.39 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น  
(Fully Diluted) (บำท) 

0.15  0.22  0.24  

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น 
(Weighted Average) (บำท) 

0.15  0.24  0.24  

มูลค่ำที่ตรำไว้ (บำท) 1.00  1.00  1.00  
 

ตารางสรุปงบก าไรสะสมปี 2556-2558 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสมยังไมไ่ด้จดัสรรยกมำ 221.73 200.51 319.82 
ก ำไรส ำหรับป ี 117.68 219.31 244.27 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรบัปี - - 0.10 
ก ำไรส ำหรับกำรจดัสรร 339.41 419.82 564.19 
หัก  เงินปันผลจ่ำย (104.00) (100.00) (150.00) 
      ส ำรองตำมกฎหมำย (34.90) - - 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสมยังไมไ่ด้จดัสรรยกไป 200.51 319.82 414.19 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                               แบบ 56-1 ปี 2558 

ส่วนท่ี 3 หน้ำ 5 
 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2556-2558 
                 (หน่วย : ล้านบาท)    

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน    
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษ ี 113.64 228.26 259.99 
รำยกำรปรับกระทบก ำไร (ขำดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำก 
   กิจกรรมด ำเนินงำน 

   

   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 99.33 105.82 121.92 
   กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมลูค่ำสุทธิที่จะได้ (โอนกลับ) (9.70) - - 
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร - (0.68) (0.56) 
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนช่ัวครำว - (0.43) (0.34) 
   ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - 0.29 
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 0.98 0.87 0.42 
   รำยไดด้อกเบี้ย (0.19) (0.26) (0.17) 
   ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 58.64 57.08 49.86 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ 
   ด ำเนินงำน 

 
262.71 

 
390.66 

 
431.41 

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     
   ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (80.05) (13.31) (11.58) 
   สินค้ำคงเหลือ 2.85 (29.32) (24.14) 
   เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินคำ้ (320.25) (262.35) 51.10 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (11.97) (19.08) 15.65 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - (0.04) (0.22) 
หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
   เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น (24.19) 62.22 (56.79) 
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 0.65 2.63 3.20 
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน (1.06) (2.28) - 
เงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (171.30) 129.13 408.63 
   ดอกเบี้ยรับ 0.19 0.27 0.17 
   จ่ำยดอกเบี้ย (50.34) (59.79) (49.50) 
   ภำษีเงินได้นิติบุคคล - - (3.10) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (221.45) 69.61 356.20 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
ซื้อท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ ์ (104.50) (316.39) (43.08) 
ซื้อเงินลงทุนช่ัวครำว - (601.00) (692.00) 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตน (0.26) (0.91) (1.72) 
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รายงานประจ�าปี 2558
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ส่วนท่ี 3 หน้ำ 6 
 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนช่ัวครำว - 601.00 692.00 
เงินสดรับจำกเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 12.34 8.62 4.87 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร - 2.13 0.56 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (92.42) (306.55) (39.37) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น 524.21 218.46 1.79 
จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว (180.00) (180.00) (180.00) 
เงินสดจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - (0.04) (1.78) 
จ่ำยเงินปันผล (24.00) (180.00) (150.00) 
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน - 388.79 - 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 320.21 247.21 (329.99) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 6.34 10.27 (13.16) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นป ี 5.65 11.99 22.26 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 11.99 22.26 9.10 

   
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

รายการ หน่วยวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตรำส่วนสภำพคล่อง   เท่ำ 0.58 0.77 0.77 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว   เท่ำ 0.17 0.17 0.17 
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด   เท่ำ (0.23) 0.06 0.28 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ  เท่ำ 12.13 13.43 13.11 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย  วัน 29.68 26.81 27.46 
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำส ำเรจ็รปู  เท่ำ 95.83 140.38 174.91 
ระยะเวลำขำยสินค้ำส ำเร็จรูปเฉลีย่   วัน 3.76 2.56 2.06 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้  เท่ำ 21.08 25.14 25.27 
ระยะเวลำช ำระหนี้   วัน 17.08 14.32 14.25 
Cash Cycle   วัน 16.36 15.06 15.27 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อัตรำก ำไรขั้นต้น    % 16.18 13.25 13.69 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   % 10.76 11.27 11.84 
อัตรำก ำไรอื่น    % 0.04 0.17 0.09 
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร   % (124.01) 24.74 115.73 
อัตรำก ำไรสุทธิ   % 7.09 8.77 9.39 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10.75 16.18 14.75 
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รายการ หน่วยวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์  % 4.43 6.99 7.37 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร   % 9.88 14.21 15.72 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย ์  เท่ำ 0.63 0.80 0.79 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้  เท่ำ 1.62 1.10 0.90 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้  เท่ำ (2.31) 2.37 8.43 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน-Cash 
basis 

เท่ำ (0.58) 0.19 1.11 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล  % 67.98 68.40 61.41 
 
 14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ       
    14.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2558 จ ำนวน 2,602.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ 4.08 โดยมีก ำไรสุทธิในปี 2558 จ ำนวน 244.27 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.38  
สืบเนื่องมำจำกควำมต้องกำรใช้เอทำนอลที่เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกนโยบำยภำครัฐที่ยกเลิกกำรจ ำหน่ำย
น้ ำมันเบนซิน 91 ประกอบกับภำวะรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลกที่ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ จูงใจให้เกิดกำรใช้น้ ำมัน
ในภำพรวมมำกขึ้น ประกอบกับกำรที่บริษัทฯสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท ำให้รำยได้และก ำไรสุทธิจำกธุรกิจเอทำนอลเพ่ิมข้ึน 

รำคำขำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยในปี 2558 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.27 ตำม
รำคำน้ ำมันที่ปรับลดลง ส่วน ปริมำณกำรขำยเอทำนอลในปี 2558 เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
6.65 เนื่องจำกอุปสงค์เอทำนอล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8 จำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะปริมำณกำรใช้
น้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ E10 (ออกเทน 91 และ 95) และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเพ่ือผสมเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอลล์เพ่ิมมำกขึ้นตำมไปด้วย ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้
น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เฉล่ียลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจำกส่วนต่ำงรำคำขำย
ปลีกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เมื่อเทียบกับน้ ำมันประเภทอ่ืนยังต่ ำเกินไปจึงไม่จูงใจผู้บริโภค 

  14.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 
รายได้ 

ปี 2558 ปี 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รำยได้จำกกำรขำย 2,600.32 99.91 2,496.28 99.83 104.04 4.17 
รำยได้อื่น 2.25 0.09 4.15 0.17 (1.90) (45.78)   บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                               แบบ 56-1 ปี 2558 

ส่วนท่ี 3 หน้ำ 8 
 

รวมทั้งสิ้น 2,602.57 100.00 2,500.43 100.00 102.14 4.08 
 

 
รายได้   
บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,602.57 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 

102.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.08 เนื่องจำก 

(1) มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล จ ำนวน  2,600.32 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.91 
ของรำยได้รวม เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 104.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
4.17 เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอลเพ่ิมข้ึนตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว  

(2)  มีรำยได้อ่ืน จ ำนวน 2.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรำยได้รวม ลดลงจำก
งวดเดียวกันของปีก่อน 1.90 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 45.78 เนื่องจำกมีรำยได้จำก
กำรขำย Fusel Oil และผลตอบแทนจำกเงินลงทุนชั่วครำวลดลง 

 

ค่าใช้จ่าย 
ปี 2558 ปี 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท 
% 

ยอดขาย 
ล้านบาท 

% 
ยอดขาย 

ล้านบาท % 

ต้นทุนขำย 2,244.29 86.31 2,165.52 86.75 78.77 3.64 
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 48.23 1.85 49.39 1.98 (1.16) (2.35) 
ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 50.06 1.93 57.26 2.29 (7.20) (12.57) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 15.72 0.60 8.95 0.36 6.77 75.64 
รวมทั้งสิ้น 2,358.30 90.69 2,281.12 91.38 77.18 3.38 

 

ค่าใช้จ่าย  
บริษัทฯ มีค่ำใช้ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,358.30 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 

77.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.38 เนื่องจำก 
(1) ต้นทุนขำยเอทำนอลเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 78.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย

ละ 3.64 เนื่องจำกปริมำณผลิตเอทำนอลเพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 7.56 ล้ำน
ลิตร คิดเป็นร้อยละ 7.84 และรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลเฉลี่ยต่อตันซึ่งเป็นต้นทุนส่วน
ใหญ่เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.55   

(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 2.35 เนื่องจำกในปี 2557 ได้น ำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรสูง 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                               แบบ 56-1 ปี 2558 

ส่วนท่ี 3 หน้ำ 8 
 

รวมทั้งสิ้น 2,602.57 100.00 2,500.43 100.00 102.14 4.08 
 

 
รายได้   
บริษัทฯ มีรำยได้ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,602.57 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 

102.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.08 เนื่องจำก 

(1) มีรำยได้จำกกำรขำยเอทำนอล จ ำนวน  2,600.32 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 99.91 
ของรำยได้รวม เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 104.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
4.17 เนื่องจำกปริมำณขำยเอทำนอลเพ่ิมข้ึนตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว  

(2)  มีรำยได้อ่ืน จ ำนวน 2.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรำยได้รวม ลดลงจำก
งวดเดียวกันของปีก่อน 1.90 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 45.78 เนื่องจำกมีรำยได้จำก
กำรขำย Fusel Oil และผลตอบแทนจำกเงินลงทุนชั่วครำวลดลง 

 

ค่าใช้จ่าย 
ปี 2558 ปี 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท 
% 

ยอดขาย 
ล้านบาท 

% 
ยอดขาย 

ล้านบาท % 

ต้นทุนขำย 2,244.29 86.31 2,165.52 86.75 78.77 3.64 
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 48.23 1.85 49.39 1.98 (1.16) (2.35) 
ค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน 50.06 1.93 57.26 2.29 (7.20) (12.57) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 15.72 0.60 8.95 0.36 6.77 75.64 
รวมทั้งสิ้น 2,358.30 90.69 2,281.12 91.38 77.18 3.38 

 

ค่าใช้จ่าย  
บริษัทฯ มีค่ำใช้ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,358.30 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 

77.18 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.38 เนื่องจำก 
(1) ต้นทุนขำยเอทำนอลเพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 78.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย

ละ 3.64 เนื่องจำกปริมำณผลิตเอทำนอลเพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 7.56 ล้ำน
ลิตร คิดเป็นร้อยละ 7.84 และรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลเฉลี่ยต่อตันซึ่งเป็นต้นทุนส่วน
ใหญ่เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.55   

(2) ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 1.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 2.35 เนื่องจำกในปี 2557 ได้น ำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรสูง 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

  บริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)                                                               แบบ 56-1 ปี 2558 

ส่วนท่ี 3 หน้ำ 9 
 

 
 

(3) ค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 7.20 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
12.57 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวจึงท ำให้ดอกเบี้ย
จ่ำยลดลง 

(4) ก ำไรจำกธุรกิจเอทำนอลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเพรำะ
ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มี
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 ที่หมดอำยุกำรส่งเสริมกำรลงทุนแล้ว
เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 6.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 75.64 

 

ก าไรขั้นต้น 
ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยได้จำกกำรขำย 2,600.32 100.00 2,496.28 100.00 
หัก  ต้นทุนขำย 2,244.29 86.31 2,165.52 86.75 
ก าไรขั้นต้น 356.03 13.69 330.76 13.25 

 

ก าไรขั้นต้น  
บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นในปี 2558 จ ำนวน 356.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.69 ของรำยได้

จำกกำรขำย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวน 330.76 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
13.25 ของรำยได้จำกกำรขำย บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้นเนื่องจำกปริมำณกำรขำยเอทำนอลและรำยได้
เพ่ิมข้ึนและต้นทุนขำยท่ีลดลงตำมท่ีชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

 

EBITDA & EBITDA MARGIN 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

% 

EBITDA  
EBITDA MARGIN 

431.30 
16.57 

391.23 
15.65 

40.07 
0.93 

10.24 
5.92 

 

EBITDA และ EBITDA MARGIN 
บริษัทฯ มี EBITDA (ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเสื่อมรำคำและ     

ค่ำเสื่อมสิ้น) ในปี 2558 เท่ำกับ 431.30 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10.24 เนื่องจำกมีก ำไรสุทธิเพ่ิมขึ้นตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว และมี EBITDA MARGIN ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 
16.57 ของรำยได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทีร่้อยละ 15.65 แล้วเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.92 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

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

ส่วนท่ี 3 หน้ำ 10 
 

 
 
 

 

ก าไรสุทธ ิ
ปี 2558 ปี 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ก ำไรสุทธิ 
รำยได้อื่น 

242.02 
2.25 

99.08 
0.92 

215.16 
4.15 

98.11 
1.89 

26.86 
(1.90) 

12.48 
(45.78) 

รวมทั้งสิ้น 244.27 100.00 219.31 100.00 24.96 11.38 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.24  0.24  - - 
หมายเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 

 
 

ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในปี 2558 จ ำนวน 244.27 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรสุทธิหุ้นละ 0.24 บำท 

เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.38 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเพ่ิมข้ึนและค่ำใช้จ่ำยกำรเงินลดลง
ตำมที่ชี้แจงข้ำงต้นแล้ว 

 

NET PROFIT & NET PROFIT MARGIN 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

% 

NET PROFIT  
NET PROFIT MARGIN 

244.27 
9.39 

219.31 
8.77 

24.96 
0.61 

11.38 
7.01 

 

ประสิทธิภาพในการท าก าไร 
   บริษัทฯ มีอัตรำก ำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของรำยได้
รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 8.77 ของรำยได้รวม แล้วเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 7.01  

บริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2558 คิดเป็นร้อย
ละ 14.75 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 16.18 แล้วลดลงร้อยละ 8.84 

   บริษัทฯ มีอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) และ
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.37 และ
ร้อยละ 15.72 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 6.99 และร้อยละ 14.21 แล้วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.44 และร้อยละ 10.63 ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ำกับ 0.79 เท่ำ ซึ่งลดลงจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.25 
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ส่วนท่ี 3 หน้ำ 11 
 

 
 

ฐานะทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

3,241.28 
1,537.73 
1,703.55 

3,385.00 
1,775.83 
1,609.17 

(143.72) 
(238.10) 

94.38 

(4.25) 
(13.41) 

5.87 

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี-บำทต่อหุ้น 1.70 1.76 (0.06) (3.41) 

หมำยเหตุ : มูลค่ำจดทะเบียนหุ้นละ 1 บำท 
 

14.2  งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์  
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 143.72 

ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.25 ประกอบด้วย 
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 48.65 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 

4.88 เนื่องจำก (ก) มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 13.16 ล้ำนบำทหรือ
ร้อยละ 59.12 (ข) มีเงินลงทุนชั่วครำวเพ่ิมขึ้น 0.35 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 81.40      
(ค) มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นเพ่ิมขึ้น 6.71 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.44 (ง) มีสินค้ำ
คงเหลือเพ่ิมขึ้น 24.14 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.27 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ
กำกน้ ำตำลที่ซื้อส ำรองไว้ส ำหรับปี 2559 (จ) มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำลดลง 
51.10 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.12 และ (ฉ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 15.59 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 43.03 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กรมสรรพำกรลดลงจำกกำรใช้เครดิต
ภำษีซื้อ 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 95.07 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 
3.98 เนื่องจำก (ก) มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 86.07 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
3.63 และ (ข) มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 9.00 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 58.10  

หนี้สิน 
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลดลงจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 238.10 

ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13.41 เนื่องจำก (ก) มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนลดลง 66.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
49.32 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำวัตถุดิบกำกน้ ำตำล (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวลดลง 178.21 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 10.99 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว และ (ค) มีหนี้สินอื่นเพ่ิมข้ึน 6.19 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 29.56 ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ดอกเบี้ยจ่ำย และภำษีเงินได้นิติบุคคล 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เพ่ิมขึ้นจำกวันสิ้นปี 2557 จ ำนวน 

94.38 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.87 แต่เนื่องจำกกำรค ำนวณรำคำหุ้นในปี 2557 ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของ
หุ้นสำมัญที่ออกในระหว่ำงปีจึงท ำให้มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีลดลงจำกหุ้นละ 1.76 บำท เป็นหุ้นละ 1.70 บำท โดยมี
ก ำไรสุทธิ 244.27 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท 
 

กระแสเงินสด 
       หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2558 ปี 2557 
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 356.20 69.61 
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (39.37) (306.55) 
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (329.99) 247.21 
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (13.16) 10.27 
เงินสดยกมำต้นงวด 22.26 11.99 
เงินสดคงเหลือปลายงวด 9.10 22.26 

 

กระแสเงินสด 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2558 จ ำนวน 356.20 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลจ ำนวน 259.99 ล้ำนบำท (ข) รำยกำรที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่ำ
เสื่อมรำคำ ฯ จ ำนวน 171.42 ล้ำนบำท (ค) สินทรัพย์จำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น 30.81 ล้ำนบำท เนื่องจำกมี
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และสินค้ำคงเหลือ เพ่ิมข้ึน มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อสินค้ำ และสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
ลดลง (ง) หนี้สินจำกกำรด ำเนินงำนลดลง 53.58 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืนลดลง และมี
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึน และ (จ) จ่ำยดอกเบี้ย 49.33 ล้ำนบำท และจ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล 3.11 ล้ำนบำท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 จ ำนวน 39.37 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 37.65 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิต
กระแสไฟฟ้ำด้วยก๊ำซชีวภำพ ระบบไฟฟ้ำส ำหรับงำนระบบระเหยน้ ำกำกส่ำ และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ระบบล ำเลียงและละลำยน้ ำตำลทรำยดิบ และ (ข) ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.72 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2558 จ ำนวน 329.99 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้น 1.79 ล้ำนบำท (ข) ช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1.78 ล้ำนบำท (ค) 
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 180.00 ล้ำนบำท และ (ง) จ่ำยเงินปันผล 150.00 ล้ำนบำท  
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ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

(1) บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน ณ วันสิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของสินทรัพย์
รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 200.00 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับ
กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้และประเมินจำกประสบกำรณ์กำรเรียกเก็บหนี้ที่ผ่ำนมำ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีปัญหำหนี้สูญและ
ยังไม่พบรำยกำรผิดปกติในปี 2558 แต่อย่ำงใด จึงไม่มีกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ 

(2) สินค้ำคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์รวม โดยไม่มีสินค้ำ
เสื่อมสภำพและยังไม่มีผลกระทบจำกรำคำตลำดที่ลดลง จึงไม่มีกำรตั้งกำรด้อยค่ำของสินค้ำคงเหลือ ในปี 2558    
ที่ผ่ำนมำ 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 
(1) บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว 

(QUICK RATIO) ในปี 2558 เท่ำกับ 0.77 เท่ำ และ 0.17 เท่ำ ตำมล ำดับ แม้อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วจะ   
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ปกติ   แต่บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อเพียงพอส ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนำคต 

(2) บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2558 จ ำนวน 15.27 วัน เพ่ิมขึ้น 0.21 วัน จำกวันสิ้นปี 
2557 เนื่องจำกมีระยะเวลำเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจำก 26.81 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 27.46 วัน              
มีระยะเวลำขำยสินค้ำส ำเร็จรูปเฉลี่ยลดลงจำก 2.56 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 2.06 วัน และมีระยะเวลำช ำระ
หนี้เฉลี่ยลดลงจำก 14.32 วัน จำกวันสิ้นปี 2557 เป็น 14.25 วัน 

(3) กำรลงทุนในปี 2558 บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบล ำเลียงและละลำย
น้ ำตำลทรำยดิบในสำยกำรผลิตที่ 2 ใช้เงินลงทุนประมำณ 7.00 ล้ำนบำท เสร็จสมบูรณ์ในไตรมำสที่ 2/2558 ซ่ึง
ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล และท ำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบเพียงพอส ำหรับกำรผลิตเอทำนอลในปี 2558  และ
โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊ำซชีวภำพใช้เงินลงทุนประมำณ 42.59 ล้ำนบำท แล้ว
เสร็จประมำณไตรมำสที่ 1/2559 โดยมีแหล่งที่มำของเงินลงทุนจำกกำรด ำเนินงำน (CASH GENERATION)  

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน 
บริษัทฯ มีภำระผูกพันตำมเงื่อนไขสัญญำกู้ยืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  
(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรด ำรงอัตรำส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) 

ไม่เกินกว่ำ 2.00 เท่ำ และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.25 เท่ำ จนกว่ำสัญญำกู้ยืม
เงินจะสิ้นสุดลง ซ่ึงบริษัทฯ สำมำรถด ำรงอัตรำส่วน D/E และ DSCR ได้ตำมข้อผูกพันในสัญญำกู้ยืมเงินโดยไม่มี
ปัญหำผิดสัญญำแต่อย่ำงใด 
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ส่วนท่ี 3 หน้ำ 14 
 

(2) ธนำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) 
(“ลำนนำ”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำกู้ยืมเงิน ซึ่งลำนนำยังไม่มี
นโยบำยลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่ำงใด 

 

(3) บริษัทฯ จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกธนำคำรผู้ให้กู้ก่อนจึงจะ
สำมำรถก่อหนี้เพ่ิมได้  โดยในเดือนธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ท ำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำว
กับธนำคำรผู้ให้กู้เพ่ือยกเลิกเงื่อนไขสัญญำกู้ยืมเงินข้อนี้แล้ว 

(4) ธนำคำรผู้ให้กู้ก ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษัทฯ จะไม่สำมำรถจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึง
ลำนนำได้หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน เช่น กำรด ำรงอัตรำส่วน D/E 
และ DSCR กำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของลำนนำในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหำผิด
สัญญำที่ท ำไว้กับธนำคำรผู้ให้กู้แต่อย่ำงใด อีกทั้งได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรผู้ให้กู้เป็นอย่ำงดีมำ
โดยตลอด 

14.3  ผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
จำกแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกปี 2558-2579 ที่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย

ปริมำณควำมต้องกำรใช้เอทำนอลที่ 11.30 ล้ำนลิตรต่อวันภำยในปี 2579 โดยมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์มำรองรับ 
ทั้งในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบ กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรผลิต กำรใช้ และกำรตลำด รวมถึงกำร
สร้ำงจิตส ำนึกและกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำนทดแทน และกำรบริหำรโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงให้มี
ควำมเหมำะสมโดยกำรใช้มำตรกำรภำษี และกองทุนน้ ำมัน ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
อีกทั้งกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 ก็นับเป็นโอกำสดีที่บริษัทฯ จะสำมำรถขยำย
ตลำดส่งออก รวมถึงเพ่ิมช่องทำงกำรน ำเข้ำวัตถุดิบจำกประเทศในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้มำกขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มรำคำน้ ำมันดิบตลำดโลกที่ยังคงมีควำมผันผวนนับเป็นปัจจัยส ำคัญที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อปริมำณ และรำคำจ ำหน่ำยเอทำนอลของบริษัทฯ ในอนำคต ในกำรน้ี บริษัทฯ มีนโยบำยเพ่ิม
ศักยภำพในกำรแข่งขันโดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรผลิตเพ่ือลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่องและ
จะพยำยำมบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงระมัดระวัง เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดีและสำมำรถจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยที่ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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• รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
   31 ธันวาคม 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ                     
งบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุ              
เร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบ
กำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร  
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม  

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้



142
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

 
 
 

 

2 

 

 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

 
 
 
 
สำยฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 กมุภำพนัธ์ 2559  
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 9,101,662                22,261,356              
เงินลงทุนชัว่คราว - กองทุนเปิด 779,178 434,894
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 201,708,246            194,996,134            
สินคา้คงเหลือ 9 137,609,210            113,466,673            
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ 10 578,127,841            629,235,285            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,639,500              36,227,423              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 947,965,637            996,621,765            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,286,816,051         2,372,891,730         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,956,116                2,037,142                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 2,815,148                12,955,408              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 723,040                   498,740                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,293,310,355         2,388,383,020         
รวมสินทรัพย์ 3,241,275,992         3,385,004,785         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 964,934,032            963,146,161            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 67,908,352              133,986,809            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 1,449,412                915,810                   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 180,000,000            180,000,000            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,497,507                -                               
ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17 2,758,341                2,540,748                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,262,222              12,171,108              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,234,809,866         1,292,760,636         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 4,091,798                4,326,054                
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 297,757,191            477,757,191            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 1,069,914                989,730                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 302,918,903            483,072,975            
รวมหนีสิ้น 1,537,728,769         1,775,833,611         
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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 1,000,000,000         1,000,000,000         
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 188,795,985            188,795,985            
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556,451                   556,451                   
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 100,000,000            100,000,000            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 414,194,787            319,818,738            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,703,547,223         1,609,171,174         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,241,275,992         3,385,004,785         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                               

กรรมการ
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2558 2557

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 2,600,323,060         2,496,279,049         
รายไดอ่ื้น 2,247,906                4,146,564                
รวมรำยได้ 2,602,570,966         2,500,425,613         
ค่ำใช้จ่ำย 20
ตน้ทุนขาย 2,244,292,468         2,165,523,691         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 9,931,559                7,376,690                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 38,296,969              42,008,812              
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,292,520,996         2,214,909,193         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 310,049,970            285,516,420            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (50,058,915)            (57,258,954)            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 259,991,055            228,257,466            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (15,717,198)            (8,950,848)              
ก ำไรส ำหรับปี 244,273,857            219,306,618            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 127,740                   -                               
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 (25,548)                    -                               
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 102,192                   -                               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 102,192                   -                               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 244,376,049            219,306,618            

ก ำไรต่อหุ้น 23
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
ก าไรส าหรับปี 0.24 0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)
2558 2557

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 259,991,055            228,257,466            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 121,923,096            105,821,621            
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 289,544                   -                               
   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (558,614)                 (677,238)                 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (344,284)                 (434,705)                 
   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนชัว่คราว -                               (189)                         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 425,517                   867,405                   
   รายไดด้อกเบ้ีย (173,522)                 (263,488)                 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 49,861,426              57,086,321              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 431,414,218            390,657,193            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (11,584,347)            (13,307,561)            
   สินคา้คงเหลือ (24,142,537)            (29,316,915)            
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ 51,107,444              (262,352,315)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,651,191              (19,084,453)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (224,300)                 (41,340)                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (56,789,414)            62,229,548              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,206,936                2,631,395                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                               (2,282,160)              
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 408,639,191            129,133,392            
   ดอกเบ้ียรับ 173,959                   264,608                   
   จ่ายดอกเบ้ีย (49,502,593)            (59,791,011)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (3,104,979)              -                               
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 356,205,578            69,606,989              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



147
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย: บาท)
2558 2557

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (43,081,763)            (316,391,894)          
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (692,000,000)          (601,000,000)          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,722,100)              (909,589)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 558,621                   2,134,353                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 692,000,000            601,000,000            
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,871,798                8,615,394                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (39,373,444)            (306,551,736)          
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 1,787,871                218,463,253            
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                               388,795,985            
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (180,000,000)          (180,000,000)          
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,779,699)              (42,857)                    
เงินสดจ่ายเงินปันผล (150,000,000)          (180,000,000)          
เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ (329,991,828)          247,216,381            
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)สุทธิ (13,159,694)            10,271,634              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 22,261,356              11,989,722              
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 9,101,662                22,261,356              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคา้งรับ -                               (4,871,798)              
   เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (9,289,043)              (35,508,146)            
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,541,122                5,195,000                
รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   เงินปันผลคา้งจ่ายลดลง -                               (80,000,000)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

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

หมำยเหตุ ช ำระแลว้ หุน้สำมญั เป็นเกณฑ์ กฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
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 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 1,000,000,000 188,795,985    556,451           100,000,000    319,818,738    1,609,171,174 
ก ำไรส ำหรับปี -                       -                       -                       -                       244,273,857    244,273,857    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                       -                       -                       -                       102,192           102,192           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                       -                       -                       -                       244,376,049    244,376,049    
เงินปันผลจ่ำย 26 -                       -                       -                       -                       (150,000,000)   (150,000,000)   
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 1,000,000,000 188,795,985    556,451           100,000,000    414,194,787    1,703,547,223 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บำท)
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานประจ�าปี 2558

 1 

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัและไดแ้ปรสภำพเป็น
บริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2550 และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหำชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง                  
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 ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคตมี

รำยละเอียดดงัน้ี 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภำ

วิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท ์                        
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                  
ดงักล่ำวถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้บำงฉบบัมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือก
รับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไรขำดทุนก็
ได ้  

 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงกำรรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัในปี
ปัจจุบนัจำกกำรรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน อยำ่งไรก็ตำมกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ท่ีน ำมำแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ีและใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็น
ตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัในอนำคต 
ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของ 
บริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีดงักล่ำว
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
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4.  นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ี มีนัยส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของสินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุน
ซ่ึงค ำนวณจำกสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ             

ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี  

4.5 สินค้ำคงเหลือ 
 สินคำ้ส ำเร็จรูป สินคำ้ระหว่ำงผลิตและวตัถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือ

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตหมำยถึง
ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บหมำยถึงรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ  ำเป็นตอ้งจ่ำยเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้

 วสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำ
ใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้
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4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ               

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

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
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน

กำรแปลงสภำพใหพ้ร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น  

4.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 
 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษทัฯจะไดรั้บเงิน

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

ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน ์
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 สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสญัญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
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4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกลุเงินบำท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิด
ลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำร
ขำย บริษทัฯใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ี
กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อ
กับผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.16 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

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

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 
บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ  
 ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำวำ่เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้

ใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร 

ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินในอดีต อำยขุองหน้ี
ท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 
 ในกำรประมำณค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ

ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดจำกสินคำ้ท่ีเคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดท่ี
ลดลงของสินคำ้คงเหลือ 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำง

ภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 
บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำร
หน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เกณฑท่ี์ตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
เงินปันผลจ่ำย 76,500,000 51,000,000 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ไม่มียอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,290,422 21,737,441 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 936,178 423,717 
รวม 26,226,600 22,161,158 
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: บำท) 

 2558 2557 
เงินสด 36,857 42,094 
เงินฝำกธนำคำร 9,064,805 22,219,262 
รวม 9,101,662 22,261,356 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี (2557:              
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 200.3 ลำ้นบำท (2557: 

184.2 ลำ้นบำท) เป็นลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนดช ำระ ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีอ่ืน 

9. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: บำท) 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน       

ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคำ้ส ำเร็จรูป - เอทำนอล 15,618,192 10,044,359 - - 15,618,192 10,044,359 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 16,789,115 12,761,491 - - 16,789,115 12,761,491 
วตัถุดิบ - กำกน ้ำตำล 95,423,626 81,944,123 - - 95,423,626 81,944,123 
วสัดุส้ินเปลือง 9,778,277 8,716,700 - - 9,778,277 8,716,700 
รวม 137,609,210 113,466,673 -   - 137,609,210 113,466,673 

10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสินค้ำ 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัในประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรซ้ือกำกน ้ ำตำลและ

มนัเส้นตำมสัญญำซ้ือกำกน ้ ำตำลและสัญญำซ้ือมนัเส้น เพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขในสัญญำดงักล่ำว ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯไดจ่้ำยเงินล่วงหนำ้ค่ำซ้ือกำกน ้ำตำลและมนัเสน้เป็นจ ำนวน 578.1 ลำ้นบำท 
(2557: 629.2 ลำ้นบำท)  
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11. ที่ดิน 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 2557 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 
ซ้ือเพ่ิม 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 
ซ้ือเพ่ิม 2,291,638 - 7,308 8,168,603 1,338,028 1,623,037 21,888,878 35,317,492 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (86,435) (2,779,804) (1,477,306) (4,398,205) - (8,741,750) 
โอนเขำ้(ออก) - - - 213,784,237 - - (213,784,237) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 161,286,902 56,785,878 256,120,202 2,027,484,583 18,830,183 27,562,991 397,620,193 2,945,690,932 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 - - 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 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 9,882,758 106,892,909 2,041,021 2,286,947 - 121,103,635 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/               
ตดัจ ำหน่ำย - - (54,765) (2,563,036) (1,440,081) (4,394,332) - (8,452,214) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - - 64,091,029 557,936,216 15,298,486 21,549,150 - 658,874,881 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
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 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 161,286,902 56,785,878 192,029,173 1,469,548,367 3,531,697 6,013,841 397,620,193 2,286,816,051 
      

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
2557 (จ ำนวน 101 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  105,043,333 
2558 (จ ำนวน 120  ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  121,103,635 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 5.5 ลำ้นบำท (2557: 5.0 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2558 จ ำนวนประมำณ 1,143.4 ลำ้นบำท (2557: 1,183.0  ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำว
และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 และ 16 
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ในปี 2557 บริษทัฯได้รับเงินสนับสนุนตำมสัญญำรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลงังำนตำมโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยก๊ีำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 8.6 ลำ้น
บำท และบริษทัฯไดบ้นัทึกเงินสนับสนุนคำ้งรับตำมสัญญำรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษพ์ลงังำนตำมโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 
4.9 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2558 และบริษทัฯผกูพนัท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำนและยำนพำหนะจ ำนวนหน่ึง
ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 59.6 ลำ้นบำท (2557: 49.3 ลำ้นบำท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  
รำคำทุน 7,720,240 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,764,124) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 2,956,116 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  
รำคำทุน 6,250,904 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,213,762) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 2,037,142 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 2,037,142 1,959,841 
ซ้ือเพิ่ม 1,738,450 855,589 
ตดัจ ำหน่ำย (15) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (819,461) (778,288) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 2,956,116 2,037,142 
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 (หน่วย: บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย                                  

(ร้อยละต่อปี)   
 2558 2557 2558 2557 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3.10 - 3.30 3.60 - 3.90 862,956,500 831,210,004 
ทรัสตรี์ซีท 3.10 3.52 101,977,532 131,936,157 
รวม   964,934,032 963,146,161 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัฯ ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
บำงส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 11 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  58,170,714 119,441,573 
เจำ้หน้ีอ่ืน  9,737,638 14,545,236 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 67,908,352 133,986,809 

15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
    (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 6,580,570 6,678,883 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,039,360) (1,437,019) 
รวม 5,541,210 5,241,864 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,449,412) (915,810) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 4,091,798 4,326,054 
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บริษทัฯไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำ 3 และ 5 ปี  

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

(หน่วย: บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 
ไม่เกิน            

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1,883,589 4,696,981 6,580,570 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (434,177) (605,183) (1,039,360) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 1,449,412 4,091,798 5,541,210 

(หน่วย: บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 
ไม่เกิน            

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

16. เงินกู้ยืมระยะยำว 
(หน่วย: บำท) 

    2558 2557 
เงินกูย้มืระยะยำว 477,757,191 657,757,191 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (180,000,000) (180,000,000) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 297,757,191 477,757,191 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 657,757 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (180,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 477,757 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2556 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรแห่งหน่ึงในประเทศเพื่อ
ท ำกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีทั้งหมดท่ีมีกบัธนำคำรอีกแห่งหน่ึงในประเทศในวงเงินจ ำนวน 845 ลำ้นบำท โดย
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯไดท้ ำกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำเงินกูเ้พื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว
และช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำวท่ีมีกบัธนำคำรในประเทศทั้งจ ำนวนเป็นจ ำนวนเงิน 837.8 ลำ้น
บำท เงินกูย้มืดงักล่ำวคิดอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 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
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสญัญำบำงประกำร และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 
ภำยใตส้ญัญำเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำร
ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำม
อตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขเร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นสญัญำเงินกูย้มืระยะยำวได ้(2557: บริษทัฯสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขเร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วน
ทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงต่อทำ้ยสญัญำเงินกูย้มืระยะยำวได)้  
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17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 3,530,478 4,945,233 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  300,764 701,230 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 124,753 166,175 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :   
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ (591,168) - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  582,872 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (119,444) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - (2,282,160) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 3,828,255 3,530,478 
   
ส ำรองผลประโยชน์ของพนักงำน   
หมุนเวียน 2,758,341 2,540,748 
ไม่หมุนเวียน 1,069,914 989,730 

 3,828,255 3,530,478 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
ตน้ทุนขำย  213,102 634,220 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 212,415 233,185 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 425,517 867,405 
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 บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 2.8 
ลำ้นบำท (2557: จ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 14 ปี (2557: 28 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2558 2557 

อตัรำคิดลด 2.9, 3.0 4.9 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5.7, 7.6 4.7, 6.6 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 8.0 - 34.0 10.0 - 29.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (79,151) 86,010 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  72,136 (66,723) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (84,842) 93,464 

18. ทุนเรือนหุ้น 
18.1 ในระหวำ่งวนัท่ี 21 - 23 พฤษภำคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ลำนนำ รีซอร์สเซส 

จ ำกดั (มหำชน) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่ำวในบริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 105 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 2 บำท  

18.2 ในระหวำ่งวนัท่ี 28 - 30 พฤษภำคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนเป็นคร้ังแรกจ ำนวน 95 
ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 2 บำท โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้จำกจ ำนวน 800 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 800 ลำ้นหุน้  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) 
เป็นจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,000 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2557 และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สำมญัจ ำนวน 1,000 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนำยน 2557  ในกำร
ออกจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 
11.2 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 
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19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,011,449,753 1,900,821,959 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต 9,601,456 8,184,460 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 121,923,096 105,821,621 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 81,659,787 70,216,209 
ค่ำไฟฟ้ำและเช้ือเพลิง 25,269,646 65,858,361 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14,558,825 14,297,198 

21. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 5,602,486 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 10,114,712 8,950,848 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 15,717,198 8,950,848 
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 จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบของงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

                                                                     (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำม

หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 25,548 - 

 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 259,991,055 228,257,466 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 51,998,211 45,651,493 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 22) (38,047,947) (27,533,986) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 716,771 197,067 
กำรรับรู้ขำดทุนสะสมทำงภำษีของปีก่อน - (8,634,914) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (15,045) (13,781) 
อ่ืน ๆ 1,065,208 (715,031) 

รวม (36,281,013) (36,700,645) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 15,717,198 8,950,848 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 2558 2557 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 4,731,913 5,985,821 
กำรบนัทึกสญัญำเช่ำกำรเงิน 1,108,242 37,038 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 202,262 217,982 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 219,597 197,946 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 9,937,939 

รวม 6,262,014 16,376,726 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี   

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - เคร่ืองจกัร 3,421,318 3,421,318 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 25,548 - 

รวม 3,446,866 3,421,318 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,815,148 12,955,408 

22. สิทธิพเิศษที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริม

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

ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2546 19 พฤศจิกำยน 2551 
1. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตแอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ 
ผลิตเอทำนอล 

(99.5%) 
2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม (นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และไดรั้บยกเวน้
ไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเวน้ภำษีเงินได ้               
นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล 

8 ปี  
(ส้ินสุดแลว้) 

 

8 ปี  
(จะหมดอำยใุนวนัท่ี  
1 เมษำยน 2563) 

 

2.2 ไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติ
บุคคล (นบัแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบ วสัดุจ  ำเป็นและของท่ีใชใ้นกำรผลิตเพื่อกำร
ส่งออก นบัจำกวนัท่ีน ำเขำ้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเร่ิมมีรำยได ้ 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 
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 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
 รำยไดข้องบริษทัฯเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ โดยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

และไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2558 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำย   
   กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 1,646,948,656 1,514,152,500 
   กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 953,374,404 982,126,549 
รวม 2,600,323,060 2,496,279,049 

23. ก ำไรต่อหุ้น        
 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 2558 2557 
ก ำไรส ำหรับปี (บำท) 244,273,857 219,306,618 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 1,000,000,000 916,712,329 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.24 0.24 

24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น

กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วน
งำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรประกอบกิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  บริษัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขต
ภูมิศำสตร์แลว้  
ในปี 2558 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 977 ลำ้นบำท, 863 ลำ้น
บำท และ 566 ลำ้นบำท (ปี 2557: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 888 ลำ้น
บำท, 791 ลำ้นบำท และ 498 ลำ้นบำท) 
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25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำน
เม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2558 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบ
ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท (2557: 2.2 ลำ้นบำท) 

26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล          
จ่ำยต่อหุน้ วนัท่ีจ่ำยเงินปันผล 

  (บำท) (บำท)  
2558     
เงินปันผลส ำหรับก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎำคม 2557 ถึงวนัท่ี                   
31 ธนัวำคม 2557 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 
2558 

50,000,000 0.05 20 พฤษภำคม 2558 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                  
20 สิงหำคม 2558 

100,000,000 0.10 18 กนัยำยน 2558 

รวม  150,000,000 0.15  
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  
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27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
27.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 33.3 ลำ้น

บำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงระบบบ ำบดัก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นก๊ำซชีวภำพ (2557: กำรก่อสร้ำงระบบ
ผลิตก๊ำซชีวภำพ กำรซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวนเงินประมำณ 4.8 ลำ้นบำท) 

27.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำนและบริกำรอ่ืน ๆ อำยขุอง

สญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง  5 ปี  
 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำและบริกำรดงักล่ำวดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2558 2557 
จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 4.1 3.3 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.3 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 ซ่ึงอตัรำค่ำซ้ือไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุในสญัญำ 

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

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำจำ้งให้ค  ำปรึกษำทำงดำ้นวิศวกรรม
จ ำนวนเงินประมำณ 0.4 ลำ้นบำท (2557: สัญญำจำ้งใหค้  ำปรึกษำดำ้นกำรเงินจ ำนวน 0.8 ลำ้นบำท) 
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27.4 กำรค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 

5.1 ลำ้นบำท เพื่อค  ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำอนุญำตใหผ้ลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพือ่ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงกบั
กรมสรรพสำมิต และเพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำอนุญำตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(2557: 5.1 ลำ้นบำท เพื่อค  ้ำประกนักำรปฎิบติัตำมสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงกับกรมสรรพสำมิตและโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพปี 2555 (ปีท่ี 5) กับส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำนและเพื่อค ้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้
กระแสไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค) 

28. คดีฟ้องร้อง 
ในเดือนกันยำยน 2554 บริษัทแห่งหน่ึงกล่ำวหำว่ำบริษัทฯไม่ปฏิบัติตำมสัญญำซ้ือขำยมันเส้นลงวนัท่ี                  
21 มกรำคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษำยน 2554 โดยขอเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน 186.9  ลำ้นบำท 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 บริษทัฯไดย้ื่นค ำให้กำรและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่ำวโดยเรียกค่ำเสียหำย
จ ำนวน 82.4 ลำ้นบำท จำกนั้นในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งไดพ้ิจำรณำยกฟ้องคดีท่ีบริษทัดงักล่ำวกล่ำวหำ
บริษทัฯ และใหบ้ริษทัดงักล่ำวช ำระเงินค่ำซ้ือมนัเสน้ท่ีบริษทัฯจ่ำยล่วงหนำ้จ ำนวน 6.9 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 (วนัท่ีฟ้องแยง้) จนกว่ำจะช ำระเสร็จส้ิน พร้อมทั้งให้
จ่ำยค่ำฤชำธรรมเนียม และค่ำทนำยควำมบำงส่วนแทนบริษทัฯ อยำ่งไรกต็ำม เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯ
ไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำดงักล่ำว  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2559 ศำลอุทธรณ์ไดพ้ิพำกษำยืนตำมศำลชั้นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 
บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บช ำระเงินจำกบริษทัดงักล่ำวจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกรำยกำรบญัชี 

29. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดง
ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

          (หน่วย: บำท) 
 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด 779,178 779,178 
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30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
เงินลงทุนชัว่ครำว-กองทุนเปิด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำม
เส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดว่ำ
จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี  ลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็น
บริษทัน ้ ำมนัซ่ึงมีช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินดี จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำร เจำ้หน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม 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 2558 

 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย          
ท่ีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6.5 2.6 9.1 0.37 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด - 0.8 0.8 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 201.7 201.7 - 

 6.5 205.1 211.6  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 964.9 - 964.9 3.10 - 3.30 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 67.9 67.9 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 5.5 - 5.5 2.29 - 15.30 

 970.4 67.9 1,038.3  

(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 
เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด - 0.4 0.4 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 195.0 195.0 - 

 18.3 199.4 217.7  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 963.1 - 963.1 3.52 - 3.90 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 134.0 134.0 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 5.2 - 5.2 6.88 - 15.30 

 968.3 134.0 1,102.3  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 477.8 ลำ้นบำท (2557: 657.8 ลำ้นบำท) คิด
อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส ำหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปี
ท่ีสองถึงปีท่ีหำ้  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯไม่คำดว่ำจะมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัจำกรำยกำรซ้ือขำยและกำรกูย้ืม เน่ืองจำก
รำยกำรส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบำท  

30.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้มืมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กับลกัษณะของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม

และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 บริษทัฯบริหำรจดักำรสถำนะของทุนโดยใชอ้ตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2558 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั  0.90:1 (2557: 1.10:1)  

32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2559 
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เพิ่มเติมได้จากแบบสอบถามแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซน์ของบริษัท www.thaiagroenergy.com
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน)
THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ� :
เลขที่ 888/114 อาการมหาทุนพลาซ�า ชั�น 11 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท� 0-2255-4380-4 โทรสาร 0-2627-3889

โรงงาน :
เลขที่ 9 หมู� 10 ถนนด�านช�าง-สามชุก ตำบลหนองมะค�าโมง
อำเภอด�านช�าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท� 035-418-351-4 โทรสาร 035-418-355
www.thaiagroenergy.com




