


















 

 

  

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

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

ควำมบริสุทธ์ิ 99.5% โดยปริมำตร เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง ทั้งนี้ เอทำนอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือด
ประมำณ 78 องศำเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่ำย เป็นเช้ือเพลิงที่มีค่ำ        
ออกเทนสูง โดยบริษัทฯ จ ำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพให้กับบริ ษัทผู้ ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 ของ
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อน ำไปผสมกับน้ ำมันเบนซินในอัตรำส่วนผสมร้อยละ 10 
ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 ได้เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 
ตำมล ำดับ ส ำหรับใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์เพื่อทดแทนกำรใช้น้ ำมันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดกำรน ำเข้ำน้ ำมัน
เช้ือเพลิงและสำรปรุงแต่งซึ่งใช้เพิ่มค่ำออกเทนในน้ 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 วันต่อปี) ทั้งนี้ สำยกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สำยกำรผลิต           
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

รายการ สายการผลิตท่ี 1 สายการผลิตท่ี 2 

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

 
ทั้งนี ้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 โดยบัตรส่งเสริมกำรลงทุน                   
มีสิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีและเงื่อนไขที่ส ำคัญ ดังนี้ 

(1) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิและ
ได้รับยกเว้น ไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม (ซึ่งได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล) ไปรวม
ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดเ้ป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้ ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 นั้น สิทธิประโยชน์
ทำงภำษีดังกล่ำวได้หมดอำยุไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556 และส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 นั้น สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวจะหมดอำยุในวันที่ 1 เมษำยน 2563 
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(2) ได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดข้ึนในระหว่ำงได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ไปหัก
ออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดข้ึนภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วัน
พ้นก ำหนดเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีตำมข้อ 1. 

(3) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นที่ต้องน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้
ในกำรผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่น ำเข้ำครั้งแรก 

(4) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 

 1.1 นโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ   

  วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภำพ” 

   พันธกิจ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมกำรใช้เอทำนอลเป็นพลังงำนทดแทนโดยกำรร่วมมือกับ

หน่วยงำนรัฐ สถำบันกำรศึกษำและเอกชนให้เกิดบูรณำกำรในกำรพัฒนำกำรใช้เอทำนอลเป็นเช้ือเพลิงภำยใต้   
กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นธรรมำภิบำลเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรผู้ถือหุ้นพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม 

   นโยบายคุณภาพ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงที่มีคุณภำพถูกต้องตำมมำตรฐำน 

และมุ่งสร้ำงควำมมั่นใจและควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรแก่คู่ค้ำด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประกำรดังนี้ 
(1) พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง 
(2) ตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบ สำรเคมี และน้ ำที่ใช้ ตลอดจนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ระหว่ำง

ผลิตทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำน ISO 9001/2008 
(3) สร้ำงจิตส ำนึกและกำรใส่ใจในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ 

รวดเร็ว และจริงใจ 

   นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
   บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหำรงำนและด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้              
ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำง โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้ำงกำรปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนได้มี
ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนชุมชนและสังคมรอบข้ำง
อย่ำงยั่งยืน โดยก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ 4 ด้ำน ดังนี้ 

(1) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีเจตจ ำนงที่จะประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักกำร ดังนี้ 
- ติดตำมและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและระบบกำรจัดกำรของเสียจำกโรงงำนเพื่อก ำจัด

มลภำวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มำตรฐำน ISO14000 
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- สร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนทุกระดับในควำมรับผิดชอบต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งภำยใน
โรงงำนและภำยนอกโรงงำน 

- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินกำรและติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงบริเวณภำยในและรอบโรงงำนสู่โรงงำนสีเขียว (Green Plant) 

(2) ด้ำนควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเป็นควำมรับผิดชอบพื้นฐำนของ

บริษัทฯ และเป็นปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร  บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยและ
หลักกำรปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

- ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย 
-  จ ำกัดและควบคุมควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ปลอดภัย 
- จัดท ำมำตรกำรป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยในระหว่ำงปฏิบัติงำนของพนักงำน 
-  อบรมพนักงำนถึงกำรป้องกันอุบัติภัยและกำรแก้ไขอุบัติภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
-  จัดต้ังคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมท ำหน้ำที่พิจำรณำก ำหนด

แผนปฏิบัติกำร และติดตำมประเมินผล 

(3)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์                   

กำรจัดกำรทรัพยำกรตำมล ำดับ ดังนี้ 
(ก) ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 

-  ใช้ก๊ำซชีวภำพจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียทดแทนน้ ำมันเตำ 
-  ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำด้วยกำรใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูงและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำ 
-  จัดท ำ Energy Audit เพื่อกำรบริหำรจัดกำรใช้ไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
-  อบรมพนักงำนให้เข้ำใจและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรประหยัดพลังงำนทุก

ประเภทในโรงงำน 
(ข) ด้ำนทรัพยำกรน้ ำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

-  ตรวจสอบระบบบ ำบัดน้ ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตำมก ำหนด เพื่อป้องกันกำร
สูญเสียของน้ ำจำกกำรรั่วไหลหรือช ำรุดของอุปกรณ์ 

-  น ำน้ ำจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียกลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอล 
-  ตรวจสอบคุณภำพน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพของเอทำนอล

ที่ผลิตได ้
-  ไม่ระบำยน้ ำเสียที่บ ำบัดแล้วสู่ภำยนอกโรงงำนตำมมำตรกำร Zero Discharge 
-  ส่งเสริมกำรใช้น้ ำด้ำนอุปโภคและบริโภคอย่ำงประหยัด 
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(ค) ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ 
-  ปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อป้องกันกำรรั่วซึมของก๊ำซชีวภำพ

อย่ำงสม่ ำเสมอ 
-  ตรวจสอบระบบเผำไหม้ของเช้ือเพลิงตำมก ำหนดเพื่อควบคุมคุณภำพของอำกำศที่

ปล่อยจำกปล่องให้อยู่ในมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
-  ตรวจวัดคุณภำพอำกำศทุก 6 เดือน 

(4)  ด้ำนสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ “สังคม” เป็นกลไกส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจกำรของบริษัทฯ 

คงอยู่และเติบโตอย่ำงมั่นคง โดยเริ่มจำกสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่  พนักงำนซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญที่เสริม
ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็น
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรในระดับสังคมต่ำงๆ ดังนี้ 

(ก)  ระดับองค์กร 
- พัฒนำทักษะของพนักงำนทุกระดับและสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรสู่กำรบริหำร

ควำมสำมำรถ (Competence Management) 
- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองค์กร 
-  ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 

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

พัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชน 
(ค)  ระดับประเทศ 

-  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  สนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ

เยำวชน 

 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้

ก ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อปลูกจิตส ำนึกให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน
ของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มควำมเช่ือมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อพัฒนำองค์กรให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว 
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  บริษัทฯ มีข้อห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับ ด ำเนินกำรหรือ
ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศ  
และต่ำงประเทศ และทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบหรือสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(1) กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปช่ันและจรรยำบรรณทำงธุรกิจโดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม 

(2) พนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำย
กำรทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และใหค้วำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยให้ปรึกษำหำรือผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่บริษัทฯ 
ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ 

(3) บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปช่ันที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริต
คอร์รัปช่ันตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

(4) ผู้ที่กระท ำทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้  อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำก          
กำรกระท ำน้ันผิดกฎหมำย 

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่น
ที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

     เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ 
ได้มีแนวทำงด ำเนินกำรต่ำงๆ โดยสรุปได้ดังนี้     

(1) ก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำน
บุคคลตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนพนักงำน และกำรให้ผลตอบแทน โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับ
พนักงำนเพื่อใช้ในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลด้วย 

(2) กำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กรรมกำร ผู้บริห ำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังโดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(2.1) ไม่เสนอให้ค่ำตอบแทน จ่ำยสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจำกบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงำนอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพื่อให้มีกำรตอบแทนกำร
ปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของบริษัทฯ 

(2.2) กำรรับหรือให้เงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน 

(2.3) ห้ำมรับหรือให้สินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ กำรติดต่อ
งำนกับภำครัฐจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด
โดย เคร่งครัด 

  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบกจิกำร  
ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรที่สนับสนุนกิจกำรของบริษัทฯ อันจะท ำให้บริษัทฯ มีผล
ประกอบกำรหรือผลก ำไรเพิ่มมำกขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับรษัิทฯ โดยสำมำรถสนบัสนนุ
กำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีควำมครบวงจรมำกยิ่งข้ึน  

 ทั้งนี้ กำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมกำรของบริษัทฯ 
หรือคัดเลือกผู้บริหำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในกำร
บริหำรงำน เพื่อก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำว 
 เพือ่เป็นกำรปอ้งกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดข้ึน (Conflict of Interest) ในอนำคต
ในแงข่องกำรท ำธุรกจิที่แข่งขันกนั ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของ บริษัท ลำนนำรซีอรส์เซส จ ำกัด (มหำชน) ซึ่ง
เปน็ผู้ถือหุน้ใหญข่องบริษัทฯ ได้มมีติอนมุัติใหก้ำรด ำเนนิธุรกจิในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั Bio Fuel ทั้งหมดของกลุม่
ในอนำคตจะด ำเนนิกำรผำ่นบริษัทฯ  

    1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

    1.2.1  ประวัติความเป็นมา 

    เอทำนอลที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได้น้ันจะถูกน ำไปผสมกับน้ ำมันเบนซินเพื่อผลิตเป็นน้ ำมัน
เช้ือเพลิงที่เรียกว่ำ น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยกำรผลิตน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจำกแนวพระรำชด ำริ
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี 2528 โดยโครงกำรส่วนพระองค์ได้ศึกษำกำรผลิต
แก๊สโซฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงำนทดแทน โดยผลิตเอทำนอลจำกอ้อย หลังจำกนั้นก็เกิดกำรตื่นตัวทั้งจำกภำครัฐ
และเอกชนเข้ำมำร่วมพัฒนำและน ำไปทดสอบกับเครื่องยนต์ แต่ยังไม่เกิดกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จนกระทั่ง
รำคำน้ ำมันในตลำดโลกเพิ่มสูงข้ึนอย่ำงมำกในปี 2546 รัฐบำลจึงได้หันมำผลักดันกำรผลิตและกำรใช้แก๊ส
โซฮอล์อย่ำงจริงจัง รวมถึงส่งเสริมกำรผลิตเอทำนอลเพื่อน ำไปผลิตน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเช้ือเพลิง จึงไดจ้ด             
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ทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
10 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้
จัดต้ังโรงงำนผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงจำกคณะกรรมกำรเอทำนอลแห่งชำติผ่ำนมติคณะกรรมกำร 
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2545 ต่อมำเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2546 
บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) (“LANNA”) ได้เข้ำมำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนท ำให้ 
LANNA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทฯจึงมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 
ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2548 ซี่งถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอล
รำยแรกที่ได้รับใบอนุญำตดังกล่ำว และเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ท ำกำรแปรสภำพเป็นบริษัท
มหำชนจ ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนช่ือบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  

    1.2.2 พัฒนาการท่ีส าคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปี 2546 

 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 255 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น 265 ล้ำนบำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหมจ่ ำนวน 25.50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดมิ 
เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกจิและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรเพิม่ทุนครัง้นี้ LANNA ได้เข้ำมำลงทุนซือ้
หุ้นเพิม่ทุนดังกล่ำวจ ำนวน 19,875,000 หุ้น ท ำให้ LANNA มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
75 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด และท ำใหบ้ริษัทฯ มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA  

 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
เมื่อวันที ่22 กันยำยน 2546 

 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตเอทำนอล สำยกำรผลิตที่ 1 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2546 

ปี 2547 

 กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำล (สำยกำรผลิตที่ 1) เสร็จสมบรูณ์  

ปี 2548 

 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกสำยกำรผลิตที่ 1 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2548 
 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมัน ตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง                  

พ.ศ. 2543 ในกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลงิ จำกกรมธุรกิจพลงังำน 

ปี 2549 

 LANNA ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 200,000 หุ้น ท ำให้จ ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 
เพิ่มข้ึนจำก 19,875,000 หุ้น เป็น 20,075,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 75.75 ของจ ำนวนหุ้นที ่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  

 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยแีบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)              
เมื่อเดอืนมกรำคม 2549 

 

16



 

 

  

 
 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ผลิตและจ ำหนำ่ยเอทำนอลที่มีควำมบรสิุทธ์ิของแอลกอฮอล์ 

ไม่น้อยกว่ำ 99.5% เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ค้ำน้ ำมันโดยตรงเทำ่น้ัน โดยมีขนำดก ำลังกำรผลิต 150,000 ลิตร 
ต่อวัน เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2549 

 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 106 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล้ำนบำท เป็น 371 ล้ำนบำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหมจ่ ำนวน 10.60 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำยให้แกผู่้ถือหุ้นเดิม 
เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกจิและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ปี 2550 

 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 79.50 ล้ำนบำท จำกทนุจดทะเบียนเดมิ 371 ล้ำนบำท เป็น                  
450.50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหมจ่ ำนวน 7.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท                
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกจิและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 149.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ล้ำนบำท เป็น              
600 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหมจ่ ำนวน 14.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกจิและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเปลี่ยนช่ือเป็น 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกเดมิ               
หุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้สำมำรถส่งเอทำนอลออกนอกรำชอำณำจกัรได้                   
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 ประเทศองักฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)  

ปี 2553 

 บริษัทฯ เริ่มด ำเนินกำรกอ่สร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง (สำยกำรผลิตที่ 2) 
เพื่อขยำยก ำลงักำรผลิตเพิม่เติมอีก 200,000 ลิตรต่อวัน หรอื 66.00 ล้ำนลิตรต่อปี (จ ำนวนวันที่ใช้ในกำร
ผลิตเท่ำกบั 330 วันต่อป)ี  

ปี 2554 
 บริษัทฯ เริ่มทดสอบกำรเดินเครื่องจักรผลิตเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัของสำยกำรผลิตที่ 2 ในช่วงเดือน

มกรำคม 2554 
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 2 ซึ่งใช้เทคโนโลยแีบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket 
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(UASB) เมื่อเดอืนพฤษภำคม 2554 
 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 200 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 600 ล้ำนบำท เป็น                         

800 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ใหมจ่ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกจิและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ขยำยก ำลงักำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงจำก 
150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2554 

 บริษัทฯ ด ำเนินกำรปรับปรงุสำยกำรผลิตที่ 2 ใหส้ำมำรถผลติเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลในไตรมำสที่ 3         
ปี 2555 
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตที่ 3 ซึ่งใช้เทคโนโลยแีบบ Modified Covered Lagoon (MCL)                     

เมื่อเดอืนมีนำคม 2555 
 บริษัทฯ สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลโดยใช้กำกน้ ำตำลจำกสำยกำรผลิตที่ 2 เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่        

2 เมษำยน 2555 

 

ปี 2556 
 เดือนกันยำยน 2556 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจ ำนวน 200 ล้ำนบำท จำกเดิม                  

800 ล้ำนบำท เป็น 1,000 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

ปี 2557 
 เดือนมิถุนำยน 2557 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์จำกทุนเดิม

จ ำนวน 800 ล้ำนหุ้นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำทเป็นเงิน 800 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนเป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่ ำนวน 
1,000 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นเงิน 1,000 ล้ำนบำท และด ำเนินกำรซื้อขำยหุ้นสำมญัครัง้แรกใน                  
ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2557 

ปี 2558  
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้น้ ำตำลทรำยดิบเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 เพื่อกระจำย

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบโดยไดเ้ริม่โครงกำรในกำรใช้น้ ำตำลทรำยดิบเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต                   
เอทำนอลร่วมกับกำกน้ ำตำล ซึ่งไดร้ับผลลัพธ์ที่ดีท ำให้บริษัทฯสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตปี 2558 ลงได ้ 

 เดือนมิถุนำยน 2558 บริษัทฯลงทุนติดตั้งอปุกรณ์ส ำหรับก ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด์(H2S) ในก๊ำซชีวภำพที่
ใช้เป็นเช้ือเพลงิส ำหรบัผลิตไอน้ ำและไฟฟ้ำซึ่งในกำรนี้จะท ำให้ปรมิำณ SOx ใน Flue Gas จำกปลอ่ง Boiler 
ลดลง(Bio-Scrubber)  อันเป็นกำรปอ้งกันมลภำวะในอำกำศที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนรอบบริเวณโรงงำนได ้ 

ปี 2559 
 เดือนพฤศจิกำยน 2559 บริษัทฯได้เริ่มโครงกำรระบบก ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) ในก๊ำซชีวภำพ                 

(Bio-Scrubber) ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันมลภำวะในอำกำศ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 โครงสร้างรายได้ 
 

ประเภทของรายได ้ ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย       
- รำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอล

แปลงสภำพ1) 
2,495.12 99.79 2,600.32 99.91 2,415.07 99.86 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยวตัถดุิบและ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร2) 

1.16 0.04 - - - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 2,496.28 99.83 2,600.32 99.91 2,415.07 99.86 
รำยไดอ้ื่น3) 4.15 0.17 2.25 0.09 3.28 0.14 
รวมรายไดท้ั้งหมด 2,500.43 100.00 2,602.57 100.00 2,418.35 100.00 

 

หมายเหตุ : 1) รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพ เป็นรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรขำยเอทำนอลในสัดส่วน 99.5% รวมกับกำรขำย
น้ ำมันเบนซิน/น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ตำมข้อก ำหนดของกรมสรรพสำมิตในกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลส ำหรับ
ใช้เป็นเชื้อเพลิง 

  2) รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบและผลผลิตทำงกำรเกษตร ได้แก่ มันเส้น มันส ำปะหลังสด อ้อย และกำกน้ ำตำล  
  3) รำยได้อื่น ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น 

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

(1) เอทานอล  

 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่ำ เอทิลแอลกอฮอล์ คือ 
แอลกอฮอล์ที่ได้จำกกำรแปรรูปพืชผลทำงเกษตรประเภทแป้งและน้ ำตำล เช่น กำกน้ ำตำล , มันส ำปะหลัง, 
ข้ำวโพด เป็นต้น  โดยน ำมำผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยและหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ ำตำล และกลั่นเป็น
แอลกอฮอล์จนได้ควำมบริสุทธ์ิถึง 99.5% โดยปริมำตร ทั้งนี้ เอทำนอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือด
ประมำณ 78 องศำเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่ำย เป็นเช้ือเพลิงที่มีค่ำออกเทนสูง 
เนื่องจำกมีออกซิเจนสูงถึง 35% สำมำรถน ำมำใช้ทดแทนสำร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether)  ซึ่งเป็น
สำรปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่ำออกเทนในน้ ำมันเบนซิน โดยสำร MTBE มีข้อเสียตรงที่ก่อให้เกิดคำร์บอนมอนนอกไซด์ใน
ช้ันบรรยำกำศ อีกทั้งก่อให้เกิดสำรตกค้ำงและปนเปื้อนกับน้ ำใต้ดิน ดังนั้น หำกน ำเอทำนอลไปผสมกับน้ ำมัน
เบนซินในอัตรำส่วนที่เหมำะสมทดแทนจะได้เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเช้ือเพลิงสะอำดที่เผำไหม้ได้สมบูรณ์ข้ึน 
และช่วยลดมลพิษทำงอำกำศ โดยสำมำรถลดปริมำณสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน คำร์บอนมอนนอกไซด์  (CO) 
และคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภำวะเรือนกระจกในช้ันบรรยำกำศ (Green House 
Effect) รวมทั้งลดควันด ำ สำรอะโรเมติกส์ และสำรประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
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กระบวนกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สำยกำรผลิต ดังนี้ 

             รายการ สายการผลิตท่ี 1 สายการผลิตท่ี 2 
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล กำกน้ ำตำล กำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง 
ก ำลังกำรผลิตติดต้ัง 165,000 ลิตรต่อวัน 200,000 ลิตรต่อวัน 
วันที่เริ่มกำรผลิตครั้งแรก 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 
 

ตำมข้อก ำหนดของกรมสรรพสำมิต กำรจ ำหน่ำยเอทำนอลของบริษัทฯ นั้น จะต้องอยู่ในรูปของ   
เอทำนอลแปลงสภำพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมำยถึง เอทำนอลที่ได้ผสมกับน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมสูตรกำร
แปลงสภำพที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด ส ำหรับใช้ผสมกับน้ ำมันเบนซินพื้นฐำนเพื่อผลิตเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 
(นิยำมตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง ก ำหนดลักษณะและคุณภำพของเอทำนอลแปลงสภำพ พ .ศ. 
2548) ทั้งนี้ น้ ำมันเช้ือเพลิงที่บริษัทฯ ใช้ผสมกับเอทำนอล คือ น้ ำมันเบนซิน 91 แต่หลังจำกที่มีกำรยกเลิกกำร
จ ำหน่ำยน้ ำมันเบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมำใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน โดยในกำรผสมเอทำนอลแปลงสภำพ
นั้น จะใช้น้ ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทำนอลในสัดส่วน 99.5% เพื่อให้ได้เป็น     
เอทำนอลแปลงสภำพเพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ 

 
 
 

 
 
 

ทั้งนี้ เอทำนอลแปลงสภำพที่บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดย
กรมธุรกิจพลังงำน โดยแผนกควบคุมคุณภำพของบริษัทฯ จะท ำกำรตรวจสอบคุณภำพของเอทำนอลที่ผลิตได้
เป็นประจ ำทุกวัน 

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2543 จำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2548 ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำย
แรกที่ได้รับใบอนุญำตดังกล่ำว โดยผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 จะครอบคลุมถึงผู้ค้ำน้ ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละ
ชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมำณ 120 ล้ำนลิตร)  

 
 
 

น ้ำมันเบนซิน MTBE น ้ำมันเบนซิน 95 หรือ 91 

น ้ำมันเบนซิน เอทานอล น ้ำมันแก๊สโซฮอล์ 
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  2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

   2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์   

 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะมุ่งเน้นผลิตเอทำนอลที่มีคุณภำพสูงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ โดยบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจสอบคุณภำพของเอทำนอลอย่ำงสม่ ำเสมอ เริ่มตั้งแต่กำร
คัดเลือกและตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบรวมไปถึงเทคโนโลยีที่บริษัทฯ น ำมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอลทั้ง 2 
สำยกำรผลิต เป็นเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับ
กำรยอมรับจำกผู้ผลิตเอทำนอลทั่วโลก กระบวนกำรผลิตทุกข้ันตอนควบคุมด้วยระบบ DCS (Distributed 
Control System) ที่ทันสมัยและแม่นย ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของ     
เอทำนอลในทุกข้ันตอนกำรผลิตจนถึงข้ันตอนสุดท้ำยก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ กำรด ำเนินกำรทั้งหมด
ข้ำงต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำเอทำนอลที่ผลิตได้มีคุณภำพได้มำตรฐำน โดยปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถ
ผลิตเอทำนอลที่มีควำมบริสุทธ์ิสูงถึง 99.8% โดยปริมำตร  

2. การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักที่จะส่งผลต่อ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ใช้ก๊ำซชีวภำพซึ่งได้จำก
กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลเป็นเช้ือเพลิงหลักในกำรผลิตไอน้ ำเพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตเอทำนอล จำกเดิมที่ต้องใช้น้ ำมันเตำเป็นเช้ือเพลิงซึ่งมีรำคำสูงมำก ท ำให้สำมำรถประหยัด
ต้นทุนค่ำเช้ือเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ และในปี 2558 บริษัทฯได้ก่อสร้ำงระบบผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซชีวภำพขนำดก ำลังกำรผลิต 3 เมกะวัตต์ เพื่อน ำไฟฟ้ำที่ได้มำใช้ภำยในโรงงำนและกระบวนกำรผลิต เป็น
กำรลดต้นทุนพลังงำนไฟฟ้ำ นอกจำกนี้เทคโนโลยีกำรผลิตที่บริษัทฯ ใช้ในกำรผลิต เอทำนอลเป็นระบบ
อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ท ำให้จ ำนวนพนักงำนในสำยกำรผลิตมีจ ำนวนไม่มำกซึ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนค่ำแรงลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 
  ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรที่บริษัทฯ ออกแบบสำยกำรผลิตที่ 2 ให้สำมำรถเลือกใช้กำกน้ ำตำลหรือมัน
เส้นเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอล จะเป็นกำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรที่จะบริหำรต้นทุนก ำรผลิตให้มี
ประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยหำกรำคำของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงข้ึน ก็จะสำมำรถหันมำใช้วัตถุดิบอีกชนิด
หนึ่งในกำรผลิตเอทำนอลแทน  

3.  ความแน่นอนในการส่งมอบสินค้า  
 กำรส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำเป็นปัจจัยส ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้ำใช้พิจำรณำใน

กำรเลือกสั่งซื้อเอทำนอลแปลงสภำพจำกผู้ผลิตแต่ละรำย ซึ่งผู้ซื้อจะมีแผนกำรรับเอทำนอลที่ระบุปริมำณที่ส่ง
มอบและก ำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ำที่ชัดเจน โดยหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ในปริมำณ
และภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว จะส่งผลกระทบต่อควำมไว้วำงใจของลูกค้ำและช่ือเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นจึง
ถือเป็นนโยบำยหลักที่จะต้องส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมไว้วำงใจ
ซึ่งจะส่งผลท ำให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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4. การรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำยแรกที่ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 ของ

พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 จึงท ำให้มีกลุ่มลูกค้ำที่มีกำรติดต่อท ำธุรกิจกันมำเป็นเวลำนำน 
ประกอบกับกำรที่บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำม
เช่ือมั่นและไว้ใจในกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยบริษัทฯ จะวำงแผนกำรจัดส่ง         
เอทำนอลล่วงหน้ำร่วมกับลูกค้ำทั้งในด้ำนปริมำณสินค้ำและเวลำในกำรจัดส่ง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ
ว่ำ บริษัทฯ จะสำมำรถส่งสินค้ำให้ได้ตรงตำมควำมต้องกำร นอกจำกนั้นบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่ำว ในกำร
วำงแผนกำรผลิตและกำรจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อที่จะสำมำรถจัดส่งเอทำนอลให้ในปริมำณ 
คุณภำพ และเวลำที่ลูกค้ำต้องกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  

    2.2.2 ลักษณะลูกค้า 

      บริษัทฯ จ ำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพส ำหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง เพื่อน ำไปใช้ผสมกับน้ ำมันเบนซิน
ในสัดส่วนต่ำงๆ เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ บริษัทผู้ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 ของ
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ ำมันรำยใหญ่ของประเทศ โดยจะมีกำรท ำสัญญำ
ซื้อขำยเอทำนอล ซึ่งมีอำยุสัญญำประมำณ 3-12 เดือน ข้ึนอยู่กับนโยบำยของลูกค้ำแต่ละรำย ในสัญญำจะ
ก ำหนดปริมำณเอทำนอลแปลงสภำพที่บริษัทฯ ต้องจัดส่งให้ลูกค้ำในก ำหนดเวลำที่แน่นอน ส่วนรำคำซื้อขำย
เอทำนอลแปลงสภำพที่จะซื้อขำยกันนั้นจะก ำหนดเป็นรำยไตรมำส   

 

    2.2.3 นโยบายราคา 

     คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เห็นชอบให้ใช้รำคำเอทำนอลอ้ำงอิงจำกกำร
เปรียบเทียบรำคำต่ ำสุด ระหว่ำงรำคำเอทำนอลที่ผู้ผลิตรำยงำนต่อกรมสรรพสำมิตกับรำคำเอทำนอลที่ผู้ค้ำ
มำตรำ 7 รำยงำนต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวำคม 
2558 เป็นต้นไป 
       โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยจำกต้นทุนบวกอัตรำก ำไรข้ันต้นที่เหมำะสม   
(Cost Plus Margin) โดยนอกเหนือจำกกำรพิจำรณำรำคำเอทำนอลอ้ำงอิงที่ประกำศโดย สนพ. แล้ว บริษัทฯ 
ยังพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ประกอบในกำรก ำหนดรำคำขำยเอทำนอลแปลงสภำพเป็นส ำคัญ เช่น รำคำวัตถุดิบ 
ที่ใช้ในกำรผลิต อุปสงค์และอุปทำนของตลำด รวมถึงภำวะกำรแข่งขันโดยรวมในขณะนั้นทั้งจำกตลำดใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เป็นต้น 
 

 2.2.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 กรมสรรพสำมิตมีข้อก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็น
เช้ือเพลิงว่ำ บริษัทฯ จะต้องน ำเอทำนอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปใช้ในกำรผสมกับน้ ำมันเช้ือเพลิงหรือจ ำหนำ่ยใหแ้ก่ 
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ผู้ค้ำน้ ำมันโดยตรงเท่ำนั้น และต้องแปลงสภำพเอทำนอลเป็น “เอทำนอลแปลงสภำพ” (Denatured 
Ethanol) ก่อนน ำออกจำกโรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ตำมสูตรที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด โดยผสมกับ
น้ ำมันเบนซินหรือน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเรียกว่ำสำรแปลงสภำพ ในสัดส่วน 0.5% ต่อเอทำนอล 99.5% โดย
ปริมำตร ก่อนกำรจ ำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 
2543 โดยผู้ค้ำน้ ำมันจะน ำเอทำนอลแปลงสภำพไปผสมกับน้ ำมันเบนซินในอัตรำส่วนผสมต่ำงๆ เป็นน้ ำมันแกส๊
โซฮอล์ E10, น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตำมล ำดับ 
 ในกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลูกค้ำเป็นผู้รับผิดชอบกำรขนส่งเอทำนอลที่
ซื้อเอง โดยลูกค้ำจะเป็นผู้น ำรถขนส่งมำรับสินค้ำ ณ โรงงำนของบริษัทฯ ในขณะที่ลูกค้ำบำงรำย บริษัทฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบกำรขนส่ง โดยบริษัทฯ จะว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอกในกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งในกรณีนี้
บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่ เกิดข้ึนระหว่ำงกำรขนส่งจนถึงคลังเก็บสินค้ำของลูกค้ำ ส ำหรับ
ปริมำณกำรซื้อขำยเอทำนอลนั้นจะยึดตำมปริมำณที่วัดโดยมิเตอร์ ณ โรงงำนของบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งมิเตอร์
ดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรสอบเทียบตำมที่กฎหมำยก ำหนดเป็นประจ ำ 

   2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
    ภาวะอุตสาหกรรม 

 ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลในปี 2559 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 ล้ำนลิตรต่อวัน ซึ่งต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ปี 2558-2579 ที่ประมำณควำมต้องกำรใช้  
เอทำนอลในปี 2559 ไว้ 3.94 ล้ำนลิตรต่อวัน แต่อย่ำงไรก็ตำมปริมำณควำมต้องกำรใช้เอทำนอลโดยเฉลี่ยในปี 
2559 เพิ่มข้ึนจำกปี 2558 ประมำณร้อยละ 4.87 เนื่องจำกนโยบำยส่งเสริมของภำครัฐ ในขณะที่รำคำ
จ ำหน่ำยเอทำนอลโดยเฉลี่ยลดลงตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ ำ 

  กรมธุรกิจพลังงำนอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนแผนกำรใช้น้ ำมันในภำคขนส่งเพื่อสนับสนุนกำรใช้
เอทำนอล โดยเฉพำะกำรยกเลิกกำรจ ำหน่ำยแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งแผนเดิมก ำหนดไว้ว่ำจะประกำศยกเลิกใน
เดือนมกรำคม 2560 แต่ได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 มกรำคม 2561 เนื่องจำกโรงงำนเอทำนอลที่ไม่สำมำรถ
ผลิตได้ตำมแผนในช่วงปลำยปี 2559 เพื่อไม่ให้เกิดภำวะตึงตัว ทั้งนี้ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ปี 2561 จะเหลือ
ชนิดน้ ำมันที่จ ำหน่ำยในปี 2561 เพียงน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 (95), E20, E85 และน้ ำมันเบนซิน และในปี 
2570 จะเหลือน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 (95), E20 และ E85 และเมื่อสิ้นสุดแผนงำนในปี 2579 จะเหลือน้ ำมัน
แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เพียงสองชนิดเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ตำมแผนที่ได้
วำงไว้ จะท ำให้ผู้ใช้รถยนต์บำงส่วนหันไปเติม E10 (95) รวมถึง E20 และ E85 เพิ่มมำกข้ึน เนื่องจำกมีสถำนี
บริกำรน้ ำมันอยู่มำกที่จะคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ และมีแรงจูงใจจำกส่วนต่ำงรำคำระหว่ำง 
น้ ำมันแต่ละประเภท ทั้งนี้หำกผู้บริโภคหันไปใช้แก๊สโซฮอล์ในกลุ่มที่มีสัดส่วนของกำรผสมเอทำนอลในปริมำณ
ที่สูงมำกขึ้น อย่ำง E85 หรือ E20 มำกขึ้น จะท ำให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้เอทำนอลเป็นไปตำมเป้ำหมำยได้
เร็วข้ึน 
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      ตารางแสดงปริมาณการใช้เอทานอลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในช่วงปี 2555-2559 
(หน่วย : ล้านลิตร) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปริมำณกำรใช้เอทำนอล 508.94 948.55 1,181.88 1,273.08 1,334.91 

ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเฉลี่ยต่อวัน  1.39 2.60 3.24 3.49 3.66 

ที่มำ: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน 

  ภาวะอุตสาหกรรมแก๊สโซฮอล์ 
    เนื่องจำกเอทำนอลที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงนั้น จะถูกน ำไปผสมรวมกับน้ ำมันเบนซินที่สัดส่วนต่ำงๆ
เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ตำมล ำดับ ดังนั้น ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลส ำหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง
ในประเทศ จะแปรผันตำมปริมำณกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเป็นหลัก โดยในช่วงที่ผ่ำนมำนั้นปริมำณ
กำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจำก 12.17 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2555 เป็น 27.65 
ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2559 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 17.84 ต่อปี เนื่องมำจำกรถยนต์
รุ่นใหม่ที่สำมำรถใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ปริมำณเอทำนอลผสมได้มำกข้ึน ประกอบกับรำคำขำยปลีกน้ ำมัน
เช้ือเพลิงที่ลดลงค่อนข้ำงมำกจำกสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันตลำดโลก 
    ในปี 2556 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวันมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 
68 เมื่อเทียบจำกปี 2555 ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่ภำครัฐได้ประกำศยกเลิกกำรจัดจ ำหน่ำยน้ ำมันเบนซิน 91 ท ำให้
ประชำชนที่ใช้น้ ำมันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ยนมำใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ด้วยเหตุน้ีจึงท ำให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้
น้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ภำยในประเทศน้ันเพิ่มข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดด และเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ตารางแสดงปรมิาณการจ าหนา่ยน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ในช่วงปี 2555-2559 
 

(หน่วย : ล้านลิตร) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแกส๊โซฮอล ์ 4,454.73 7,469.89 8,007.92 9,130.33 10,118.37 
กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแกส๊โซฮอลเ์ฉลี่ยต่อวัน  12.17 20.46 21.94 25.01 27.65 
ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน 

นอกจำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศที่เพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่องแล้ว     
หำกพิจำรณำสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ พบว่ำตั้งแต่ปี 2555 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊ส
โซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทำนอลที่สูง ได้แก่ น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีกำรปรับตัว
เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐผ่ำนกำรเพิ่มส่วนต่ำงรำคำระหว่ำงแก๊สโซฮอล์ 
E10 และ E20 และเงินชดเชยจำกกองทุนน้ ำมัน ในขณะที่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10  มีแนว 
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โน้มลดลงตำมล ำดับ แต่อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นได้ว่ำในปี 2558-2559 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 
E85 กลับลดลง ทั้งนี้เนื่องมำจำกส่วนต่ำงรำคำขำยปลีกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เมื่อเทียบกับน้ ำมันประเภทอื่น
ยังต่ ำเกินไปจึงไม่จูงใจผู้บริโภคประกอบกับปี 2559 รำคำน้ ำมันเช้ือเพลิงลดต่ ำลงส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกใช้
น้ ำมันที่ส่วนผสมของเอทำนอลน้อยลง 

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์แต่ละประเภท ในช่วงปี 2555-2559 

 
 
 

    ด้ำนผู้ค้ำน้ ำมันมีกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 
เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2559 มีสถำนีบริกำรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จ ำนวน 3,303 สถำนีบริกำร 
และมีสถำนีบริกำรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จ ำนวน 973 สถำนีบริกำร  

(หน่วย : บาท/ลิตร) ประเภทน้ ามัน 

เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล ์E85 
อัตรำเงินสง่เข้ำกองทุน 6.3100 0.3500 0.3500 - - 
อัตรำเงินชดเชย - - - 3.000 9.3500 
ค่ำกำรตลำด 2.4304 1.5592 1.5513 2.3975 4.2535 
รำคำขำยปลีก 35.3600 28.2500 27.9800 25.7400 20.2900 

ที่มำ: โครงสร้ำงรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
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ร้อยละ 

ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
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- โรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลและมันส ำปะหลงัจ ำนวน 4 แห่ง                                        
        ก ำลังกำรผลิตรวม 700,000 ลิตรต่อวัน 
- โรงงำนผลิตเอทำนอลจำกมันส ำปะหลังจ ำนวน 7 แห่ง                                                              

        ก ำลังกำรผลิตรวม 1,830,000 ลิตรต่อวัน 
 

โรงงานเอทานอลท่ีเปิดด าเนินการผลิตเอทานอลแล้ว 

โรงงานเอทานอล จังหวัด 
ก าลังการผลิต 

(ลิตร/วัน) วัตถุดิบหลกั 

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 (บอ่พลอย)* กำญจนบุรี 300,000 กำกน้ ำตำล 
4 บริษัท น้ ำตำลไทยเอทำนอล จ ำกัด* กำญจนบุรี 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 เอกรัฐพฒันำ จ ำกัด* นครสวรรค ์ 230,000 กำกน้ ำตำล 
9 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลงังำน จ ำกัด* สระบุรี 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 ำออ้ย/กำกน้ ำตำล 
12 บริษัท รำชบุรีเอทำนอล จ ำกัด* รำชบุรี 150,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
13 บริษัท อ ี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 เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน) เฟส 2 สุพรรณบุรี 200,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
16 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด ลพบุรี 200,000 มันเส้น 
17 บริษัท ไท่ผงิเอทำนอล สระแก้ว 300,000 มันสด 
18 บริษัท พ ีเอส ซี สตำร์ซ โปรดักส์ช่ัน ชลบุรี 150,000 มันสด/มันเส้น 
19 บริษัท ไทยเอทำนอล พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ขอนแก่น 130,000 มันสด 
20 บริษัท อ8ี5 จ ำกัด ปรำจีนบุรี 500,000 มันสด/น้ ำแปง้ 
21 บริษัท อุบล ไบโอ เอทธำนอล จ ำกัด อุบลรำชธำนี 400,000 มันสด/มันเส้น 
22 บริษัท สีมำอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ฉะเชิงเทรำ 150,000 มันสด/มันเส้น 
 รวมก าลังการผลิตทั้งหมดในปัจจุบัน  5,040,000  

ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
หมำยเหตุ : * เป็นโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ประกอบกำรโรงงำนน้ ำตำล 
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 - ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 หมำยถึง ผู้ค้ำน้ ำมันที่มีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน ข้ึนไป  

 - 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 

 2.  การก าหนดลักษณะและคณุภาพของเอทานอล 
   เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรน ำเอทำนอลมำใช้ในเชิงพำณิชย์ และสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่
ผู้บริโภค กรมธุรกิจพลังงำนจึงได้ก ำหนดลักษณะและคุณภำพเอทำนอลแปลงสภำพส ำหรับใช้ผสมกับน้ ำมัน
เบนซินพื้นฐำนเพื่อผลิตเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ ผ่ำนประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะและ
คุณภำพของเอทำนอลแปลงสภำพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2548 
  3.  การยกเว้นภาษีสรรพสามิต 
  เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้เอทำนอลเป็นเช้ือเพลิง รัฐบำลโดยกรมสรรพสำมิต
จึงได้ออกประกำศเรื่อง วิธีกำรงดเว้นไม่เรียกเก็บภำษีสุรำส ำหรับสุรำกลั่นชนิดสำมทับ (เอทำนอล) ที่น ำไปใช้
ผสมน้ ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2548 โดยผู้ขอยกเว้นภำษีดังกล่ำวจะต้องท ำ
กำรติดตั้งระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ำรำยงำนตำมที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด 
 
 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ ์
 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 (“MAGUIN”) ประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับกำรยอมรับจำก
ผู้ผลิตเอทำนอลทั่วโลก โดยลักษณะเด่นของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใช้กระบวนกำรหมักแบบหลำยถัง
ต่อเนื่อง (Cascade Continuous) และกระบวนกำรกลั่นแบบ 2 คอลัมน์ นอกจำกนี้ กระบวนกำรผลิตของ
บริษัทฯ  ยังได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2008 และกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ 

รายละเอียด สายการผลิตท่ี 1 สายการผลิตท่ี 2 
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล กำกน้ ำตำล กำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง 
ก ำลังกำรผลิตติดต้ัง 165,000 ลิตรต่อวัน 200,000 ลิตรต่อวัน 
วันที่เริ่มกำรผลิตครั้งแรก 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 
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          ปัจจุบัน สำยกำรผลิตเอทำนอลทั้ง 2 สำยของบริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยสำยกำรผลิตที่ 1 ซึ่งใช้กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียว ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิต          
เชิงพำณิชย์มำแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2548 ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 ซึ่งสำมำรถเลือกใช้วัตถุดบิไดส้องชนดิ 
คือ กำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง นั้น ปัจจุบันได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตเอทำนอลเชิงพำณิชย์เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 
2555 โดยใช้กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตได้เพียงอย่ำงเดียว อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้
วัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 นั้น จะข้ึนอยู่กับต้นทุนกำรผลิตและแผนกำรผลติของบรษัิทฯ 
เป็นหลัก  

 

  2.3.2 ก าลังการผลิต 

 ปี 2558 ปี 2559 
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 37,857,442 66,105,916 35,647,051 69,453,986 
% ของก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 69.15 100.16 65.11 105.23 
รวมก ำลงักำรผลติตดิตัง้  120,750,000 120,750,000 
รวมปริมำณผลิตจริง 103,963,358 105,101,037 
% ของก ำลังกำรผลิตติดตัง้รวม 86.10 87.04 
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  2.3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ สามารถแบ่งเปน็ 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process) 

กำกน้ ำตำลที่ถูกส่งโดยท่อจำกถังเก็บกำกน้ ำตำล จะถูกน ำมำเตรียมก่อนกำรน ำไปหมัก ด้วย
กำรน ำกำกน้ ำตำลมำเจือจำงด้วยน้ ำเพื่อให้ได้ควำมเข้มข้นที่เหมำะสมและเติมกรดซึ่งเป็นสำรเคมีประเภทลด
แรงตึงผิวเพื่อให้สิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจำกกำกน้ ำตำล  

 
 

 

แอลกฮอล์ท่ีมีความ
บริสุทธ์ิ 99.8%          
โดยปริมาตร 

การดูดน ้าออก 
(Dehydration) 

การกลั่น 
(Distillation) 

การหมัก 
(Fermentation) 

การเตรียมวัตถุดิบ 
(Mash Preparation) ใช้เวลำประมำณ 4 ชั่วโมง 

ใช้เวลำประมำณ 36 ชั่วโมง 

ใช้เวลำประมำณ 30 นำที 
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2.  การหมัก (Fermentation Process) 
กำกน้ ำตำลที่ถูกเจือจำงส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้ำสู่กระบวนกำรเตรียมยีสต์เพื่อเตรียมเช้ือยีสต์ส ำหรับ

ใช้ในกระบวน กำรหมัก โดยจะเติมสำรอำหำร กรด และอำกำศ ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของยีสต์ จำกนั้น
ยีสต์ที่ผ่ำนกำรเลี้ยงจนได้สภำวะที่เหมำะสมใน Prefermenters จะถูกส่งเข้ำถังหมัก (Fermenters) พร้อมกับ
กำกน้ ำตำลที่ ถูกเจือจำงอีกส่วนหนึ่ง กระบวนกำรหมักของบริษัทฯ จะเป็นกระบวนกำรแบบต่อเนื่อง 
(Cascade Continuous) โดยผ่ำนถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแต่ละถังจะมีปั๊มสูบวนและระบบน้ ำหล่อเย็นเพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิถังหมักให้คงที่ โดยจะใช้เวลำในกำรหมักทั้งสิ้นประมำณ 36 ช่ัวโมง เพื่อให้ยีสต์เปลี่ยนน้ ำตำล
ให้เป็นแอลกอฮอล์ หลังจำกนั้นน้ ำหมักจะถูกส่งไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพื่อรอท ำกำรกลั่นต่อไป ใน
กระบวนกำรนี้จะได้แอลกอฮอล์ที่มีระดับควำมบริสุทธ์ิประมำณ 9-10% โดยปริมำตร  

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

แอลกอฮอล์ออกจำกน้ ำหมัก โดยกำรกลั่นที่ควำมดันระดับต่ ำกว่ำบรรยำกำศ  เมื่อไอของแอลกอฮอล์เคลื่อนตัว
ออกจำกยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผ่ำนชุดหล่อเย็น ไอแอลกอฮอล์ส่วนที่บริสุทธ์ิจะควบแน่นเป็นแอลกอฮอล์
เหลวที่มีควำมบริสุทธ์ิประมำณ 50% โดยปริมำตร และถูกสูบส่งไปต่อยังหอกลั่นที่ 2 ซึ่งมีหน้ำที่ท ำให้
แอลกอฮอล์มีควำมบริสุทธ์ิเพิ่มข้ึน โดยกำรกลั่นที่ควำมดันสูงกว่ำบรรยำกำศ เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่มีควำม
บริสุทธ์ิประมำณ 92% โดยปริมำตร ไอแอลกอฮอล์จำกหอกลั่นที่ 2 จะถูกส่งผ่ำนเข้ำไปสู่กระบวนกำรแยกน้ ำ
ออก (Dehydration)  
 ในกระบวนกำรกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สำมำรถน ำไปใช้
ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำกรรมน้ ำหอม อุตสำหกรรมเรซิ่นและพลำสติก อุตสำหกรรมแล็คเกอร์และหมึก
พิมพ์ นอกจำกนีจ้ะเกิดน้ ำกำกส่ำ (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส่งไปบ ำบัดที่ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพของบริษัทฯ  ต่อไป 

4.  การดูดน้ าออก (Dehydration Process) 
 เป็นกำรแยกน้ ำที่เหลือออกเพื่อท ำให้แอลกอฮอล์มีควำมบริสุทธ์ิในระดับ 99.8% โดยปริมำตร 

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

 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ คือ กำกน้ ำตำล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 
80 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล บริษัทฯ สั่งซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศทั้งหมด 
โดยบริษัทฯ จะเริ่มเจรจำซื้อกำกน้ ำตำลล่วงหน้ำกับผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยกำกน้ ำตำลตั้งแต่ช่วงก่อน
ฤดูกำลเปิดหีบอ้อย เนื่องจำกกำกน้ ำตำลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรผลิตน้ ำตำล ดังนั้นปริมำณกำกน้ ำตำลจะ
มำกหรือน้อยจึงข้ึนอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละฤดูกำลเป็นส ำคัญ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรที่
บริษัทฯ อำจมีปริมำณกำกน้ ำตำลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เพียงพอต่อกำรผลิตเอทำนอลตำมแผนที่วำงไว้ บริษัทฯ 
จึงมีกำรจัดท ำสัญญำซื้อกำกน้ ำตำลล่วงหน้ำกับผู้ผลิต และ/หรือผู้จ ำหน่ำยกำกน้ ำตำล โดยจะก ำหนดปริมำณกำร
ซื้อกำกน้ ำตำลและก ำหนดส่งมอบที่แน่นอนไว้ บริษัทฯ มีกำรสั่งซื้อกำกน้ ำตำลจำก บริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด 
(“มิตรผล”) เป็นหลัก เนื่องจำกโรงงำนน้ ำตำลของมิตรผลตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัทฯ  ซึ่งจะ
ช่วยประหยัดต้นทุนกำกน้ ำตำล (รวมค่ำขนส่ง) ลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำกำรซื้อขำยกำกน้ ำตำล
กับ บริษัท 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 ำตำลจำกผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยกำกน้ ำตำลรำยอื่นเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี
และลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยน้อยรำย โดยบริษัทฯ ได้มีกำรท ำสัญญำซื้อขำย
กำกน้ ำตำลระยะยำวเพิ่มเติมจำกผู้ผลิตกำกน้ ำตำลรำยอื่น ได้แก่ บริษัท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด ซึ่งมีระยะเวลำ
ของสัญญำ 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     
  ส ำหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงใช้กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเอทำนอล โดย ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อกำกน้ ำตำลส ำหรับใช้ในกำรผลิตปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 64 
ของปริมำณกำกน้ ำตำลที่ต้องกำรใช้ทั้งหมด 
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2. สารเคมี 

นอกเหนือจำกกำกน้ ำตำลที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้ว บริษัทฯ ยังใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต      
เอทำนอลโดยในปี 2557-2559 ต้นทุนสำรเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.87 ร้อยละ 1.42 และร้อยละ 1.68 ของ
ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล ทั้งนี ้สำรเคมีที่ส ำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนกำรผลิต เช่น ยีสต์, ยูเรีย,ไดแอมโมเนี่ยม
ฟอสเฟต, Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป็นต้น โดยเป็นกำรสั่งซื้อจำกผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศ
ทั้งหมด และจำกกำรที่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงเน้นกำรสั่งซื้อวัตถุดิบที่มี
คุณภำพจำกผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยที่มีศักยภำพและควำมสำมำรถที่จะจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพตำมที่
ก ำหนดได้อย่ำงครบถ้วนและตรงตำมก ำหนดเวลำที่ต้องกำร โดยบริษัทฯ จะมีกำรจัดท ำทะเบียนรำยช่ือผู้ผลิต
และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำย (Approved Vendor List) เพื่อใช้ในกำรกลั่นกรองผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยที่มี
คุณภำพ ซึ่งบริษัทฯ จะท ำกำรทบทวนผลกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจำรณำจำกคุณภำพและประวัติกำรส่ง
มอบวัตถุดิบเป็นหลัก  

ทั้งนี้ ในกำรสั่งซื้อสำรเคมีนั้น บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกปริมำณกำรสั่งซื้อข้ันต่ ำ (Minimum 
Stock) ที่ก ำหนดไว้ โดยหำกปริมำณลดลงจนถึงปริมำณข้ันต่ ำที่ต้องมีไว้ ระบบ ERP ก็จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรสั่ งซื้อสำรเคมี เพิ่ม ซึ่งระบบดังกล่ำวจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรวัตถุดิบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีปริมำณที่เหมำะสม 

3. มันเส้น 

ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้วัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตที่ 2 นัน้ จะข้ึนอยูก่บั
ต้นทุนกำรผลิตและแผนกำรผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งกำรที่บริษัทฯ มีทำงเลือกในกำรเลือกใช้วัตถุดบิจะท ำ
ให้บริษัทฯ บริหำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกำกน้ ำตำลเปน็
วัตถุดิบหลักเพียงอย่ำงเดียว โดยบริษัทฯ สำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ ำกว่ำในกำรผลิตเอทำนอลได้  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรผลิตเอทำนอลจำกมันเส้น โดยมีนโยบำย
ในกำรจัดหำมันเส้นจำกบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกำญจนบุรี อุทัยธำนี นครสวรรค์ และก ำแพงเพชร    
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกมันส ำปะหลังเป็นจ ำนวนมำก โดยกำรซื้อมันเส้นนั้น บริษัทจะท ำกำรส ำรวจลำนมัน
เพื่อให้มั่นใจว่ำ ลำนมันดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรผลิตมันเส้นตรงตำมคุณภำพที่บริษัทฯ ต้องกำร และบริษัทฯ 
จะท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง เพื่อตรวจสอบคุณภำพของมันเส้นทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจท ำกำรซื้อขำย นอกจำกนี้ ก่อน
ในข้ันตอนกำรรับมอบมันเส้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะท ำตรวจสอบมันเส้นในแต่ละคันรถว่ำมีคุณภำพตำมที่
ก ำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบ โดยหำกมีคุณภำพไม่เป็นไปตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด ก็จะปฎิเสธกำรรับมอบใน
ครั้งดังกล่ำว เพื่อให้มั่นใจว่ำมันเส้นที่บริษัทฯ จัดหำมำนั้นเป็นมันเส้นที่มีคุณภำพตรงตำมที่ก ำหนดและ
เหมำะสมส ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ  
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  3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

         บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทำนอลเพื่อใช้
ผสมกับน้ ำมันเบนซินเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์ โดยมีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก 
     กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบหลักคิดเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 80 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล

โดยรวม ซึ่งปริมำณผลผลิตกำกน้ ำตำลในแต่ละปีข้ึนอยู่กับปริมำณอ้อยที่เข้ำหีบของโรงงำนน้ ำตำล และ
เนื่องจำกอ้อยเป็นผลผลิตทำงเกษตร จึงมีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบหลำยด้ำน ได้แก่พื้นที่ในกำรเพำะปลูกซึ่งจะ
แปรผันไปตำมผลตอบแทนเมื่อเทียบกับพืชไร่ชนิดอื่น สภำพภูมิอำกำศ โรคระบำด รวมถึงปริมำณน้ ำฝนและ
น้ ำชลประทำนในแต่ละปี บริษัทฯ จึงได้มีกำรจัดหำกำกน้ ำตำลโดยท ำสัญญำซื้อขำยระยะยำวกับผู้ผลิต และ/
หรือผู้จัดจ ำหน่ำยกำกน้ ำตำลในประเทศเพื่อตกลงปริมำณกำกน้ ำตำล และก ำหนดเวลำส่งมอบไว้ล่วงหน้ำ ซึ่ง
จะช่วยให้สำมำรถบริหำรสต็อกกำกน้ ำตำลรวมทั้งวำงแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และยังเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะต้องหยุดหรือชะลอกำรผลิตเอทำนอล เนื่องจำกปริมำณ
วัตถุดิบไม่เพียงพออีกด้วย 

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก 
      กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำกน้ ำตำลส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล เนื่องจำกเป็นต้นทุน

โดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้รำคำกำกน้ ำตำลจะแปรผันไปตำมอุปสงค์และอุปทำนในทิศทำงเดียวกับกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำน้ ำตำล ซึ่งเป็นไปตำมฤดูกำลและกลไกตลำด ดังนั้นหำกรำคำกำกน้ ำตำลปรับตัวสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็วอำจ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยและอัตรำก ำไรของบริษัทฯ เนื่องจำกไม่สำมำรถปรับรำคำขำยเอทำนอลในอัตรำที่
เท่ำกันหรือมำกกว่ำอัตรำกำรเพิ่มข้ึนของต้นทุนวัตถุดิบได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยก ำหนดรำคำเอทำนอลจำก
ต้นทุนบวกก ำไรข้ันต้นที่เหมำะสม อีกทั้งมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดและควำมเคลื่อนไหวของรำคำวัตถุดิบ
กำกน้ ำตำลอย่ำงใกล้ชิดและสม่ ำเสมอ ตลอดจนกำรเจรจำท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำก่อนฤดูหีบอ้อย เพื่อให้
สำมำรถจัดซื้อกำกน้ ำตำลได้ในรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้  

3. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหลัก 
      บริษัทฯ ท ำสัญญำซื้อขำยวัตถุดิบกำกน้ ำตำลกับ บริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด (“มิตรผล”) ใน

สัดส่วนประมำณร้อยละ 40-50 ของปริมำณควำมต้องกำรใช้กำกน้ ำตำลในแต่ละปี เนื่องจำกที่ตั้งของโรงงำน
น้ ำตำลมิตรผลอยู่ใกล้กับโรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ส่งผลให้สำมำรถลดต้นทุนค่ำขนส่งได้บำงส่วน แต่
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำซื้อขำยกำกน้ ำตำลระยะยำวจำกผู้ผลิตรำยอื่นเพิ่มเติม โดยมีกำรตกลง
ปริมำณซื้อขำยไว้ล่วงหน้ำในแต่ละปี เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบรำยใดรำยหนึ่งเป็นหลัก 
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4. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 
      บริษัทฯ จ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ ำมันมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติ

กำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อน ำไปผสมเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งถือว่ำเป็นตลำดที่มีลูกค้ำน้อยรำย 
ดังนั้นลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีควำมต้องกำรเอทำนอลในปริมำณมำกจึงมีอ ำนำจต่อรองทั้งรำคำจ ำหน่ำยและเงื่อนไข
กำรซื้อขำย เช่นเครดิตกำรช ำระเงิน แต่หำกไม่มีปริมำณกำรสั่งซื้อจำกลูกค้ำรำยใหญ่ หรือปริมำณกำรสั่งซื้อ
ลดลง อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และผลก ำไรของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงเน้นสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม
ลูกค้ำเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่น และควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ อีกทั้งพยำยำมลดกำรพึ่งพิงลูกค้ำ
รำยใดรำยหนึ่ง โดยขยำยฐำนลูกค้ำให้มำกขึ้นเพื่อให้สำมำรถจ ำหน่ำยเอทำนอลได้ตำมเป้ำหมำยในรำคำและ
เงื่อนไขที่ดีที่สุด 

5. ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ 
      กรมธุรกิจพลังงำนอยู่ระหว่ำงทบทวนแผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง (Oil Plan 2015) ให้

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยเฉพำะกำรออกประกำศยกเลิกกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2561 รวมถึงกำรทบทวนแผนกำรส่งเสริมน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เนื่องจำกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 
E85 ได้รับกำรส่งเสริมโดยใช้เงินจำกกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงเข้ำมำชดเชยเพื่อรักษำส่วนต่ำงรำคำให้ถูกกว่ำเมื่อ
เทียบกับเช้ือเพลิงอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด โดยมุ่งเน้นกำรรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ และควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำจะได้รับ
ผลกระทบจำกนโยบำยของภำครัฐน้อยที่สุด 

6. ความเสี่ยงจากราคาน้ ามันตลาดโลก 
      เนื่องจำกน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ประกอบไปด้วยส่วนผสมระหว่ำงเอทำนอลและน้ ำมันเบนซิน ดังนั้น

สถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันตลำดโลกที่ยังคงมีควำมผันผวนและอยู่ในระดับต่ ำจึงส่งผลกระทบและเปน็แรงกดดนัให้
ผู้ผลิตเอทำนอลต้องปรับลดรำคำจ ำหน่ำยลง โดยบริษัทฯ ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้ปรับปรุงประสิทธิภำพเพือ่ลด
ต้นทุนกำรผลิตและค่ำใช้จ่ำยให้ต่ ำลง รวมถึงกำรสนับสนุนภำครัฐให้มีกำรส่งเสริมกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ให้
มำกข้ึนตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ .ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) ของ
กระทรวงพลังงำน 

7. ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักส าหรับผลิตไอน้ าและไฟฟ้าเพ่ือใช้ใน
กระบวนการผลิตเอทานอล 

       บริษัทฯ ใช้เช้ือเพลิงก๊ำซชีวภำพเป็นเช้ือเพลิงหลักส ำหรับผลิตไอน้ ำและไฟฟ้ำเพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตเอทำนอล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิตจำก
เดิมที่ต้องใช้น้ ำมันเตำและเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงผลิตไอน้ ำ ท ำให้ลดต้นทุนค่ำเช้ือเพลิงได้อย่ำงมำก 
ปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพได้พอเพียงต่อควำมต้องกำรใช้ก๊ำซชีวภำพส ำหรับผลิตไอน้ ำและไฟฟำ้ 
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ที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลทั้งสองสำยกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำมอำจมีควำมเสี่ยงหำกเกิดภัยธรรมชำติ  ที่อำจส่งผล 
ให้บ่อผลิตก๊ำซชีวภำพได้รับควำมเสียหำย และกระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพต้องหยุดชะงักลง โดยต้องหันไปใช้
เช้ือเพลิงประเภทอื่นแทน เช่น น้ ำมันเตำ และกะลำปำล์ม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนผลิตเอทำนอลสูงข้ึน 
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพให้มีควำมแข็งแรง
และมีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ดูแลระบบกำรผลิตก๊ำซชีวภำพทุกระบบอย่ำงใกล้ชิด โดยมีกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนั้นยังได้ท ำประกันภัยจำกภัยธรรมชำติทุกประเภท เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบที่
จะเกิดจำกภัยธรรมชำติอีกทำงหนึ่ง 

8. ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้ำนสุขภำพและอนำมัยของชุมชนรอบโรงงำน จึงมี

ควำมมุ่งมั่นและเอำใจใส่ต่อสภำพแวดล้อม และมลภำวะที่จะเกิดข้ึน โดยมีนโยบำยทีจ่ะไม่มกีำรระบำยน้ ำกำก
ส่ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วลงสู่พื้นทีส่ำธำรณะ หรือที่เรียกว่ำ “ZERO DISCHARGE” อีกทั้งไดล้งทุนติดตัง้อุปกรณ์ 
(Bio Scrubber)  ส ำหรับก ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  ในก๊ำซชีวภำพที่ใช้เป็นเช้ือเพลงิส ำหรบักำรผลิต 
ไอน้ ำและไฟฟ้ำ ส่งผลให้ก๊ำซชีวภำพมีควำมสะอำดและมีคุณภำพที่ดีข้ึน ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรสร้ำงมลพิษใน
อำกำศที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนรอบบริเวณโรงงำน  
 

9. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญากู้เงิน 

  9.1 การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEBT TO EQUITY RATIO : D/E) และ
อัตราส่วนความสามารถ ในการช าระหนี้ (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO : DSCR) ตามท่ีผู้ให้กู้
ก าหนด 

  บริษัทฯได้ท ำสัญญำกู้เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งซึ่งมียอดคงค้ำง ณ วันสิ้นปี 
2559 จ ำนวน 297.76 ล้ำนบำท โดยสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสำมำรถด ำรงอัตรำส่วนต่ำงๆ ตำมที่
ก ำหนดในสัญญำกู้เงินได้เป็นอย่ำงดี และมีวงเงินกู้ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 3 แห่งรวมทั้งสิ้น 1,700 ล้ำน
บำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรจัดซื้อวัตถุดิบกำกน้ ำตำล ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2559 มีเงินกู้ยืมระยะสั้น
ที่ใช้จริงจ ำนวน 986.64 ล้ำนบำท ซึ่ง บริษัทฯก็ตระหนักในเรื่องนี้ดีและพยำยำมบริหำรกระแสเงินสดอย่ำง
รอบคอบและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำหรือผิดนัดผิดสัญญำกู้เงินที่ท ำไว้แต่อย่ำงใด 

  9.2 การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (LANNA)  ใน 
บริษัทฯ ไม่ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดตลอดอายุสัญญากู้เงิน 
  ผู้ให้กู้ได้ก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของ LANNA ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ำกว่ำ                
ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอำยสุัญญำกู้เงิน บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงที่อำจปฏิบัตผิิดเงื่อนไขตำม
สัญญำกู้เงนิ และท ำใหผู้้ใหกู้้สำมำรถเรียกให้บริษัทฯ  ช ำระคืนเงินกู้ทัง้หมด  ซึ่งอำจจะส่งผลต่อสภำพคล่องใน 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
   4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสทิธิ ์ ภาระผูกพนั 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 

มูลค่าตามบญัชีสุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59  

(ล้านบาท) 

ที่ดิน ส ำหรับแปลงเกษตรและบ่อผึ่ง 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 953-3-87 ไร ่

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์  

65.14 

- 43.07 
ที่ดิน ส ำหรับบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพบ่อที่ 3  
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 12-3-28 ไร ่

เป็นเจ้ำของ - 1.95 

ที่ดิน ส ำหรับบ่อเก็บน้ ำกำกส่ำ 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 128-3-63 ไร ่
 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

 

13.05 

ที่ดิน ส ำหรับบ่อเก็บน้ ำดี 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 42-3-72 ไร ่

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

4.42 

ที่ดิน ส ำหรับลำนจอดรถบรรทุก 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 244-3-50 ไร ่

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

24.82 

- 2.47 

ที่ดิน ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 2 และบ่อผลิต
ก๊ำซชีวภำพบ่อที่ 4  
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 83-1-16 ไร ่

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์  

8.22 

ที่ดิน ส ำหรับสำยกำรผลิตที่ 1 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 103-1-17 ไร ่

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

10.63 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน เป็นเจ้ำของ    - 56.79 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเครื่องจักรไว้กับ
ธนำคำรพำณิชย์  

1,465.27 
 

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง เป็นเจ้ำของ - 182.04 
เครื่องใช้ส ำนักงำน เป็นเจ้ำของ - 3.39 

ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ - 8.56 

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและตดิตั้ง เป็นเจ้ำของ - 424.57 
รวม 2,314.39 
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4.2 สัญญาซื้อขายกากน้ าตาล 

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

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

ตกลงรำคำ ทุกๆ ระยะ 5 ปี 
อำยุสัญญำ : ปี 2548-2562 
กำรสง่มอบ : ผู้ขำยจะต้องสง่มอบกำกน้ ำตำลให้แกผู่้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซือ้ 
ค่ำปรับ : หำกผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อตำมปริมำณที่ตกลงกัน 

ผู้ขำยจะจัดหำหรือจัดซื้อกำกน้ ำตำลจำกที่อื่นเพื่อน ำมำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ
จนครบถ้วนตำมจ ำนวนและรำคำที่ก ำหนด ในกรณีที่ผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำ
กำกน้ ำตำลมำทดแทนให้แก่ผู้ซื้ อได้  ผู้ขำยจะต้อง คืนเงินมัดจ ำค่ ำ
กำกน้ ำตำลส่วนที่ผู้ ซื้อต้องจัดหำมำใช้ทดแทน รวมถึงชดใช้รำคำ
กำกน้ ำตำลในส่วนที่  ผู้ซื้อจ่ำยเพิ่มข้ึนจำกรำคำที่ตกลงกันในสัญญำ อัน
เนื่องมำจำกกำรที่ผู้ซื้อต้องจัดหำกำกน้ ำตำลมำทดแทนและค่ำเสียหำยอื่น
ตำมควำมเป็นจริงให้แก่ผู้ซื้อ 

เหตุแหง่กำร
ยกเลกิสญัญำ 

: 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 หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ให้สัญญำซื้อขำยกำกน้ ำตำลฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที
โดยไม่ต้องบอกกล่ำว และเงินค่ำกำกน้ ำตำลที่ผู้ซื้อได้ช ำระมำแล้วทั้งหมด 
ให้ตกเป็นของผู้ขำยทั้งหมดทันที 

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

วันที่ในสัญญำ : 28 พฤษภำคม 2546 

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

อำยุสัญญำ : 15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้ถือตำมที่ก ำหนดในสัญญำหลัก 
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คู่สัญญำ : บริษัท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด 

วันที่ในสัญญำ : 1 สิงหำคม 2556 
ลักษณะสญัญำ : บริษัทจะซือ้กำกน้ ำตำลจำกผู้ขำยในปรมิำณที่ตกลงกัน 
อำยุสัญญำ : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
กำรสง่มอบ : ผู้ขำยจะต้องสง่มอบกำกน้ ำตำลให้แกผู่้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซือ้ 
 

คู่สัญญำ : บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธำนี จ ำกัด 

วันที่ในสัญญำ : 1 สิงหำคม 2556 
ลักษณะสญัญำ : บริษัทจะซือ้กำกน้ ำตำลจำกผู้ขำยในปรมิำณที่ตกลงกัน 
อำยุสัญญำ : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
กำรสง่มอบ : ผู้ขำยจะต้องสง่มอบกำกน้ ำตำลให้แกผู่้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซือ้ 

   

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  สรุปคดีความ 

 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2554 บริษัทแห่งหนึ่ง (ในฐำนะ “โจทก์”) ได้ยื่นค ำฟ้องต่อศำลแพ่งกล่ำวหำ
ว่ำบริษัทฯ (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 ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศำล
ช้ันต้นได้พิพำกษำยกฟ้องโจทก์ โดยให้โจทก์ช ำระเงินค่ำมันเส้นที่จ ำเลยจ่ำยล่วงหน้ำรวมดอกเบี้ยถึงวันฟ้อ ง
จ ำนวน 6,869,477.50 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 ซึ่ง
เป็นวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จสิ้น และให้โจทก์ชดใช้ค่ำฤชำ-ธรรมเนียมศำลเท่ำที่จ ำเลยชนะคด ี
โดยก ำหนดให้โจทก์ช ำระค่ำทนำยควำมให้จ ำเลยจ ำนวน 30,000 บำท ส่วนค ำขออื่นนอกจำกนี้ทั้งของโจทก์
และจ ำเลยให้ยกและเป็นพับ  

  ต่อมำเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ (ในฐำนะ “โจทก์” คดีฟ้องแย้ง) ได้ย่ืนอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ
ศำลช้ันต้นในเรื่องของค่ำเสียหำย โดยบริษัทฯ ขออุทธรณ์จ ำนวนค่ำเสียหำยเป็นเงิน 75.5 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อ
วันที่ 5 มกรำคม 2558 จ ำเลย (ในคดีฟ้องแย้ง) ได้ยื่นค ำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีและอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ  
ศำลช้ันต้นที่สั่งยกฟ้องของจ ำเลย  
            เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ซึ่งพิพำกษำยืนตำม
ค ำพิพำกษำศำลช้ันต้น โดยค่ำธรรมเนียมในช้ันอุทธรณ์ให้เป็นพับ  
  เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 บริษัทฯได้ยื่นฎีกำคัดค้ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ดังกล่ำวต่อศำลฎีกำ 
ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ  
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6.ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

ช่ือบริษัท : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000157 
ลักษณะกำรประกอบธุรกจิ : ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเช้ือเพลิง 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่: 888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ช้ัน 11 ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330  โทรศัพท ์02-627-3890-4, 02-225-4380-4 
โทรสำร  02-627-3889 

ที่ตั้งโรงงำน : 9 หมู่ที่ 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง   
  จังหวัดสพุรรณบุรี  

เว็บไซต ์: WWW.THAIAGROENERGY.COM 

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

ผู้สอบบญัชี  1.นำงสำยฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4434 และ/หรือ 
2.นำยวิชำติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ 
3.นำงสำวสำธิดำ รัตนำนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่ง 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ               
ช้ัน 33 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

  โทร. 02-264-0777  โทรสำร. 02-264-0789  
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ข้อมูลของกรรมการ 
4.ชื่อและชื่อสกลุ :    นำยอนันต์ เล้ำหเรณู  
ต าแหน่งในปจัจุบัน : กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ  
สัญชาติ        :    ไทย 
อายุ          :    63 ป ี
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำตรี นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- หลักสูตรพัฒนำกรรมกำรของสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรไทย 

 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  
 R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 

- หลักสูตรพัฒนำกรรมกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 CG Forum 4/2557: เสวนำเรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทกับกำรก ำนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  
 CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบำล 
 CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
 CFO in the new financial world ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ปี 2558       
 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำรในกำรควบคุมภำยในปี 2558 
 M&A บทบำทของกรรมกำร ปี 2558 

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่มำตั้งแต่วันที ่18 ตลุำคม 2550 
                                  รวมระยะเวลำกำรเป็นกรรมกำรถงึปัจจบุันรวม 10 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:  หุ้นสำมัญจ ำนวน 4,771,895  หุ้น, ภรรยำ 2,622 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน
ทั้งสิ้น 4,775,517 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.47 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รียกช ำระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2550 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่ 
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ข้อมูลของกรรมการ 
5.ชื่อและชือ่สกุล : นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร 
ต าแหน่งในปจัจุบัน : กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
สัญชาต ิ   :    ไทย 
อายุ   :    78 ป ี

วุฒิการศึกษา :    
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์สำขำช่ำงกล มหำวิทยำลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี 
- หลักสูตรพัฒนำกรรมกำรของสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่มำตั้งแต่วันที ่18 ตลุำคม 2550 
                                  รวมระยะเวลำกำรเป็นกรรมกำรถงึปัจจบุันรวม 10 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :   เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:  หุ้นสำมัญจ ำนวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-   
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2550 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่ 

จ านวนกจิการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 1 -ไม่มี- 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกจิการอื่น ในปทีี่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 
1 บริษัทจ ำกัด กรรมกำร ที่ปรึกษำฝ่ำยต่ำงประเทศ ย.ูที. อินเตอร์เนช่ันแนล 
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ข้อมูลของกรรมการ 
6.ชื่อและชือ่สกุล : นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์  
ต าแหน่งในปจัจุบัน : กรรมกำร,  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพันบริษัทฯและ 
        กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
สัญชาต ิ   :    ไทย  
อายุ   :    57 ป ี
วุฒิการศึกษา :  

- 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   
- หลักสูตรพัฒนำกรรมกำรของสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014 
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014 
 Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่มำตั้งแต่วันที ่18 ตลุำคม 2550 
                                  รวมระยะเวลำกำรเป็นกรรมกำรถงึปัจจบุันรวม 10 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: หุ้นสำมัญจ ำนวน 45,940 หรือคดิเป็นร้อยละ 0.0046 ของ 
                                                              ทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-   
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2550 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่ 

 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่

จ านวนกจิการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

2 3 -ไม่มี- 
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกจิการอื่น ในปทีี่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมกำร,ผู้บริหำร กรรมกำรและ 

ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร 
บมจ.ลำนนำรีซอร์สเซส (บริษัทแม่) 

2 บริษัทจ ำกัด กรรมกำร,ผู้บริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำร PT. Singlurus Pratama 
3 บริษัทจ ำกัด กรรมกำร,ผู้บริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำร PT. Lanna Mining Services 
4 บริษัทจ ำกัด กรรมกำร,ผู้บริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำร PT. Lanna Harita Indonesia 
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ข้อมูลของกรรมการ 
7.ชื่อและชื่อสกุล :  นำยสมชำย  โล่ห์วิสุทธิ ์
ต าแหน่งในปจัจุบัน : กรรมกำร,กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ,  
       กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน, กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
                          และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
สัญชาต ิ   :   ไทย 
อายุ   :   68 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญำโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 

- หลักสูตรพัฒนำกรรมกำรของสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014 

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่มำตั้งแต่วันที ่18 ตลุำคม 2550 
                                  รวมระยะเวลำกำรเป็นกรรมกำรถงึปัจจบุันรวม 10 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสำมัญจ ำนวน 1,836,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2550 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่ 
 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่

จ านวนกจิการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกจิการอื่น ในปทีี่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 

-ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหารและเลขานุการบริษัท 

1.ชื่อและชือ่สกุล  :    นำงสมฤดี  สุวรรณรูป 
ต าแหน่งในปจัจุบัน :  ผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำรและเลขำนุกำรบริษัท 
สัญชาต ิ   :    ไทย 
อายุ   :    48 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
- หลักสูตรกำรเขียนรำยงำนกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิผล, สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 2009 
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014, OMEGAWORLDCLASS 
- หลักสูตรพัฒนำกรรมกำรของสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรไทย 

 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 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง : ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัตัง้แต่ป ี2557 ถงึป ี2560 รวม 3 ป ี  
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: หุ้นสำมัญจ ำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ                       
                                                              ทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2557 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำรและเลขำนุกำรบริษัท บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบนั ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบนั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบนั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำร บมจ.ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่

จ านวนกจิการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 1 -ไม่มี- 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกจิการอื่น ในปทีี่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 
1 บริษัทจ ำกัด กรรมกำร กรรมกำร บริษัท ณิชำเวลส์ จ ำกัด 
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 ข้อมูลผู้บริหาร 

2..ชื่อและชื่อสกุล  :   นำยมงคล  สุนนำนนท ์

ต าแหน่งในปจัจุบัน :  ผู้อ ำนวยกำรโรงงำน 
สัญชาต ิ      :     ไทย  
อายุ      :     66 ป ี
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์  สำขำเคร่ืองกล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง : ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ป ี2554 ถงึปจัจุบัน รวม 6 ป ี  
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: หุ้นสำมัญจ ำนวน  200,000  หุ้น,คู่สมรส 250,000 หุ้น รวมเป็น 
450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบยีนที่ช ำระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2554 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงงำน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่

 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบนั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่

 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบนั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำร บมจ.ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่

จ านวนกจิการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 1 -ไม่มี- 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บรหิารในกจิการอื่น ในปทีี่ผ่านมา 

ล าดับ นิติบุคลลประเภท ต าแหน่ง บริษัท 

1 ห้ำงหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็มเอสเอ็น คอนซัลแตนท ์
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ข้อมูลผู้บริหาร 

3.ชื่อและชือ่สกุล  :    นำงสำวกัญญพัชร จินันท์เดช 

ต าแหน่งในปจัจุบัน :  ผู้อ ำนวยกำรดำ้นกำรตลำดและจดัหำวัตถุดิบ 
สัญชาต ิ   :    ไทย 
อายุ   :    50 ปี  
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia 
- ปริญญำโท กำรตลำดระหว่ำงประเทศ University of Technology, Sydney, Australia 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง : ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ป ี2552 ถึง ปจัจุบัน รวม 8 ป ี  
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2552 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรตลำดและจดัหำวัตถดุิบ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่

 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบนั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่

 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบนั ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำร บมจ.ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่

จ านวนกจิการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
4.ชื่อและชื่อสกุล :    นำยอนันต์ รำยะรุจ ิ
ต าแหน่งในปจัจุบัน :  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงงำน 
สัญชาต ิ   :    ไทย 
อายุ   :    43 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง : ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ป ี2554 ถงึ ปจัจุบัน รวม 6 ป ี
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2554 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรโรงงำน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
จ านวนกจิการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 

5.ชื่อและชือ่สกุล :     นำยกร  ตั้งวิรุฬห์  

ต าแหน่งในปจัจุบัน :  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงงำน 
สัญชาต ิ   :     ไทย 
อายุ   :     57 ป ี
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง : ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ 15 พฤศจิกำยน 2559 ถึง ปจัจุบัน รวม 2 เดอืน 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2559 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรโรงงำน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
จ านวนกจิการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 

6.ชื่อและชื่อสกุล :    น.ส.ธีรนันท์  คุณะเกษม 
ต าแหน่งในปจัจุบัน :  ผูจ้ัดกำรฝำ่ยบญัชีกำรเงิน 
สัญชาต ิ   :    ไทย 
อายุ   :    39 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑติ  สำขำกำรบญัชี  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
- ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจบัณฑิต  สำขำกำรบัญชี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี  
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง : ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ป ี2558 ถงึปจัจุบัน รวม 2 ป ี  
การถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 พ.ศ. 2558 ถงึ ปจัจุบัน ด ำรงต ำแหน่งผูจ้ัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
จ านวนกจิการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 

1.ชื่อและชือ่สกุล  :    นำยวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ ์ 

ต าแหน่งในปจัจุบัน :  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
สัญชาต ิ   :     ไทย  
อายุ   :     56 ป ี 
วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญำโท M.B.A., Finance University of Scranton Pennsylvania U.S.A., 
- ปริญญำตรี Food Science จำก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง : ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ 4 มกรำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2559 รวม 7 เดอืน  
การถือหุ้นในบริษทัฯ : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 4 มกรำคม 2559 – 31 กรกฎำคม 2559 ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 

2.ชื่อและชือ่สกุล :    นำยวรพงษ์  รุ่งทิวำสุวรรณ 

ต าแหน่งในปจัจุบัน :  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงงำน  
สัญชาต ิ    :    ไทย 
อายุ    :    51 ปี  
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำจลุชีววิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง : ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558  ถึง 15 ตลุำคม 2559 รวม 1 ป ี
การถือหุ้นในบริษทัฯ : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี 
ประวัตกิารถกูลงโทษเน่ืองจากการกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรอื
พระราชบัญญตัิสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในชว่ง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

 1 ตลุำคม 2558 – 15 ตุลำคม 2559 ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงงำน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

รายชื่อ บริษัท 
บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รวม 

จ านวน 
(แห่ง) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

นายวิสิทธิ ์น้อยพันธุ ์ C 
         

C 
   

/ 
     

C          4 

นายสุโรจน ์ศุภสวัสดิ์กุล VC / 

   
/ 

               
         3 

นายไกรสีห์ ศิริรังษี VC / / / / / 
               

        / 7 

นายอนนัต ์เล้าหเรณ ู / /,M / M M 
          

/,A 
     

 /,A       / 8 

นายสมจิตต ์ลิ้มวัฒนะกูร / 
          

/ 
         

         2 

นายสีหศักดิ ์อารรีาชการัณย์ / // M / M 
                

         5 

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ์ /,// 
                    

         1 

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม /,A 
      

/,A 
             

  /,A       3 

นายวิรัช อภิเมธีธ ารง /,A 
     

/,A 
 

C / 
   

/,A 
   

/,A 
 

/ 
 

C         8 

นายสาธิต ชาญเชาวนก์ุล /,A 
     

/,A 
     

/ 
   

/,A 
 

/,A 
  

   / C   /  8 

นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช M 
                    

         1 

นายมงคล สุนนานนท์ M 
                    

     /    2 

นางสมฤด ีสุวรรณรูป M                           /   2 

นายอนนัต์ รายะรุจ ิ M 
                    

         1 

นายวรพงษ์ รุ่งทิวาสุวรรณ* M                              1 

นายกร ตั้งวิรฬุห*์* M                              1 

นายวิวัฒน ์ตีระวนชิพงศ์*** M                              1 

หมายเหตุ * นายวรพงษ์  รุ่งทิวาสุวรรณ ไดล้าออกเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2559 
             ** นายกร ตั้งวิรุฬห์ ได้เข้าด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน แทน นายวรพงษ์  รุ่งทิวาสุวรรณ ตั้งแต่เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
             *** นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ ได้ลาออกเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
      C = ประธานกรรมการ  VC = รองประธานกรรมการ  A = กรรมการตรวจสอบ  
 / = กรรมการ  // = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  M = ผู้บริหาร 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง: 

1. บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 21. บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

2. PT. Lanna Mining Services 22. บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ ากัด (มหาชน) 

3. PT. Lanna Harita Indonesia 23. บริษัท เอ็ม บ ีเค รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) 

4. PT. Singlurus Pratama  24. บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จ ากัด 

5. United Bulk Shipping Pte. Ltd 25. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

6. บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 26. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเอสเอ็น คอนซัลแตนท์ 

7. บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) 27. บริษัท ณิชาเวลส์ จ ากัด 
8. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 28. บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดกัส์ จ ากัด 
9. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  29. บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จ ากัด 

10. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)   
11. บริษัท ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   
12. บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด   
13. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน)   
14. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)   
15. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน)   
16. บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)   
17. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)   
18. บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน)   
19. บริษัท ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน)   
20. บริษัท สหวิรยิาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน)   
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ส่วนท่ี 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

  7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

   บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั 
1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท 

   7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้1) 

รายชื่อผูถ้ือหุน้ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)2) 510,000,000 51.00 

2.   บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลง จ ากัด (มหาชน)  47,234,796 4.72 

3.   กลุ่มศิริรังษี   
     3.1 นายไกรสีห์  ศิริรังษี 41,200,000 4.12 
     3.2 นางวาสนา  ศิริรังษี 4,100,000 0.41 
     รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มศิริรังษี 45,300,000 4.53 
4. กลุ่มจตุรพฤกษ์   
 4.1 นายบุญสิน จตุรพฤกษ์ 15,675,980 1.57 
 4.2 นางฮัง จตุรพฤกษ์ 16,113,213 1.61 
 4.3 นายมนุญศม จตุรพฤกษ์ 18,733 0.00 
 รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มจตุรพฤกษ์ 31,807,926 3.18 
5. กลุ่มลิ้มวัฒนะกูร 
 5.1 นายสมจิตต์ ลิ้มวฒันะกูร 

 
28,322,657 

 
2.83 

 5.2 นายนพดล ลิ้มวัฒนะกูร 3,018,867 0.30 
รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มลิ้มวัฒนะกูร 31,341,524 3.13 

6. กลุ่มตันติสุนทร 
     6.1  นายวิสิฐ ตันติสุนทร 
     6.2  นายทว ี ตันติสุนทร 
     6.3  นางสาววนดิา  ตันติสุนทร 

 
17,373,000 

53,415 
31,500 

 
1.74 

0.005 
0.003 

     รวมจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยกลุ่มตันติสุนทร 17,457,915 1.75 
7. กลุ่มสุสังกรกาญจน์   
 7.1 นางสาวกุล สุสังกรกาญจน์ 5,131,500 0.51 
 7.2 นายกันต์ สุสังกรกาญจน์ 2,980,600 0.30 
 รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสุสังกรกาญจน์ 8,112,100 0.81 
8. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ ์ 8,100,000 0.81 
9.   กลุ่มเล้าหเรณู   
     9.1 นายอนันต์  เล้าหเรณู 4,771,895 0.48 
     9.2 นายอาคม  เล้าหเรณู 2,000,000 0.20 
    รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มเล้าหเรณู 6,771,895 0.68 
10. นายสมเกียรติ  ลิมทรง 5,720,492 0.58 

รวม 711,846,648 71.18 
           หมายเหตุ 1) ที่มา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดย 
      บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัยพ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 
                        2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท ลานนารีซอร์ส จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และผู้บริหาร1) 237,525,030 45.24 
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 61,736,000 11.76 

3. กลุ่มตระกูล ศิริรังษี 42,697,781 8.13 

4.    กลุ่มตระกูล ตันติสุนทร 33,511,253 6.38 
5. กลุ่มตระกูล ลิมทรง 33,433,460 6.38 

6.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 9,395,500 1.79 

7.    กลุ่มตระกูล เลิศพาณิชย์กุล 7,035,800 1.34 
8. นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 4,444,400 0.85 

9.    นางณัฐธภา  ตั้งปกรณ์ 1,950,000 0.37 
10. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 1,833,750 0.35 

11. ผู้ถือหุ้นอ่ืน 91,436,705 17.42 

 รวม 524,999,679 100.00 
 

หมายเหตุ 1)  กลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ประกอบด้วย                
บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ ากัด (มหาชน), นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 237,525,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.24 
ของทุนที่ช าระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, 
นายศิวะ มหาสันทนะ และ นายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  แต่
อย่างใด 

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

                 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้นได้ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินง าน        
ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การช าระคืนเงินกู้
และหรือหนี้สินที่คงค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต   
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ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงงาน 

8. โครงสร้างการจัดการ ปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการตลาดและ
จัดส่ง 

ผู้อ านวยการ  
ด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้อ านวยการ 
โรงงาน 

ฝ่ายวิศวกรรม
และพลังงาน 

 

ฝ่ายตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท 

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี 
การเงิน 

 

ฝ่ายกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

ผู้อ านวยการ 
ด้านบริหาร 

 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

แผนก
สารสนเทศ 
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  โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
อีก 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้ 
   8.1 คณะกรรมการบริษัท 

  ประกอบด้วย กรรมการจ านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 12 ครั้ง และ 12 ครั้ง ตามล าดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้ 

รายช่ือกรรมการ จ านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ านวน       
การประชุมรวม ปี 2558 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ านวน       
การประชุมรวม ปี 2559 

1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ 12/12 9/12 

2. นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล* 12/12 11/12 

3. นายไกรสีห์ ศิริรังษี* 10/12 12/12 

4. นายอนันต์ เล้าหเรณู* 11/12 12/12 

5. นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร 12/12 12/12 

6. นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์* 10/12 11/12 

7. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ 12/12 12/12 

8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม 11/12 11/12 

9. นายวิรัช อภิเมธีธ ารง 11/12 10/12 

10. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 9/12 10/12 

หมายเหตุ : * กรรมการล าดับท่ี 2-4 และล าดับท่ี 6 เป็นกรรมการท่ีเป็นตัวแทนจาก บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  

               โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการบริษัทฯ    
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร, นายอนันต์ เล้าหเรณู, 
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายสมชาย โล่ห์วิสุทธ์ิ จ านวนสองในหกคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตรา
ส าคัญของบริษัทฯ  

8.2 ผู้บริหาร บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายมงคล สุนนานนท์ ผู้อ านวยการโรงงาน 

3. นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช ผู้อ านวยการด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

4. นางสมฤดี สุวรรณรูป ผู้อ านวยการด้านบริหาร 

5.    นายอนันต์ รายะรุจิ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน 

6. นายกร ตั้งวิรุฬห์* ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน 

หมายเหตุ *วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 นายกร ตั้งวิรุฬห์  ได้เข้ารับต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน  แทน 
              นายวรพงษ์ รุ่งทิวาสุวรรณ ซึ่งได้ลาออก เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2559 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. ควบคุมดูแลและก ากับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของ      
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

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

3. บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่ายและ
งบประมาณการ ลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว 

4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ าทุกเดือนๆ ละหนึ่ง
ครั้ง และสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

5. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก 

6. บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และตามสัญญาข้อผูกพัน  
ที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย 

7. ปฏิบัติการและหรือด าเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละ    
เรื่องแต่ละกรณีๆ ไป 

อ านาจทางการเงิน 
 1. มีอ านาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจ าวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการ
ว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ
และบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายก าหนด 
 2.  มีอ านาจจัดซื้อ/สั่งจ้างท าทรัพย์สินถาวร และ/หรือรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายปกติใน        
การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อ
ครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ 
 3.  มีอ านาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้
ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มี
อ านาจอนุมัติได้ทุกกรณี 
 3.1 การเปิด Letter of Credits (L/C) รวมทั้งการท า Trust Receipt และ Shipping 
Guarantee ในการจัดซื้อ/จ้างท าของจากต่างประเทศ 
 3.2 การจัดท าหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืสถาบันการเงินเพือ่วาง
เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก 
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 3.3 การท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การท า Forward 
Exchange Contracts เป็นต้น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องช าระหรือจ่ายเงินในรูป
เงินตราต่างประเทศเท่านั้น 
 4.  อนุมัติให้พนักงานยมืเงินทดรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1 รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามที่กฎหมายก าหนด  และ/หรือตามที่
คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทดรองไปด าเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภคอื่น และค่าภาษีอากร ฯลฯ 
 4.2 รายการอื่นนอกจากข้อ 4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละ และ/หรอืรายการละไมเ่กิน 1,000,00บาท  
 5.  มีอ านาจอนุมัติการตัดบัญชีและจ าหน่ายทรัพย์สินที่ช ารุด/ล้าสมัย/เลิกใช้งานได้ ทั้งนี้ 
ทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและจ าหน่ายดังกล่าวต้องมีราคาทุนหรือราคาที่ซื้อมาไม่เกิน 100,000 บาท และมีมูลค่าตาม
บัญชีไม่เกิน 10,000 บาท ในรอบ 1 เดือน และรวมแล้วต้องมีราคาทุนที่ซื้อมาไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 6.  มีอ านาจตั้งส ารองหนีสู้ญ และ/หรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละ และ/หรือรายละไม่เกิน 
50,000 บาท โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ แล้วรายงานโดยสรุปให้
คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง 

อ านาจด้านการผลิต 

 1. ก าหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ท าไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ
เป็นประจ าทุกปี  
 2. มีอ านาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
  3. วางแผนและด าเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่ าที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็
ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะท าได้ 
 4. วางแผน และ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการด าเนินธุรกิจอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต 
และเพื่อให้บริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 

อ านาจด้านการขาย 

 1. ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริ ษัทฯ ท าไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี  
 2. วางแผนและด าเนินการจ าหน่ายสินค้าให้ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้ง
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สามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มก าไรให้ได้มากที่สุด  ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและ
เป้าหมายที่วางไว้   ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะท าได้ 
 3. ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ท าไว้กับลูกค้าทุกราย 
  4. จัดซื้อ/สั่งจ้าง และ/หรือน าเข้าสินค้ามาจ าหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วน
แบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มก าไรให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 5. มีอ านาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยท าสัญญาผูกพันได้ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี  

อ านาจด้านพนักงาน 
 1. มีอ านาจก าหนดอัตราก าลังพนักงานให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมทั้งมีอ านาจก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตาม
บัญชีอัตราก าลังพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงาน
ระดับผู้อ านวยการข้ึนไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 
 2. มีอ านาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น 
พนักงานระดับผู้อ านวยการข้ึนไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 
 3. มีอ านาจก าหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการท างานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ  
ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว 

อ านาจในส่วนท่ีเกี่ยวกับคดีความและการท านิติกรรมสัญญา 

 1.  มีอ านาจท านิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจ าตามงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งปี 
 2.  มีอ านาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และมีคดีความเกิดข้ึน 

อ านาจในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานโครงการ 

 1.  พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
 2.  พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแล้ว 
 3.  หลังจากศึกษาโครงการในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้น าเสนอ
รายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 4.  ส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการได้แล้ว ให้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 4.1 ก าหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการด าเนินโครงการใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
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 4.2 มีอ านาจติดต่อ เจรจา และลงนามท าบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น 
(Memorandum of Understanding) มีก าหนดระยะเวลาไม่เกินหนึง่ป ี
 4.3 การท าสัญญาร่วมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 
(Joint Venture Company) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 5. ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ  ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการได้แล้วให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 

เรื่องอ่ืนๆ 
 1. เรื่องใดก็ตามที่จะต้องเสนอขออนุมัติ และ/หรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี 
 2.  เรื่องที่เกินขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่
ก าหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 3.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอ านาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ 
ต าแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร
และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป 

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

8.3  เลขานุการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่  7/2556 เมื่อวันที่          
25 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้ง นางสมฤดี สุวรรณรูป ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติและข้อมูล
รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1) โดยก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้ 

 1. ดูแลและให้ค าแนะน าแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ  และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  

 2.  รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล 
ประะสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว 

 3.  ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 4.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
  4.1  ทะเบียนกรรมการ 
  4.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
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    ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจ าปี ซึ่งจะ     
ผันแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปี จ านวนผู้บริหาร 
(คน) 

จ านวนเงินค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

2557 7 17.12 
2558 7* 20.23 

2559 8* 17.97 

หมายเหตุ  จ านวนผู้บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2558 และ 2559 ด้วย 

    8.4.2  ค่าตอบแทนอ่ืน 

   -ไม่มี- 
 8.5  บุคลากร 

 8.5.1  จ านวนบุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ านวน 214 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร

จ านวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจ าจ านวน 172 คน และพนักงานรายวันจ านวน 42 คน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

หน่วยงาน พนักงานประจ า 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ฝ่ายบัญชีการเงิน 7 - 7 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 8 - 8 

ฝ่ายจัดซื้อ 2 - 2 

ฝ่ายกฎหมาย 2 - 2 

แผนกสารสนเทศ 4 - 4 

ฝ่ายตรวจสอบ 2 - 2 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 - 1 

ฝ่ายการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ 2 - 2 

ฝ่ายบริหารโรงงาน 2 - 2 

ฝ่ายผลิต 42 3 45 

ฝ่ายวิศวกรรมและพลังงาน 81 8 89 

แผนกมวลชนและธุรการโรงงาน 4 9 13 

แผนกบริหารและจัดการน้ ากากส่า 2 16 18 

แผนกคลังสินค้าและควบคุมวัตถุดิบ 12 6 18 

แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 - 1 

 รวม 172 42 214 
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8.5.2  ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
-ไม่มี- 

8.5.3  ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ในปี 2557, 2558 และปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 

จ านวน 47.01 ล้านบาท 51.56 ล้านบาท  และ 58.19 ตามล าดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  และค่าเช่าบ้าน 

ค่าตอบแทนอื่น 
- ไม่มี 

8.5.4  นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
   บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และความช านาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความช านาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดย
พนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานท าหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้งจะมีการจัด
อบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกที่มาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
พนักงานอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วม
การอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย  

   อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯ ให้การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยได้น าเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร อาทิเช่น ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems) เพื่อให้มี
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

9.  การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

    บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส าคัญ
ในการน าไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอยา่ง
ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีนโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่
ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
    บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS 
AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) 
มีการด าเนินงานที่โปร่งใส  (TRANSPARENCY)  ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ 
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เช่ือถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและ         
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริ ษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการก ากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เช่ือถือและเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ด าเนินการให้เช่ือมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอ านาจที่ เหมาะสมรวมทั้งมี                        
การด าเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการให้เช่ือมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการด าเนินงานและแสดงฐานะ
ที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

4. ด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล        
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง  

5. ปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี  
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีข้ึนและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ 

7. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่าน้ัน ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท า
ผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

8. ด าเนินการโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อ
ชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและค านึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ 

9. ด าเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อน าไปแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ 

10. ก าหนดมาตรการและข้ันตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต
หรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดข้ึน      
โดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึนอีก 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและการ
ก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปช่ันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทาง
บัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้
มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง  
ทุกหน่วยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกา ร
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบค าสั่งในการปฏิบัติงานและอ านาจอนุมัติตลอดจน
บทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความ
เสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจจะเกิดข้ึน โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่
อาจจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อน าเสนอหรือ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและก าหนดมาตรการ
ต่างๆให้สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนดังกล่าว 

9.1.1 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คณะกรรมการจึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ด าเนินธุรกิจและหรือกระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม 

2. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ความส าคัญกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 

3. ปลูกฝังจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมให้
เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยด าเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ 
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4. ปฏิบัตหิรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
5. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ท าธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม

และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

9.1.2  นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้ 
  ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่าน
ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือ         
ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 
หรือการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
ดังต่อไปนี้ 

  ส่งทางไปรษณีย์มาที่ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

  ผ่านหน้าเว็ปไซด์ของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption 

  ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE 

  ทางโทรศัพท์ ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001 

  ส่งทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com 
  การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง
ตามข้อ (1)  ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยช่ือแต่อย่างใด 

1. การด าเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง 
        ให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียนตาม ข้อ (1) ข้างต้นแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง 
2. มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย 

        ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ      
ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยทันที รวมทั้งหา
มาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึนอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่าง
เหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป 
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9.1.3  นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

  คณะกรรมการต้องการปลูกจิตส านึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
ทุกระดับตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยการไม่รับ ไม่ให้และ         
ไม่สนับสนุนการกระท าใดๆ ที่ส่อไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ         
การด าเนินงานและหรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
ไม่ว่ากรณีใด ทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็น
ธรรม เกิดความล าเอียง หรือเกิดความล าบากใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ 

2. การรับหรือการให้ของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงามซึ่ง
จะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของช าร่วย หรือของที่ระลึกที่
จัดท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัย
ได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือหรือขอค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
ก่อน โดยให้ค านึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นส าคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ 

3. การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรก านัล ทองค า อัญมณี หรือของมค่ีาตา่งๆ 
ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่บังควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเปน็การกระท าที่
ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ 

4. หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระท าที่ส่อไปทางมิชอบและหรือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

9.1.4  นโยบายว่าด้วยการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการใช้แรงงานด้วยความสมัครใจและให้ความเป็นธรรมกับ
พนักงานทุกคนทุกระดับรวมทั้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ก าหนด
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการ
ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

2. พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องท าความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถ่ีถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้     
ขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันและหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ห้ามปฏิบัติไปตาม
ความเข้าใจของตนเองโดยล าพัง 
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3. เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางไปเพื่อให้แน่ใจว่า               
การปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประเทศปลายทาง 

4. บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
และผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจและ
หรือการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะด าเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ส าหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

9.1.5  นโยบายว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมือง 

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความเป็นกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย
ในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

2. บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ 
ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น 

3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบรษัิทฯ 
แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงาน
สามารถแสดงออก เข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาท างานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 

5. พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็น       
การกระท าในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้ต าแหน่งในบริษัทฯ และช่ือ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงิน
อุดหนุนหรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโน้มน้าวด้วยวิธีการใดๆ 
ที่ท าให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี 
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9.2  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

      เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเช่ือมั่นและสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้ 

9.2.1  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

          เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงก าหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และ      
มติที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

2. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความเป็น
อิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ 

3. ให้อ านาจผู้บริหารในการด าเนินงานประจ าวันอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปช้ีน าการด าเนินงาน
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

4. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือใน
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่ 

6. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนใน
ภายหลัง 

7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
8. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ 
9. ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อ

ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
10. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้อง

ด าเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของบริษัทฯ 

9.2.2  แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน 

   บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าแก่         
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและค านึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม      
ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี
ของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้ 
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1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

2. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวัง    
มิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 

3. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการน าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของ
พนักงาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ 

4. ไม่กล่าวร้ายหรือกระท าการใด ๆ อันจะน าไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายใน
บริษัทฯ หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

5. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน 
ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม 

6. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่น
โดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

7. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ 

8. ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา 

9. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจ
ท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียงต่อตนเอง และบริษัทฯ 

10. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระท า
ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค์กรของบริษัทฯ 

11. ช่วยด าเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานรวมทั้งการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

12. หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือ  ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และค าสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น 

   9.2.3  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

            บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่ง
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร รวมถึง       
การส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์อันดีภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้ 
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1. พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ จะกระท าด้วยความเป็นธรรมโดย

ค านึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อก าหนดอื่นที่จ าเป็นแก่พนักงานใน
ต าแหน่งนั้นๆ 

3. บริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน 

4. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเป็นประจ า
ทุกปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

5. บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการท างานให้เป็นไปโดย
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะที่ดี 

6. บริษัทฯ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานของตนเองและของบริษัทฯ           
ให้ดีย่ิงข้ึน 

7. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
        บริษัทฯ ก าหนดนโยบายนี้ข้ึนเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันโดยค านึงถึงความปลอดภัย
และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่ง
ซึ่งจะต้องรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน
กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวด้วย 

9.2.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน 
         บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการ

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 
(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น 
(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มี

การบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 
(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องด าเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตาม

ระเบียบ และข้อก าหนดต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงร ายการทางธุรกิจที่
ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก และจัดท า
รายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน 
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2. รายงานทางการบัญชีและการเงิน 
(ก) พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ 
(ข) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางบัญชีและ

การเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
(ค) พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูลรายละเอียด

ประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

9.2.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานท างานอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้
ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการท างานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ มี
การสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการท างาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าคู่มือ
ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน 

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้
แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบ
หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้พนักงานทุ กคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

3. จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้าที่และทุกระดับ 
ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการท างานที่เป็นมาตรฐาน
และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อ        
การด าเนินงานที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ 

4. จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ที่
เพียงพอ เช่ือถือได้และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานและ          
การบริหารงาน ให้มีความน่าเช่ือถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
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องค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5. จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (Monitoring and 
Evaluation) โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล  และตรวจสอบ
ระบบการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และถูกต้องตามระเบียบของ          
การปฏิบัติงานแล้ว  ซึ่งส านักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องโดย
สม่ าเสมอซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน
ด้วย 

6. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุง
ระบบงานให้ดีข้ึน รายงานที่ส านักงานตรวจสอบจัดท าข้ึนและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็น
สอดคล้องด้วยกันแล้วจะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าไปปฏิบัติ
ต่อไป   หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที  โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงาน
ประจ าปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

9.2.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการด าเนนิธุรกจิ
และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน บริษัทฯ จึงก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
พนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ
ค าสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ ก าหนด ดังต่อไปนี ้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ 
ค าสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  

2. พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่และยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
(ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบ 

และค าสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ 
(ข) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอร์ฟแวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
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(ค) ห้ามน าโปรแกรมที่เป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือน าไปให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่
พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือท าซ้ า เผยแพร่ ท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุก
ประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(ง) ห้ามใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือ
ข้อความที่มีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความ
ที่มีเนื้อหาชวนให้งมงาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอก
หรือภายในบริษัทฯ  และห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมล์ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

(จ) ห้ามใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับ
บุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น 

(ฉ) ห้าม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่าย
ภายในเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง 

(ช) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระท าผิดกฎหมาย     
ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 

(ซ) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ต้องการเช่ือมต่อเข้าระบบ
เครือข่ายของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน 

(ฌ)  การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ หรือการน า Notebook ไปใช้งาน
ภายนอกบริษัทฯ จะต้องตั้งเครื่องให้มีการใส่รหัสผ่าน ใช้งานทุกครั้ง เพื่ อความปลอดภัยในการท างาน โดย
รหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน 

(ญ)  ต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายทั้งสิ้นเว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหรอืระเบยีบที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น 

(ฎ) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และมี
การใช้งานอย่างเหมาะสม 

3. บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศ
ของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

4. หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งของบริษัทฯ ที่
ก าหนดไว้พนักงานที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี 
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9.2.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

   บริษัทฯ ก าหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด จึงได้ก าหนดข้ันตอน
และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพที่ดีต่อบริษัทฯ เป็นส าคัญ โดย
จะต้องได้รับพัสดุสิ่งของตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จ านวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและ
ค านึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย 

2. พนักงานผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยง     
การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

3. บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องค านึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
ในด้านช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย 

4. พนักงานที่ด าเนินการจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่
เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน 

5. พนักงานที่ด าเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน า
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

6. พนักงานที่ด าเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวด
ราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ 

7. การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
8. เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดย

เปิดเผย และมีหลักฐานที่อ้างอิงได้ 
9. รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น 
10. ผู้บริหาร และ/หรือผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม 
11. ผู้บริหาร และ/หรือผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ให้มี       

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต้องด าเนิน         
การสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

12. สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย และ/หรือบริษัทในเครือ 
ของบริษัทฯ โดยค านึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นส าคัญ 

13. จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา 
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9.2.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทัง้ปรบัปรงุ       
ด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

   นโยบาย 5 ส  
   กิจกรรม 5 ส เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินกิจกรรมและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริม แนะน า ให้มีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนสร้างจิตส านึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

   บริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องด าเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย             

ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งาน 
ของบริษัทฯ 

2. ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
ข้อก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

3. บริษัทฯ จะด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการท างาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สิน 
การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดข้ึน ตลอดจนการ
รักษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
และพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนและระเบียบค าสั่งที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

4. บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ
เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน และมีการ
เตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจท าให้การด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่
ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ข้ันตอนวิธี
ปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าไป
ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีด าเนินชีวิตประจ าวันของพนักงาน 

7. บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานใน    
การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยที่ดี และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา 
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8. บริษัทฯ จะปรับปรุงค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนท างาน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 

9. บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย   
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9.2.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

   บริษัทฯ ก าหนดมาตรการและข้ันตอนให้ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมี
การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ อันได้แก่ 

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ   

          ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยทันที รวมทั้ง
หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึนอีก 
  การปฏิบัติตามกฎหมาย 

1. พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดท าและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสมบูรณ์  

2. พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความ
ซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด้วย 
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9.2.10  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี ้

1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่ถือหลักทรัพย์แทนตลอดจน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก .ล.ต. และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามบทนิยามข้างท้ายนี้และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

3. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องและห้ามไม่ให้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง หนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้
เปิดเผยสาธารณชนอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน และ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทฯ จะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่
เกิดข้ึนเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป 

5. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯกระท าผิดอันเป็น
ความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษอย่างรุนแรง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้ 

(ก)  ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
(ข)  ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือ

ว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(ค)  แจ้งการกระท าความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ง) แจ้งความด าเนินคดีต่อต ารวจหรือพนักงานสอบสวน 
(จ) ด าเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

   บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่ก าหนดอย่างถูกต้อง 
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9.2.11  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มี
สาระส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ดังนี ้

การรักษาความลับของบริษัทฯ  

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องรักษาความลับของข้อมูลและ
เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้ารวมทั้งสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็น
สิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 

2. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้นๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว 

3. ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

การก าหนดช้ันความลับของข้อมูล 

1. ข้อมูลลับทางการค้าของบริษัทฯ ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหล โดยก าหนดตาม
ความส าคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น 

2. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น 

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
1. กรรมการหรือผู้บริหารที่บริษัทฯ มอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในข้อมูลที่จะ

เปิดเผยออกสู่สาธารณชนเท่านั้น 
2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย 
3. เพื่อปฏิบัติตามข้อก าหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการ

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ 
ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่เลขานุการบริษัทฯ  

 
การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก 

   โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อ
บุคคลภายนอก ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบค าถามเหล่านั้น
หรือไม่ หากไม่มีหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะน าให้ไปสอบถามจาก
หน่วยงานที่ก าหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป 
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6. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติใหอ้อกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

7. ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯทุกคนในรายงานประจ าปีทุกปี เพื่อให้      
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน และระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ ไม่เป็น
ผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ 

8. คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯเพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอรวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญให้กรรมการรับทราบ 

9. มีการแบง่แยกอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบง่แยกหน้าที่การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกจิการและการบรหิารกจิการประจ า 

10. เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไว้ดังนี้ 

11. กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจ านวนดังต่อไปนี้ 
12. กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรอื FULL TIME DIRECTOR ให้ด ารง

ต าแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท 
13. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ 

(PROFESSIONAL DIRECTOR) ให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ 
(1) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ก็ให้ช้ีแจงผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุผลและผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ด้วย 

(2) ในการเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอเรื่องการด ารงต าแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละคน
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย 

(3) ผู้บริหารระดับสูงที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบรษัิทในเครอืจะตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 
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ภาวะผู้น าและความเป็นอิสระของกรรมการ 

1. คณะกรรมการมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัทฯ 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

2. คณะกรรมการภายใต้การน าของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการด าเนินงานของ
ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน 

3. คณะกรรมการต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าประชุมโดยสม่ าเสมอ พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

4. ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ 

5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศของ ก .ล.ต. และ ต.ล.ท.
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่า
เทียมกันและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นใน       
การประชุมได้อย่างเป็นอิสระ 

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ
ที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(ก) ก าหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ให้มีระบบการบริหา รงานและ        
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่าย
จัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติเป็นรายปี 
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(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเช่ือทางธุรกิจที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ 

(จ) จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งท าการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป 

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

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

 2. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ  
 3. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ  รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินงานใน
เรื่องต่างๆ อย่างสม่ าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ  
 4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็นในการด าเนินกิจการ 
 5. ต้อ งตระหนัก ถึงความส า คัญของการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี  (Good Corporate 
Governance) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Integrity) มีความรับผิดชอบต่อ
ผลงาน (Accountability) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาค และเป็นที่เช่ือถือของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมใน                 
ระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 
   นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ และ/หรือข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน, 
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ 
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6. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน 
หรือบุคคลอื่นใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอ านาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอ านาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ
อ านาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร 
   การมอบอ านาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ผู้รับมอบ
อ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

7. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี 

8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดท าจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความส าคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลด
ความเสี่ยงการทุจริตและการใช้อ านาจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

9. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเป็น      
การล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท าการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ ทาง        
E-Mail Address : somrudee@thaiagroenergy.com หรือโทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ 
จะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป 

10.  คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และ     
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ก าหนด  

(ข) บนัทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง 

(ค) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. 

(ง) จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น รายงานประจ าปีของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายก าหนด (ถ้ามี) 

(จ) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ  
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(ฉ) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก าหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  รวมถึงรายงาน           
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ  

(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

11. นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ 
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

(2) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือท าข้ึน หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

  9.3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
   องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนอย่าง
น้อย 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุที่     
ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ท าให้สมาชิกมีน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม         
ผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่
จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                           1.   ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ให้เป็นกรรมการ 
ตรวจสอบในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแต่ง ตั้งนั้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย
รายช่ือ ประวัติ คุณสมบัติและความเป็นอิสระ ซึ่งจะต้องระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่เสนอแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบด้วย 

2.   เป็นกรรมการอสิระและไม่เป็นกรรมการต่อไปนี ้
 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสนิใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  
ขัดแย้งยกเว้นการตัดสินใจในรปูแบบขององค์คณะ (Collective Decision) 
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 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

1. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

2. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ ด้วย  

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนทัง้สิ้น 3 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชุม 
ในปี 2559 

1. นายเผดจ็ภยั มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 
2. นายวิรัช อภิเมธีธ ารง* กรรมการตรวจสอบ 9/9 
3. นายสาธติ ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 7/9 

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดย นายวิรัช อภิเมธีธ ารง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมท้ังเป็นประธานกรรมการ บริษัท ส านักงานสอบบัญชี ดร .วิรัช แอนด์                  
แอสโซซิเอทส์ จ ากัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
สาขาบริหารธุรกิจและการเงิน  

   โดยมี นายศุภชัย  แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
    ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ที่ส าคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และ/หรือคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้  

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่
เพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
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(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ง 
ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

(4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 

(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีรวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้กลับเข้ามาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม 
โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงาน ก .ล.ต. และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 

(7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี 

(8) สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของบริษัทและบริษัทในเครือ
หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน 

(9) สอบทานและด าเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบหรือขบวนการรับ
เรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขและการก ากับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มี
ความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป 

(10)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(11)   จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาโดยเปิดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิ
ของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       
ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่กฎหมายก าหนด 
(ฉ) จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละคนในแต่ละปี 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตาม   

กฎบัตร (charter) ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดข้ึน 
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(12)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป 
(13)  รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น    

ระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอก 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ บริษัทแจ้งมติการ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดท ารายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดและน าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่าด้วยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(2) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าผืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึง่ตอ่
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

3.เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจดังต่อไปนี้  

(1) อ านาจในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือ

พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ช้ีแจง ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและ
จ าเป็นได้ทุกประการ 

(2) อ านาจในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ตรวจสอบภายใน 
(ก) ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(ข) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดี

ความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(ค) ให้หลักประกันในความเป็นอสิระของผู้ตรวจสอบภายใน 
(ง) ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การก ากับและควบคุม

โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องมีผู้คอยดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องท าแผนงานตรวจสอบว่าจะท าอะไรบ้าง 
แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ ส่วนการออกค าสั่งให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานตรวจสอบดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายจัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที่จ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขทันที เพื่ อที่
ฝ่ายจัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้ออกค าสั่งแก้ไขได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน) 

(3) อ านาจในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัผูส้อบบัญชี 
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชี 
(ข) เสนอรายช่ือผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบ

บัญชีประจ าปีเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้ามาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม 

(ค) ก าหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นทีผู่ส้อบบญัชีเป็นผู้ใหบ้ริการ 
(ง) เมื่อได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานได้กระท าความผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส านักงาน ก. ล. ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 
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ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ด าเนินการตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งในวรรคก่อน ให้
ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ      

(4) อ านาจในส่วนอื่นๆ  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายใน

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านมาให้ค าปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ
เหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามเอกสารที่แนบท้ายกฎบัตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรนี้  

  
 9.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย ผู้บริหาร
จากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งแต่รับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานและ
ควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพของ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 1 (หนึ่ง) ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ไดอ้ีกนอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท 
(3) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน 
(4) ลาออก 

 ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก  

4. ให้คณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้  ตามแต่จะเห็นสมควรโดยมีหน้าที่  
ความรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อม ส าหรับการจัดประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการ
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ประชุม และจัดส่งให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนทราบก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้สอบทานข้อมูลอย่างละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม และ
มีหน้าที่จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการประชุมแต่
ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะด าเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไป   
นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล ส าหรับรายงานต่อ
คณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย 

5.  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด  
ยกเว้น กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย จึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเท่านั้น 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงซึ่งไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชุม 

ในปี 2559 
1. นายสาธติ ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 
2. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 
3. นายมงคล สุนนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

4. นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

5. นางสมฤดี สวุรรณรูป กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

    โดยมี นายศุภชัย  แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

    อ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ที่ส าคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  ทั้งนี้ต้องครอบคลุม
ความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ได้แก่  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S), ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risks : O), ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ 
(Compliance Risk : C) 

(2) ก ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise 
Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความส าคัญและค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ใน
แต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและอาจเกิดข้ึน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อบริษัททั้งภายในและภายนอก 
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(4) น าเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการด าเนินการตามแผนงาน และ
ระบบการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ  1 ครั้ง 

(5) ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการก ากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่าง ๆ  
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผู้เช่ียวชาญอิสระได้ ในกรณีที่จ าเป็นด้วย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯโดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด าเนินการ  
(8) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม 

(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้                    
ถ้าประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธาน 

(10) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมากเป็น
มติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด  ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้นๆ ด้วย 

(11) กรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสีย
ใดๆ ในเรื่องพิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้ 

(12) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ประชุมหรือขอให้ช้ีแจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 
   9.3.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน(“กสต.”)โดยให้มี
องค์ประกอบ  คุณสมบัติ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

   ในรอบปี 2559 คณะกรรมการ กสต.มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการ กสต. แต่ละท่าน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชุม/  

จ านวนครั้งที่ประชุม 
นายไกรสีห์ ศิริรังษ ี ประธานกรรมการ กสต. 2/2 
นายสาธติ  ชาญเชาวน์กุล กรรมการ กสต. 1/2 
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการ กสต. 2/2 
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการ กสต. 2/2 

โดยมี นางสมฤดี  สุวรรณรูป  เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ กสต. 
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   องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

     ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ  
บริษัทจดทะเบียนว่านอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อก าหนด คณะกรรมการบริษัท      
จดทะเบียนควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนใหม่ 1 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
    มีองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้
ในกฎบัตร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ กสต. มีจ านวนอย่างน้อย 3 (สาม) คน และอย่างน้อยต้องมีกรรมการ
อิสระที่ไม่ได้เป็นพนักงานและหรือผู้บริหารบริษัทจ านวนอย่างน้อย 1 คน  

2. เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถอยู่ได้
จนครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะต้องแต่งตั้งกรรมการ กสต. รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันที่
จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กสต.      
คนหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กสต. 

4. ให้คณะกรรมการ กสต.แต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ กสต. และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยต าแหน่ง
เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานตอ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

5. เลขานุการและผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต . มีหน้าที่ เ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กสต. แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี 

6. กรรมการ กสต. ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 
และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ กสต. เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของคณะกรรมการ กสต. 

7. กรรมการ กสต. รวมทั้งประธานกรรมการ กสต. มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ        
3 (สาม) ปี กรรมการ กสต. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 

8. นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ กสต. จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎบัตรนี้ 
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ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการ กสต. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เข้าเป็น
กรรมการ กสต. แทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ กสต. ซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

   คณะกรรมการ กสต. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้ 

1. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
(1) พิจารณาก าหนดกระบวนการสรรหาผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททดแทน

กรรมการที่หมดวาระหรือต าแหน่งที่ว่างลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและน าเสนอที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายช่ือผู้ที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งอนุกรรมการ    
ชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง 

(3) พิจารณาสรรหาต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการและ
ผู้อ านวยการในกรณีที่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

(4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา 

(5) ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่และเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ 

(6) พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไข 

(7) พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ 

(8) พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งและก าหนดกระบวนการสรรหาต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป 

2. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน 
(1) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งข้ึน 
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(2) เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท และก าหนดวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนน าเสนอ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

(3) พิจารณางบประมาณการข้ึนหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนค่าจ้างและการก าหนด
เงินรางวัลประจ าปีของพนักงานที่ต่ ากว่าระดับบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท และ
ก าหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่ เกิดข้ึนจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ  ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่
กรรมการและพนักงาน ก่อนน าเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

3. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไป 
(1) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
(2) มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ค าปรึกษาหารือและหรอืให้

ความเห็นได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
(3) มีอ านาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมช้ีแจงหรือให้

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ 
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย 
(5) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควร

และเหมาะสม โดยให้เลขานุการการน าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ กสต. และผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่
ในขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม 
โดยให้เลขานุการด าเนินการเช่นเดียวกับวรรคก่อน 

(6) กรรมการ กสต. ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่พิจารณา ห้ามแสดงความเห็นและออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยให้ระบุช่ือกรรมการ กสต. และเรื่องที่มีส่วนได้เสียไว้ในเอกสารประกอบการประชุม
ในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน 

(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แต่ละครั้งจะต้องมี กรรมการ กสต. มาประชุม
ด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได ้
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(8) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของ
ที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสต. ไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ให้บันทีกความเห็นของกรรมการ กสต.        
ที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้นๆ ด้วย 
   9.4  การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
    การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2558 จะกระท าผา่นการประชุม
ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ  

   9.4.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  

   องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ นัน้ 
ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร  และต้องมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายก าหนด  

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ  
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน   

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง   
ช้ีขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง          
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต าแหน่งใหม่ก็ได้ 
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4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีต่นแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   9.4.2  องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ 
ประกอบกัน จากนั้นจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
   คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการ  
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี     
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษัทฯ 
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ    
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษั ทฯ      
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือ     
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม)ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า  ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและ              
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ       
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุน้
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
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(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ   
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ   
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  

   ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) ข้างต้นแล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ     
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  

  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ของ (4) หรือ (6) 
ข้างต้น จะได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิน
มูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าการแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ โดยจะต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดังกลา่ว
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

เป็นกรรมการอิสระ 

   9.4.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจ าทุกปีๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวข้อประเมินให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปีซึ่งประกอบด้วยสี่หัวข้อใหญ่คือ โครงสร้างของคณะกรรมการ การก าหนด
กลยุทธ์และทิศทางบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ และความรับผิดชอบตามหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยไม่ได้มุ่งที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล โดยแบบ
ประเมินผลดังกล่าวได้ก าหนดให้ผู้ท าการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ ต้องปรับปรุงด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้  

(ก) เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่
ผ่านมา 
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(ข) เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เนื่องจาก
ได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน 

(ค) เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ 
(ง) คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข

การท างานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป 

      9.4.4  แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1.  คณะกรรมการต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคัญใน     
ทุกระดับอย่างเหมาะสม  

2. บริษัทฯ มีผู้บริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจ้าที่บริหารที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้
หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

3. บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี ้
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและอ านวยความสะดวก ให้ความรู้แก่กรรมการอย่าง

ต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Thai Institute of Derectors Association (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจ
บทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไป
ด้วย 

(ข) บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เลขานุการบริษัทฯ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นต้น) อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

   9.4.5  การประชุมคณะกรรมการ 

      บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครั ้งได้มีการก าหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

9.5  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก ก าหนดว่า “ห้ามมิให้
บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”  
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  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30  ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้
เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับ
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย” จึงขอช้ีแจงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการใน   
ปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

    องค์ประกอบของค่าตอบแทน 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็น
ต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันน้ี 

(1.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 10 คน จะได้รับบ าเหน็จประจ าปี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,250,000.-บาท ซึ่งจ่ายปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์ เช่นเดียวกันกับปี 2558 คือ 
ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท, ประธาน และกรรมการจะ
ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท คณะกรรมการชุดย่อยได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี ้

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้ 
(2.1)   คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดย  

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับ
เดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ป ี2556 เป็นต้นมา โดย
มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันน้ี  

      ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่
เพียงพอส าหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และ
อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยทีจ่ะ
น ามาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้       
ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ 
ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ  

    9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

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

 ค าว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึง                 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่าซึ่งมี
หน้าที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯทั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. 
 2. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องและห้ามไม่ให้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ
จะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดข้ึนเป็น
แต่ละรายแต่ละกรณีๆ ไป 
 4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระท าผิดอันเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะด าเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 
 ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ด้รับ 
 ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดย
ถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯให้น าเสนอที่ประชุม   
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ 
 ค) แจ้งการกระท าความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 ง) แจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 จ) ด าเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

             9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอที่ประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสายฝน  อินทร์แก้ว  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4434  และ/หรือ นายวิชาติ  โลเกศกระวี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451  และ/หรือ                      
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753  แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
คนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 โดยบริษัทได้ช าระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้ 

 

119



 

 

   

รายการ 
(หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีที่ได้ช าระแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 

(1) ค่าสอบบญัชีประจ าป ี 450,000 480,000 

(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
   ไตรมาสละ 125,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 

375,000 375,000 

(3) ค่าตรวจสอบงบการเงินที่น าเสนอตอ่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 

100,000 100,000 

(4) รวมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 925,000 955,000 

  หมายเหตุ  ไม่มีค่าตอบแทนท่ีต้องจ่ายในอนาคตอีก 
   

  9.8 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัท    
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค านึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
การด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนจากการท า
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามี
ส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยในการก าหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ
และเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง
ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร่งครัด    
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี 
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท า
รายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ ก าหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  

ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานท างานอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้
ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการท างานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ มี
การสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการท างาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าคู่มือ
ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน 

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (RISK ASSESSMENT) 
โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ  และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม 
ในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

3. จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุก
ระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการท างานที่เป็น
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ 
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4. จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) 
ที่เพียงพอ เช่ือถือได้และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานและการ
บริหารงาน ให้มีความน่าเช่ือถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5. จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (MONITORING AND 
EVALUATION) โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบ
ระบบการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และถูกต้องตามระเบียบของการ
ปฏิบัติงานแล้ว  ซึ่งส านักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องโดย
สม่ าเสมอซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน
ด้วย 

6. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับปรุง
ระบบงานให้ดีข้ึน รายงานที่ส านักงานตรวจสอบจัดท าข้ึนและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็น
สอดคล้องด้วยกันแล้วจะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าไปปฏิบัติ
ต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่ง ข้ึนถือ
เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที  โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงาน
ประจ าปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

 
 

       10.1  นโยบายและภาพรวม 
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตส านึกให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่าง
ยั่งยืน โดยก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีเจตจ านงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้ 
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อก าจัด

มลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000:2004 
-   สร้างจิตส านึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

โรงงานและภายนอกโรงงาน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant) 
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 (2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้ก าหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
-  จ ากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย 
- จัดท ามาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน 
-  อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมอ 
-  จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่พิจารณาก าหนด

แผนผฏิบัติการ และติดตามประเมินผล 
(3)  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

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

-  ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบ าบัดน้ าเสียทดแทนน้ ามันเตา 
-  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัด

ไฟฟ้า 
-  จัดท า Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
-  อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุก

ประเภทในโรงงาน 
(ข) ด้านทรัพยากรน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย 

-  ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามก าหนด เพื่อป้องกัน     
การสูญเสียของน้ าจากการรั่วไหลหรือช ารุดของอุปกรณ์ 

-  น าน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล 
-  ตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอล

ที่ผลิตได ้
-  ไม่ระบายน้ าเสียที่บ าบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 
-  ส่งเสริมการใช้น้ าด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด 

(ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพ

อย่างสม่ าเสมอ 
-  ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเช้ือเพลิงตามก าหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่

ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
-  ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน 
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 (4)  ด้านสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ 
คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชนและระดบัประเทศ 
โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินการในระดับสังคมต่างๆ ดังนี ้
(ก)  ระดับองค์กร 

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหาร
ความสามารถ (Competence Management) 

- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร 
-  ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

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

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
(ค)  ระดับประเทศ 

-  สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของ

เยาวชน 

   10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

          บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดท าโครงการ การด าเนินธุรกิจที่ร่วมพัฒนาและแสดงให้เห็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มตั้งคณะท างานและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้วทั้งนี้มี
แผนงานที่จะจัดท ารายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดท ารายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและหลักการด าเนินงานของบริษัท ที่มุ่งเน้นการท าธุรกิจ    
ด้านพลังงานสะอาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่าบริษัทฯ “เป็นผู้น าใน        
การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ” 
          จากนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาดดังกล่าว จึงเกิดการปลูกฝังเพื่อให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชน
ที่อยู่โดยรอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม   
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องทุกประการ ในการนี้เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ
ด าเนินการไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็น
ระบบ 
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   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นใน
เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการสร้าง
เครือข่าย สีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้การด าเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม    
บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการ โดยประกาศให้พนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ 
รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม    
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น  
   10.2.1  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 

              ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัท หมายความถึง ผู้ถือหุ้นทุกราย กองทุน ผู้ลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ส่วนได้เสียในผลประกอบการและการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท  ซึ่งบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให้
เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น 
และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 ลูกค้า 

     บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้อง
ตามมาตรฐาน ตลอดจนค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นส าคัญ จึงได้น ามาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้ก าหนดนโยบาย
คุณภาพไว้ว่า “สร้างจิตส านึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ 
รวดเร็วและจริงใจ” ด้วยการค านึงถึงความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบาย
คุณภาพว่า “พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง” 

 คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 

             บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 
ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ /หรือ
เจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 

        คู่แข่งทางการค้า 
             บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกา
การแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม การแข่งขันย่อมต้องด าเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่      
ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี  
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         พนักงาน 
          บริษัทฯ นั้นให้ความส าคัญกับพนักงาน รวมทั้งการมีสภาพการท างานที่ปลอดภัย
และ ถูกสุขอนามัย ใส่ใจในความปลอดภัยต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดงันัน้
บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม ปลอดภัย มี
สวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ จากการด าเนินงานซึ่ง
อาจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงาน และสิ่งแวดล้อม 

          รัฐบาลและหน่วยงานก ากับดูแล 
             บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับภาครัฐและหน่วยงานก ากับ
ดูแล ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เป็น
พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ การให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การร่วมบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้น  

         ชุมชนและสังคม 
            บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมจะเดินเคียง
ข้างชุมชนและสังคม บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟังความคิดเห็นและให้
ข้อมูลที่ชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบเข้าร่วมท างานในการพัฒนาโครงการ  
และเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ บริษัทได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณไม่ไกลจากโครงการ เข้าปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการ
เกื้อกูลกัน และเป็นสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน  
                        นอกจากนี้ บริษัทโดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม  และค านึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ  และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ทางด้าน
คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

          10.2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

                         บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่ไว้ใน
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
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เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของ   
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ัน 
          โดยได้ก าหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนผา่น
คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่ งสามารถส่ งทางไปรษณีย์ หรือทาง                  
E-Mail Address : suphachai@thaiagroenergy.com ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้ง
เบาะแสดังกล่าว แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเป็น กรณีๆ ไป  

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พร้อมนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ค านึงถึงปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

10.3 การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

                         บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่า มีการด าเนินการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่อาจน าไปสู่การมีข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่า ต้องพึ่งพิงและเกื้อกูล
ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน บริษัทจึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เช่น การสร้าง ถนน ทางระบายน้ า การสร้างงานให้กับชุมชน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ตามเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานของบริษัทกับชุมชน เป็นไปด้วยดี 

10.4 กิจกรรรมเพ่ือสังคม ปี 2559 

   
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจ าปี 2559   
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เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2559  ณ โรงเรียนบ้านสระบัวก่ า ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

   

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาด
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ หอประชุมอ าเภอด่านช้าง 

   

เมื่อวัน 11 เมษายน 2559  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมน าอาหารไปเลี้ยงผูสู้งอายุ
และผูท้ี่มาร่วมในงานสบืสานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 2559 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมงซึ่ง
มีการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ สรงน้ าพระพทุธรูป รดน้ าด าหัวขอพรและมอบของขวัญแกผู่้สงูอายุ   
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    เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณี
ยกธงสงกรานต์ประจ าปี 2559 ที่วัดสระบัวก่ าและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเป็นเงิน 20,000.- บาท 
ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง  ชุมชนบ้านดงอู่ทอง และชุมชนบ้านสระบัวก่ า  
 

 

    
    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559  บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)   ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์
สร้างอุโบสถและร่วมงานยกช่อฟ้าเอกอุโบสถวัดดงอู่ทอง ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบรุ ี
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เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณและ
จัดส่งพนักงานจิตอาษาเข้าร่วม พัฒนาปรับปรุง อาคารเรียน เครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กนักเรียน สนาม
ฟุตบอล ณ โรงเรียนบ้านสระบัวก่ า ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณการ
จัดงานและส่งพนักงานเข้าร่วมปั่นจักรยาน โครงการ สร้างสุขภาพเพื่อแม่ ‘‘รักแม่ ปั่นเพื่อแม่’’ จัดโดย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังน้ าโจน  ต าบลแจงงาม  อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  

            เมือ่วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ร่วมวางพวงมาลา 
ถวายบังคมพระบรมรปูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมอ าเภอด่านช้าง  
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10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  

   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงได้ก าหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อปลูกจิตส านึกให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่ม   
ความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว 
   บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ด าเนินการ
หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหค้วาม
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ 
ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปช่ันตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของ     
ผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ผู้ที่กระท าทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้  อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระท าน้ันผิดกฎหมาย 

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคล
อื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

6. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ ได้มีแนวทางด าเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 

7. ก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจกับ
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พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย 

8. การด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

    1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทน         
การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ 

    2. การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

    3. ห้ามรับหรือให้สินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัทฯ        
การติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดโดย เคร่งครัด 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและช้ีแจงเพิ่มเติมตามควรโดยให้ความส าคัญกับนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้ 

 

รายนาม ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งท่ีเขา้ร่วมประชุม/  

จ านวนครั้งท่ีประชุม 
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 
นายวิรัช อภิเมธีธ ารง กรรมการตรวจสอบ 9/9 
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 7/9 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า               

ทุกไตรมาส โดยมีผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 
สอบทานรายงานและงบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 2559 ของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายตรวจสอบ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปี  เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดท าข้ึนอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัท อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
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โดยทั่วไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้า
ร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจ าปีของผู้สอบบัญชี  

สอบทานระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการ
ตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลของการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้เพียงพอในจุดที่จ าเป็น  การสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งสอบทานให้
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและนอกจากนี้ได้มีการสอบทาน
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเพื่อเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”  

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอช่ือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560  

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ให้ความส าคัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท
มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเช่ือถือได้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญแต่อย่างใด 

  11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

   คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบ
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินตามหลักเณฑ์
ที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดและสอดคล้องกับกรอบ  การควบคุม
ภายใน (COSO2013) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ประกอบด้วย 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) 

และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน  
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและ

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล 
(oversight) ของคณะกรรมการ 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน    
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่
วางไว้ 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ         
การควบคุมภายใน 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายใน
ยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

   คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น 
คณะกรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน 
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  11.3 การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุก
ไตรมาส เพื่อพิจารณาและด าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
และเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการ
ประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้ง นายศุภชัย แก้วเฟื่อง ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่ามีคุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
(ประวัติและข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3) 
   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นขอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 

12. รายการระหว่างกัน 

   12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
หากบริษัทฯ มีความจ า เป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ ง 

คณะกรรมการจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็น ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมของการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการด าเนินการค้าปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ 
จะให้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาคทรัพย์สิน ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น 
ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 
เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ            
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บ ริหาร หรือผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

 
12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีการใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกับ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) อีก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ที่ให้วงเงิน
สินเช่ือดังกล่าวแก่บริษัทฯ มีเงื่อนไขว่าหากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เรียบร้อยแล้ว ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ภายในวงเงินที่เป็น
วงเงินสินเช่ือที่ใช้ร่วมกับ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ 
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันตามที่บริษั ทฯ 
ก าหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจ
เข้าท ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ  
  13.1  งบการเงิน    

   13.1.1   สรุปรายงานการสอบบัญช ี
    งบการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี       
รับอนุญาต บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งสามารถสรุปรายงานการสอบบัญชีได้ดังนี้ 

   รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
   ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  

  ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและผู้มีหนา้ท่ีในการก ากับดแูลต่องบการเงิน 
   ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  โดยถูกต้องตามที่ควร                
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดท างบการเงิน  
   ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเนื่อง                
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ
กิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 
   ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ     

   ความรับผดิชอบของผูส้อบบัญชีต่องบการเงิน 
   การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า              
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานซึ่งรวมความเห็น ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จรงิ 
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แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหล่าน้ี 
  ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจ การสังเกตและสงสัยเยี่ยง                    
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงนิ            
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ
ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอผู้สอบบัญชีจะ
แสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึง
วันที่ในรายงาน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุด
การด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่  

 สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุม
ภายในที่ได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
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  ผู้สอบบัญชีได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน
เรื่องอื่นซึ่งเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและ
มาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ 

  จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มี
นัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ และได้
อธิบายเรื่องเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว
ต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

  13.1.2  ความเห็น 
   ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  13.2  ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2557-2559 

รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

      

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22.26 0.66 9.10 0.28 37.05 1.15 
  เงินลงทุนชั่วคราว – กองทุนเปิด 0.43 0.01 0.78 0.02 0.96 0.03 
  ลูกหน้ีการค้า  195.00 5.76 201.71 6.22 165.55 5.13 
  สินค้าคงเหลือ 113.47 3.35 137.61 4.25 126.11 3.91 
  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้า 629.23 18.59 578.13 17.84 543.60 16.85 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 36.23 1.07 20.64 0.64 31.99 1.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 996.62 29.44 947.97 29.25 905.26 28.07 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,372.89 70.10 2,286.82 70.55 2,314.39 71.76 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.04 0.06 2.96 0.09 2.35 0.07 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12.95 0.38 2.81 0.09 2.48 0.08 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.50 0.01 0.72 0.02 0.70 0.02 
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รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,388.38 70.56 2,293.31 70.75 2,319.92 71.93 

รวมสินทรัพย์ 3,385.00 100.00 3,241.28 100.00 3,225.18 100.00 

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน 
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

 
 

963.15 
133.99 

- 

 
 

28.45 
3.96 

- 

 
 

964.93 
67.91 
2.50 

 
 

29.77 
2.10 
0.08 

 
 

986.64 
182.33 

1.16 

 
 

30.59 
5.65 
0.04 

  ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   
        ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 
0.91 

 
0.03 

 
1.45 

 
0.04 

 
2.80 

 
0.09 

  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบ 
        ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 
180.00 

 
5.32 

 
180.00 

 
5.55 

 
180.00 

 
5.58 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 2.54 0.08 2.76 0.09 2.55 0.08 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12.17 0.36 15.26 0.47 14.91 0.46 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,292.76 38.19 1,234.81 38.10 1,370.39 42.49 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก 
       ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 
4.32 

 
0.13 

 
4.09 

 
0.13 

 
3.96 

 
0.12 

  เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึง 
       ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 
477.76 

 
14.11 

 
297.76 

 
9.19 

 
117.76 

 
3.65 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.99 0.03 1.07 0.03 1.43 0.05 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 483.07 14.27 302.92 9.35 123.15 3.82 
รวมหน้ีสิน 1,775.83 52.46 1,537.73 47.44 1,493.54 46.31 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น 

      

  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 29.54 1,000.00 30.85 1,000.00 31.01 
  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 1,000.00 29.54 1,000.00 30.85 1,000.00 31.01 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 188.79 5.58 188.79 5.82 188.79 5.85 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.56 0.02 0.56 0.02 0.56 0.02 
ก าไรสะสม       
  จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 100.00 2.95 100.00 3.09 100.00 3.10 
  ยังไม่ได้จัดสรร  319.82 9.45 414.19 12.78 442.29 13.71 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,609.17 47.54 1,703.55 52.56 1,731.64 53.69 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,385.00 100.00 3,241.28 100.00 3,225.18 100.00 
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จป ี2557-2559 

รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากการขาย 2,496.28 99.83 2,600.32 99.91 2,415.07 99.86 
รายได้อ่ืน 4.15 0.17 2.25 0.09 3.28 0.14 
รวมรายได้ 2,500.43 100.00 2,602.57 100.00 2,418.35 100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขาย 2,165.52 86.61 2,244.29 86.23 2,111.84 87.33 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 7.38 0.30 9.93 0.38 9.52 0.39 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 42.01 1.68 38.30 1.47 68.16 2.82 

รวมค่าใช้จ่าย 2,214.91 88.58 2,292.52 88.09 2,189.52 90.54 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน 285.52 11.42 310.05 11.91 228.83 9.46 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 57.26 2.29 50.06 1.92 37.79 1.56 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 228.26 9.13 259.99 9.99 191.04 7.90 

ภาษีเงินได้ (8.95) (0.36) (15.72) (0.60) (12.94) (0.54) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 219.31 8.77 244.27 9.39 178.10 7.36 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  
(Fully Diluted) (บาท) 

0.22  0.24  0.18  

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

0.24  0.24  0.18  

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00  1.00  1.00  

 
 

ตารางสรุปงบก าไรสะสมปี 2557-2559 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 200.51 319.82 414.19 
ก าไรส าหรับปี 219.31 244.27 178.10 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - 0.10 - 

ก าไรส าหรับการจัดสรร 419.82 564.19 592.29 
หัก  เงินปันผลจ่าย (100.00) (150.00) (150.00) 
      ส ารองตามกฎหมาย - - - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 319.82 414.19 442.29 
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2557-2559 

                (หน่วย : ล้านบาท)    

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 228.26 259.99 191.04 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก 
   กิจกรรมด าเนินงาน 

   

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 105.82 121.92 125.47 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (0.68) (0.56) (0.52) 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว (0.43) (0.34) (0.19) 
   ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 0.29 0.58 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.87 0.42 1.28 
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่ามันเส้น  
   รายได้ดอกเบี้ย 

- 
(0.26) 

- 
(0.17) 

6.87 
(0.16) 

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 57.08 49.86 37.62 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสิน 
   ด าเนินงาน 390.66 

 
431.41 

 
361.99 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     
   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (13.31) (11.58) 36.17 
   สินค้าคงเหลือ (29.32) (24.14) 11.50 
   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้า (262.35) 51.10 27.65 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (19.08) 15.65 (11.35) 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (0.04) (0.22) 0.02 
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 62.22 (56.79) 87.14 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2.63 3.20 (1.36) 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (2.28) - (1.13) 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 129.13 408.63 510.63 

   ดอกเบี้ยรับ 0.27 0.17 0.15 
   จ่ายดอกเบี้ย (59.79) (49.50) (36.10) 
   ภาษีเงินได้นิติบุคคล - (3.10) (13.94) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 69.61 356.20 460.74 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (316.39) (43.08) (122.10) 
ซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว (601.00) (692.00) (565.00) 
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.91) (1.72) (0.18) 
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รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 601.00 692.00 565.00 
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8.62 4.87 - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2.13 0.56 0.52 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (306.55) (39.37) (121.76) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 218.46 1.79 21.70 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (180.00) (180.00) (180.00) 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (0.04) (1.78) (2.73) 
จ่ายเงินปันผล (180.00) (150.00) (150.00) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 388.79 - - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 247.21 (329.99) (311.03) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 10.27 (13.16) 27.95 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 11.99 22.26 9.10 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 22.26 9.10 37.05 
 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ หน่วยวัด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง   เท่า 0.77 0.77 0.66 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   เท่า 0.17 0.17 0.15 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   เท่า 0.06 0.28 0.35 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  เท่า 13.43 13.11 13.15 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย  วัน 26.81 27.46 27.37 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส าเร็จรูป  เท่า 140.38 174.91 171.38 
ระยะเวลาขายสินค้าส าเร็จรูปเฉลี่ย   วัน 2.56 2.06 2.10 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี  เท่า 25.14 25.27 20.73 
ระยะเวลาช าระหน้ี   วัน 14.32 14.25 17.37 
Cash Cycle   วัน 15.06 15.27 12.11 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อัตราก าไรขั้นต้น    % 13.25 13.69 12.56 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน   % 11.27 11.84 9.34 
อัตราก าไรอ่ืน    % 0.17 0.09 0.14 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร   % 24.74 115.73 204.27 
อัตราก าไรสุทธิ   % 8.77 9.39 7.36 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 16.18 14.75 10.37 
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รายการ หน่วยวัด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  % 6.99 7.37 5.51 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   % 9.58 10.48 7.74 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์  เท่า 0.80 0.79 0.75 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 1.10 0.90 0.86 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย  เท่า 4.99 6.19 6.05 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน-Cash basis เท่า 0.19 1.11 1.13 
อัตราการจ่ายเงินปันผล  % 68.40 61.41 84.22 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

  งบการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2559 นั้นได้จัดท าข้ึนตาม
ข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 

  คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)   
ที่จัดท าข้ึนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริง
และสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินน้ี
ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งส ารองส าหรับรายการที่มี
ความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว 

  ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระ
และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาท าหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณา
และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2559 แล้ว 

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

ในนามคณะกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

(นายวิสิทธ์ิ  น้อยพันธ์ุ)          (นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธ์ิ) 

   ประธานกรรมการ                   ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ       

    14.1  ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

   บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559 จ านวน 2,418.35 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ 7.08 ในขณะที่ก าไรสุทธิในปี 2559 มีจ านวน 178.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
27.09 สืบเนื่องมาจากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ ากดดันให้ราคาเอทานอลที่เป็นส่วนผสมใน
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ปรับลดลงตามไปด้วย โดยราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยในปี 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 8.54 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.54 
เนื่องจากราคาน้ ามันเช้ือเพลิงลดลงส่งผลให้ผู้บริโภคใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในอัตราที่สูงอยู่ 

  14.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

   

รายละเอียด 

ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,415.07 99.86 2,600.32 99.91 (185.25) (7.12) 

รายได้อื่น 3.28 0.14 2.25 0.09 1.03 45.78 

รวมทั้งสิ้น 2,418.35 100.00 2,602.57 100.00 (184.22) (7.08) 
 

   รายได้  

  บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,418.35 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
184.22  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 เนื่องจาก 

(1) มีรายได้จากการขายเอทานอล 2,415.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของรายได้รวม 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 185.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.12 เนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงตามที่
ช้ีแจงข้างต้นแล้ว  

(2)  มีรายได้อื่น 3.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของรายได้รวม เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของ
ปีก่อน 1.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.78 เนื่องจากมีรายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินและจ าหน่าย Fusel Oil 

รายละเอียด 
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % 

ต้นทุนขาย 2,111.84 87.44 2,244.29 86.31 (132.45) (5.90) 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 77.68 3.22 48.23 1.85 29.45 61.06 

ค่าใช้จ่ายการเงิน 37.79 1.56 50.06 1.93 (12.27) (24.51) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.94 0.54 15.72 0.60 (2.78) (17.68) 

รวมทั้งสิ้น 2,240.25 92.76 2,358.30 90.69 (118.05) (5.01) 
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 ค่าใช้จ่าย  
   บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,240.25 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน 118.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 เนื่องจาก 

(1)  ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 132.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
5.90 เนื่องจากราคาวัตถุดิบต่ ากว่าปีก่อน 

(2)  ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน 29.45 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 61.06 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพิ่มข้ึนตามปริมาณขายเอทานอลที่เพิ่มข้ึน มีการเพิ่ม
พนักงานในระดับผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเช่าส านักงานเพิ่มเติม มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรบัเงนิจา่ย
ล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า และรับโอนต้นทุนผลิตบางส่วนในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 เนื่องจากหยุดผลิต
เอทานอลสายการผลิตที่ 1 ช่ัวคราว 

(3)  ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
24.51 เนื่องจากมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจึงท าให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 

(4)  ก าไรจากธุรกิจเอทานอลส าหรับสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แต่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
สายการผลิตที่ 1 ที่หมดอายุการส่งเสริมการลงทุน ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.78 ล้านบาท คิดเป็น      
ร้อยละ 17.68  
 

รายละเอียด 
ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,415.07 100.00 2,600.32 100.00 

หัก  ต้นทุนขาย 2,111.84 87.44 2,244.29 86.31 

ก าไรขั้นต้น 303.23 12.56 356.03 13.69 

ก าไรขั้นต้น 
   บริษัทฯ มีก าไรข้ันต้นในปี 2559 จ านวน 303.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56 ของรายได้
จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรข้ันต้นจ านวน 356.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 13.69 ของรายได้จากการขาย ท าให้อัตราก าไรข้ันต้นลดลงเนื่องจากราคาขายเอทานอลลดลงตามที่ช้ีแจง
ข้างต้นแล้ว 

รายละเอียด 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2559 ปี 2558 

เพ่ิมขึ้น/
(ลดลง) 

% 

EBITDA  

EBITDA MARGIN (%) 

353.62 

14.62 

431.30 

16.57 

(77.68) 

(1.95) 

(18.01) 

- 
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 EBITDA และ EBITDA MARGIN 
   บริษัทฯ มี EBITDA (ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2559 เท่ากับ 353.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 
18.01 ตามเหตุผลที่ช้ีแจงข้างต้น และมี EBITDA MARGIN ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.62 ของรายได้รวม 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 1.95 

รายละเอียด 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2559 ปี 2558 

เพ่ิมขึ้น/
(ลดลง) 

% 

ก าไรสุทธิ 178.10 244.27 (66.17) (27.09) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.24 (0.06) (25.00) 

NET PROFIT MARGIN (%) 7.36 9.39 (2.02) - 

หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท 
 

    ก าไรสุทธิ 
   บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในปี 2559 จ านวน 178.10 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิหุ้นละ 0.18 บาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.09 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลงตามที่ช้ีแจงข้างต้นแล้ว และมี
อัตราก าไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.36 ของรายได้รวม ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 9.39 ของรายได้รวมหรือลดลงร้อยละ 2.02 

   งบแสดงฐานะการเงิน 
 

รายละเอียด 
หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 

เพ่ิมขึ้น/
(ลดลง) 

 
% 

สินทรัพย์รวม 
หน้ีสินรวม 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

3,225.18 
1,493.53 
1,731.65 

3,241.28 
1,537.73 
1,703.55 

(16.10) 
(44.20) 
28.10 

(0.50) 
(2.87) 
1.65 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น 1.73 1.70 0.03 1.76 
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท 

 

  สินทรัพย์  
  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จ านวน 16.10 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.50 ประกอบด้วย 

(1)  สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จ านวน 42.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.51 
เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 27.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 307.14 (ข) มีเงิน
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ลงทุนช่ัวคราวเพิ่มข้ึน 0.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.08 (ค) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 36.16 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 17.93 (ง) มีสินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้ าตาลที่ซื้อส ารองไว้ส าหรับปี 2560 
ลดลง 11.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.36 (จ) มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าลดลง 34.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 
5.97 และ (ฉ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มข้ึน 11.35 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 54.99 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากวันสิ้นปี 2558 จ านวน 26.61 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 
1.16 เนื่องจาก (ก) มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 27.57 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.21 และ (ข) มีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.79  

   หนี้สิน 
  บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จ านวน 44.20                  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.87 เนื่องจาก (ก) มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบ
กากน้ าตาลเพิ่มข้ึน 114.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 168.49 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง 158.30 
ล้านบาท หรือร้อยละ 10.97 เนื่องจากมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว และ (ค) มี
หนี้สินอื่นส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน และภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ลดลง 0.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.18 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น  
   บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มข้ึนจากวันสิ้นปี 2558 จ านวน 
28.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มข้ึนจากหุ้นละ 1.70 บาท เป็นหุ้นละ 1.73 บาท 
เนื่องจากมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 

   กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
        หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2559 ปี 2558 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 460.74 356.20 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (121.76) (39.37) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (311.03) (329.99) 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 27.95 (13.16) 

เงินสดยกมาต้นงวด 9.10 22.26 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 37.05 9.10 
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(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2559 จ านวน 460.74 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (ก) ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 191.04 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น        
ค่าเสื่อมราคาฯ จ านวน 170.95 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง 63.99 ล้านบาท เนื่องจากมีสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน และมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้า   ค่าซื้อสินค้าและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง (ง) หนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน 84.65 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มข้ึน มีหนี้สินหมุนเวียนอื่นและส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง (จ) รับดอกเบี้ย 
0.15 ล้านบาท (ฉ )จ่ายดอกเบี้ย 36.10 ล้านบาท และ (ช) จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 13.94 ล้านบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2559 จ านวน 121.76 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (ก) ลงทุนเครื่องจักร อุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างระบบบ าบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน               
ก๊าซชีวภาพ ก่อสร้างถังกากน้ าตาล และก่อสร้างระบบหัวเผาก๊าซชีวภาพ 122.10 ล้านบาท (ข) ซื้อสินทรัพย์ไม่
มีตัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.18 ล้านบาท และ (ค) รับเงินจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.52 
ล้านบาท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2559 จ านวน 311.03 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มข้ึน 21.70 ล้านบาท (ข) ช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.73     
ล้านบาท (ค) ช าระเงินกู้ยืมระยะยาว 180.00 ล้านบาท และ (ง) จ่ายเงินปันผล 150.00 ล้านบาท 

    ภาระผูกพันด้านหนี้สิน 
   บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) 
ไม่เกินกว่า 2.00 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ากว่า 1.25 เท่าจนกว่าสัญญา
กู้ยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถด ารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงิน
โดยไม่มีปัญหาผิดสัญญาแต่อย่างใด 

(2) ธนาคารผู้ให้กู้ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
(“ลานนา”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายัง
ไม่มีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด 

(3) ธนาคารผู้ให้กู้ก าหนดเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึง
ลานนาได้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การด ารงอัตราส่วน D/E 
และ DSCR การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษัทฯ เป็นต้น  ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหา
ผิดสัญญาที่ท าไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด อีกทั้ง ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เปน็อยา่ง
ดีมาโดยตลอด 
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  14.3 ผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

  กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างทบทวนแผนบริหารจัดการน้ ามัน (Oil Plan 2015) ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการออกประกาศยกเลิกการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 คาดว่าจะ
สามารถสรุปได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ซึ่งหากการยกเลิกการจ าหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ยังไม่มีความชัดเจน 
ทางกรมฯ จะยังไม่พิจารณาการเพิ่มส่วนต่างราคาระหว่างน้ ามันแก๊สโซฮอล์ อี 20 กับน้ ามันกลุ่มเบนซิน 
ประกอบกับการใช้น้ ามันปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่เฉลี่ยร้อยละ 7 
เนื่องจากราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยทั้งสองปัจจัยข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาจ าหนา่ยเอ
ทานอลแปลงสภาพของบริษัทฯ ในปี 2560 

  ในขณะที่แนวโน้มราคาน้ ามันดิบตลาดโลกปี 2560 ยังคงมีความผันผวนค่อนข้างมากโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มข้ึนจากราคาเฉลี่ยปี 2559 ที่ 41 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และการปรับลดปริมาณการผลิตของผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งนับเปน็
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลดีต่อราคาจ าหน่ายเอทานอล และก าไรสุทธิของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มี
นโยบายเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการด าเนินงานในอนาคตมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถจ่ายเงินปันผลตาม
นโยบายที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2559 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส            
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำไดก้ล่ำวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำก
บริษัทฯตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
อ่ืนๆ ตำมท่ีระบุในข้อก ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจำ้ได้รับเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินจิเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ            
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เรื่องเหล่ำนี้  
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเรื่องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

การรับรู้รายได ้

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำถือเป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคัญ เนื่องจำกจ ำนวนที่บนัทึกบญัชีมีสำระส ำคัญและส่งผล
กระทบโดยตรงต่อก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ บริษัทฯมีรำยได้หลักมำจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลซ่ึงมี
ควำมผันผวนในเรื่องรำคำและควำมต้องกำรใชใ้นปจัจุบัน ดังนั้นจึงมีควำมเส่ียงกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำร
รับรู้รำยไดข้องบริษัทฯ  

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบรษิัทฯ โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ ท ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำง
มำสุ่มทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่ำงสัญญำขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้
ว่ำเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำขำยของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ สุ่ม
ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปแีละช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลำบัญชี สอบทำนใบลดหนี้
ที่บริษัทฯ ออกภำยหลังวันส้ินรอบระยะเวลำบัญชี วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย 
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะ
รำยกำรบัญชีท่ีท ำผ่ำนใบส ำคัญทั่วไป 

ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง            
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจดัเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี ้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้ำพเจ้ำไม่ไดใ้ห้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำม
เชือ่มั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเกีย่วเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแย้งท่ีมีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ทีไ่ด้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่                  
หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้น และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำจะส่ือสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำทีใ่นกำรก ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มกีำร
ด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุริตหรือ
ข้อผิดพลำดในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบรษิัทฯ ในกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง กำรเปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์
กำรบัญชีส ำหรับกจิกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจทีจ่ะเลิกบรษิัทฯ หรือหยุดด ำเนินงำน
หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้ ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแล
กระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด            
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจำ้อยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้ 
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                    
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนีด้้วย 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมกีำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน            
ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของบรษิัทฯ 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องท่ีผู้บริหำรจดัท ำ 

 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑก์ำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนนิงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร 
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับว่ำมคีวำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบรษิัทฯ ในกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำไดข้้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำร
เปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันทีใ่นรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บรษิัทฯ ต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องได ้

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถึงกำรเปดิเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำรและเหตุกำรณท์ี่เกิดขึน้โดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่  

ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำทีใ่นกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึง
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
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ข้ำพเจ้ำไดใ้ห้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกีย่วข้อง
กับควำมเป็นอิสระและได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเรื่องทั้งหลำยที่ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน 
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะจะได้จำกกำรส่ือสำรดังกล่ำว 

ผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือ นำงสำยฝน อินทร์แก้ว 

 
 
 

 
สำยฝน อินทร์แก้ว 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพันธ์ 2560  
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 37,047,316          9,101,662            

เงินลงทุนช่ัวคราว - กองทุนเปด 964,690 779,178

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 8 165,547,628         201,708,246         

สินคาคงเหลือ 9 126,111,008         137,609,210         

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 10 543,604,567         578,127,841         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 31,989,312          20,639,500          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 905,264,521         947,965,637         

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 11 2,314,388,882       2,286,816,051       

สินทรัพยไมมีตัวตน 12 2,346,190            2,956,116            

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 2,480,583            2,815,148            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 703,040              723,040              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,319,918,695       2,293,310,355       

รวมสินทรัพย 3,225,183,216       3,241,275,992       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 37,047,316          9,101,662            

เงินลงทุนช่ัวคราว - กองทุนเปด 964,690 779,178

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 8 165,547,628         201,708,246         

สินคาคงเหลือ 9 126,111,008         137,609,210         

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 10 543,604,567         578,127,841         

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 31,989,312          20,639,500          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 905,264,521         947,965,637         

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 11 2,314,388,882       2,286,816,051       

สินทรัพยไมมีตัวตน 12 2,346,190            2,956,116            

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 2,480,583            2,815,148            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 703,040              723,040              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,319,918,695       2,293,310,355       

รวมสินทรัพย 3,225,183,216       3,241,275,992       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 986,636,524         964,934,032         

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 14 182,331,135         67,908,352          

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 15 2,804,604            1,449,412            

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 16 180,000,000         180,000,000         

ภาษีเงินไดคางจาย 1,159,087            2,497,507            

สํารองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 17 2,545,386            2,758,341            

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 14,906,761          15,262,222          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,370,383,497       1,234,809,866       

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 15 3,956,711            4,091,798            

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 16 117,757,191         297,757,191         

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 17 1,435,833            1,069,914            

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 123,149,735         302,918,903         

รวมหน้ีสิน 1,493,533,232       1,537,728,769       

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 

      หุนสามัญ 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 188,795,985         188,795,985         

สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 556,451              556,451              

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 18 100,000,000         100,000,000         

   ยังไมไดจดัสรร 442,297,548         414,194,787         

รวมสวนของผูถือหุน 1,731,649,984       1,703,547,223       

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,225,183,216       3,241,275,992       
-                      -                      

-                      
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขาย 21 2,415,075,148       2,600,323,060       

รายไดอื่น 3,279,665            2,247,906            

รวมรายได 2,418,354,813       2,602,570,966       

คาใชจาย 19

ตนทุนขาย 2,111,838,070       2,244,292,468       

คาใชจายในการขาย 9,519,466            9,931,559            

คาใชจายในการบริหาร 68,159,046          38,296,969          

รวมคาใชจาย 2,189,516,582       2,292,520,996       

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 228,838,231         310,049,970         

คาใชจายทางการเงิน (37,794,156)         (50,058,915)         

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 191,044,075         259,991,055         

คาใชจายภาษีเงินได 20 (12,941,314)         (15,717,198)         

กําไรสําหรับป 178,102,761         244,273,857         

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -                      127,740              

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 20 -                      (25,548)              

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได -                      102,192              

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับป -                      102,192              

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับป 178,102,761         244,376,049         

กําไรตอหุน 22

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

กําไรสําหรับป 0.18 0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 986,636,524         964,934,032         

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 14 182,331,135         67,908,352          

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 15 2,804,604            1,449,412            

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 16 180,000,000         180,000,000         

ภาษีเงินไดคางจาย 1,159,087            2,497,507            

สํารองผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 17 2,545,386            2,758,341            

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 14,906,761          15,262,222          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,370,383,497       1,234,809,866       

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 15 3,956,711            4,091,798            

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 16 117,757,191         297,757,191         

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 17 1,435,833            1,069,914            

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 123,149,735         302,918,903         

รวมหน้ีสิน 1,493,533,232       1,537,728,769       

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 

      หุนสามัญ 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 188,795,985         188,795,985         

สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 556,451              556,451              

กําไรสะสม

   จดัสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 18 100,000,000         100,000,000         

   ยังไมไดจดัสรร 442,297,548         414,194,787         

รวมสวนของผูถือหุน 1,731,649,984       1,703,547,223       

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,225,183,216       3,241,275,992       
-                      -                      

-                      
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขาย 21 2,415,075,148       2,600,323,060       

รายไดอื่น 3,279,665            2,247,906            

รวมรายได 2,418,354,813       2,602,570,966       

คาใชจาย 19

ตนทุนขาย 2,111,838,070       2,244,292,468       

คาใชจายในการขาย 9,519,466            9,931,559            

คาใชจายในการบริหาร 68,159,046          38,296,969          

รวมคาใชจาย 2,189,516,582       2,292,520,996       

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 228,838,231         310,049,970         

คาใชจายทางการเงิน (37,794,156)         (50,058,915)         

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 191,044,075         259,991,055         

คาใชจายภาษีเงินได 20 (12,941,314)         (15,717,198)         

กําไรสําหรับป 178,102,761         244,273,857         

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -                      127,740              

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 20 -                      (25,548)              

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได -                      102,192              

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับป -                      102,192              

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับป 178,102,761         244,376,049         

กําไรตอหุน 22

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

กําไรสําหรับป 0.18 0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม 

ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนทุนจากการ จัดสรรแลว - 

ทีอ่อกและ มูลคา จายโดยใชหุน สํารองตาม

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ เปนเกณฑ กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

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        

กําไรสําหรับป -                         -                         -                         -                         244,273,857       244,273,857           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป -                         -                         -                         -                         102,192              102,192                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                         -                         -                         244,376,049       244,376,049           

เงินปนผลจาย 25 -                         -                         -                         -                         (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        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 1,000,000,000    188,795,985       556,451              100,000,000       414,194,787       1,703,547,223        

กําไรสําหรับป -                         -                         -                         -                         178,102,761       178,102,761           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป -                         -                         -                         -                         -                         -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                         -                         -                         178,102,761       178,102,761           

เงินปนผลจาย 25 -                         -                         -                         -                         (150,000,000)     (150,000,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 1,000,000,000    188,795,985       556,451              100,000,000       442,297,548       1,731,649,984        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หนวย: บาท)
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 191,044,075         259,991,055         

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 125,470,535         121,923,096         

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายเครื่องจกัรและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 578,461              289,544              

   กําไรจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (523,363)             (558,614)             

   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว (185,512)             (344,284)             

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,280,214            425,517              

   คาเผ่ือการดอยคาของเงินจายลวงหนาคามันเสน 6,869,478            -                      

   รายไดดอกเบี้ย (161,830)             (173,522)             

   คาใชจายดอกเบี้ย 37,615,700          49,861,426          

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 361,987,758         431,414,218         

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 36,168,416          (11,584,347)         

   สินคาคงเหลือ 11,498,202          (24,142,537)         

   เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 27,653,796          51,107,444          

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (11,349,812)         15,651,191          

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 20,000               (224,300)             

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 87,141,313          (56,789,414)         

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (1,362,139)           3,206,936            

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (1,127,250)           -                      

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 510,630,284         408,639,191         

   ดอกเบี้ยรับ 154,032              173,959              

   จายดอกเบี้ย (36,100,149)         (49,502,593)         

   จายภาษีเงินได (13,945,169)         (3,104,979)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 460,738,998         356,205,578         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 191,044,075         259,991,055         

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 125,470,535         121,923,096         

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายเครื่องจกัรและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 578,461              289,544              

   กําไรจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (523,363)             (558,614)             

   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว (185,512)             (344,284)             

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,280,214            425,517              

   คาเผ่ือการดอยคาของเงินจายลวงหนาคามันเสน 6,869,478            -                      

   รายไดดอกเบี้ย (161,830)             (173,522)             

   คาใชจายดอกเบี้ย 37,615,700          49,861,426          

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 361,987,758         431,414,218         

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 36,168,416          (11,584,347)         

   สินคาคงเหลือ 11,498,202          (24,142,537)         

   เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา 27,653,796          51,107,444          

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (11,349,812)         15,651,191          

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 20,000               (224,300)             

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 87,141,313          (56,789,414)         

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (1,362,139)           3,206,936            

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (1,127,250)           -                      

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 510,630,284         408,639,191         

   ดอกเบี้ยรับ 154,032              173,959              

   จายดอกเบี้ย (36,100,149)         (49,502,593)         

   จายภาษีเงินได (13,945,169)         (3,104,979)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 460,738,998         356,205,578         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หนวย: บาท)

2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (122,104,533)        (43,081,763)         

ซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว (565,000,000)        (692,000,000)        

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (178,400)             (1,722,100)           

เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 523,364              558,621              

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว 565,000,000         692,000,000         

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล -                      4,871,798            

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (121,759,569)        (39,373,444)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 21,702,492          1,787,871            

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (180,000,000)        (180,000,000)        

เงินสดจายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (2,736,267)           (1,779,699)           

เงินสดจายเงินปนผล (150,000,000)        (150,000,000)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (311,033,775)        (329,991,828)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ข้ึน(ลดลง)สุทธิ 27,945,654          (13,159,694)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 9,101,662            22,261,356          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 7) 37,047,316          9,101,662            

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไมเก่ียวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจาหน้ีจากการซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 27,281,469          (9,289,043)           

   ซื้ออุปกรณภายใตสัญญาเชาการเงิน 3,447,500            1,541,122            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2559  

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ ำกัด และได้แปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจ ำกัด ตำมกฎหมำยไทย เมือ่วันที่ 18 ตุลำคม 2550 และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมี บริษัท 
ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ 
บริษัทฯ ประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเช้ือเพลิง                  
ที่อยู่ตำมทีจ่ดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ทีเ่ลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที ่28 กนัยำยน 2554  ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯ  ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้ 

งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบัญชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯ ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลัง วันที่ 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ  
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ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบญัชี
กับผู้ใช้มำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน ำมำ
ถือปฏิบัติ 

4.  นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยส ำคัญของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซ้ือแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ส ำหรับสินค้ำท่ีได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว 

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดในกำร
เบิกใช้ 

4.3 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซ่ึงค ำนวณจำกสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.4 ลูกหนี้กำรค้ำ 

 ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับ             
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้  

4.5 สินค้ำคงเหลือ 

 สินค้ำส ำเร็จรูป สินค้ำระหว่ำงผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก) หรือ
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตหมำยถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่ำแรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับหมำยถึงรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำยเพื่อให้ขำยสินค้ำนั้นได้ 

 วัสดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำ
ใดจะต่ ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช้ 

4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ               
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้  

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 5 - 30 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 5 - 30 ปี 
เครื่องใช้ส ำนักงำน 3, 5, 15 ปี 
ยำนพำหนะ  5 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนนิงำน 

 บริษัทฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ  ตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำก
บัญชี 
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4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์นั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร 
ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น  

4.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลจะถูกรับรู้เมื่อบริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ บริษัทฯจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั้น และบริษัทฯสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษัทฯแสดงเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์โดยแสดงหักจำกมูลค่ำของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ในรูปของค่ำเส่ือมรำคำที่ลดลง 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) 
ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดมีดังนี้ 

 อำยุกำรให้ประโยชน ์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร ์ 3, 5, 10 ปี 

4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำร
หรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
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4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ 
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ ำกว่ำ  

 สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ วันที่เกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ทั้งนี้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำร
ใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมำณกำร
กระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้
อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำ
และควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทุนในกำรขำย บริษัทฯใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีที่สุดซ่ึงเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึง
จ ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำร
จ ำหน่ำยนั้นผู้ซ้ือกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ ำง
เป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
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ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษัทฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  

บริษัทฯค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.15 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  

4.16 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ  โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอัตรำร้อยละ 20 ส ำหรับกิจกำรที่ไม่ได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
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 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษี รวมท้ังผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซ้ือและผู้ขำย (ผู้ร่วมใน
ตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 

 ระดับ 3 ใชข้้อมูลทีไ่ม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณ
ขึ้น  
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 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้  กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทีส่ ำคญัมดีงันี ้

 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดจำกสินค้ำท่ีเคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดที่
ลดลงของสินค้ำคงเหลือ 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหมห่ำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
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ในระหว่ำงปี บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้
ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทใหญ ่    
เงินปันผลจ่ำย 76,500,000 76,500,000 ตำมอัตรำท่ีประกำศจ่ำย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ไม่มียอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 23,282,024 25,290,422 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 755,418 936,178 

รวม 24,037,442 26,226,600 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
เงินสด 38,862 36,857 
เงินฝำกธนำคำร 37,008,454 9,064,805 
รวม 37,047,316 9,101,662 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี (2558:              
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี) 
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8. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 163.8 ล้ำนบำท (2558: 
200.3 ล้ำนบำท) เปน็ลูกหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ ส่วนที่เหลือเป็นลูกหนี้อ่ืน 

9. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: บำท) 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน       

ให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินค้ำส ำเร็จรูป - เอทำนอล 9,026,209 15,618,192 - - 9,026,209 15,618,192 
สินค้ำระหว่ำงผลิต 17,220,441 16,789,115 - - 17,220,441 16,789,115 
วัตถุดิบ  90,803,999 95,423,626 - - 90,803,999 95,423,626 
วัสดุสิ้นเปลือง 9,060,359 9,778,277 - - 9,060,359 9,778,277 

รวม 126,111,008 137,609,210 -   - 126,111,008 137,609,210 

10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสินค้ำ 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบริษัทในประเทศ ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับกำรซ้ือกำกน้ ำตำลและ
มันเส้นตำมสัญญำซ้ือกำกน้ ำตำลและสัญญำซ้ือมันเส้น เพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำดังกล่ำว ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯได้จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำซ้ือกำกน้ ำตำลและมันเส้นเป็นจ ำนวน 543.6 ล้ำนบำท 
(2558: 578.1 ล้ำนบำท)  
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11. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บำท) 

 ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน 
อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง

ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน         
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 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 
ซ้ือเพิ่ม 2,291,638 - 7,308 8,168,603 1,338,028 1,623,037 21,888,878 35,317,492 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - (86,435) (2,779,804) (1,477,306) (4,398,205) - (8,741,750) 

โอนเข้ำ(ออก) - - - 213,784,237 - - (213,784,237) - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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 
ซ้ือเพิ่ม 12,485,600 - 101,400 5,186,716 1,069,184 5,090,500 128,916,451 152,849,851 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - (1,301,864) (1,480,847) (1,511,598) (3,762,174) - (8,056,483) 

โอนเข้ำ(ออก) - - - 101,381,370 585,670 - (101,967,040) - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 173,772,502 56,785,878 254,919,738 2,132,571,822 18,973,439 28,891,317 424,569,604 3,090,484,300 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 - - 54,263,036 453,606,343 14,697,546 23,656,535 - 546,223,460 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับป ี - - 9,882,758 106,892,909 2,041,021 2,286,947 - 121,103,635 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนที่จ ำหน่ำย/               
ตัดจ ำหน่ำย - - (54,765) (2,563,036) (1,440,081) (4,394,332) - (8,452,214) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - - 64,091,029 557,936,216 15,298,486 21,549,150 - 658,874,881 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับป ี - - 9,534,171 110,822,063 1,795,327 2,547,022 - 124,698,583 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนที่จ ำหน่ำย/               
ตัดจ ำหน่ำย - - (751,872) (1,452,504) (1,511,501) (3,762,169) - (7,478,046) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 - - 72,873,328 667,305,775 15,582,312 20,334,003 - 776,095,418 

มูลค่ำสุทธติำมบญัช ี         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 173,772,502 56,785,878 182,046,410 1,465,266,047 3,391,127 8,557,314 424,569,604 2,314,388,882 

      
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัป ี      

2558 (จ ำนวน 120 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลติ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)  121,103,635 

2559 (จ ำนวน 113 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลติ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)  124,698,583 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 8.3 ล้ำนบำท (2558: 5.5 ล้ำนบำท) 

บริษัทฯได้น ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนและเครื่องจักร ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2559 จ ำนวนประมำณ 1,108.0 ล้ำนบำท (2558: 1,143.4 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยำว
และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 13 และ 16 
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ในปี 2557 บริษัทฯได้รับเงินสนับสนุนตำมสัญญำรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำนตำมโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 8.6 ล้ำน
บำท และบริษัทฯได้บันทึกเงินสนับสนุนค้ำงรับตำมสัญญำรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 
4.9 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯได้รับเงินสนับสนุนดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2558 และบริษัทฯผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำนและยำนพำหนะจ ำนวนหนึ่ง
ซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 66.4 ล้ำนบำท (2558: 59.6 ล้ำนบำท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  
รำคำทุน 7,453,746 
หัก: ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (5,107,556) 

มูลค่ำตำมบัญช ี- สุทธิ 2,346,190 

  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  
รำคำทุน 7,720,240 
หัก: ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (4,764,124) 

มูลค่ำตำมบัญช ี- สุทธิ 2,956,116 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
มูลค่ำตำมบัญชตี้นป ี 2,956,116 2,037,142 
ซ้ือเพิ่ม 162,050 1,738,450 
ตัดจ ำหน่ำย (24) (15) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี (771,952) (819,461) 

มูลค่ำตำมบัญชปีลำยปี 2,346,190 2,956,116 
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13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: บำท) 
 อัตรำดอกเบี้ย                                  

(ร้อยละต่อป)ี   
 2559 2558 2559 2558 
ตั๋วสัญญำใช้เงนิ 2.85 - 3.10 3.10 - 3.30 757,265,500 862,956,500 
ทรัสต์รีซีท 2.85 3.10 229,371,024 101,977,532 
รวม   986,636,524 964,934,032 

วงเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทฯ ค้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองที่ดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
บำงส่วน และเครื่องจักรของบริษัทฯตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 11 

14. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

    (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ  145,588,681 58,170,714 
เจ้ำหนี้อ่ืน  36,742,454 9,737,638 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 182,331,135 67,908,352 

15. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

    (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 7,560,708 6,580,570 
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ ำหน่ำย (799,393) (1,039,360) 
รวม 6,761,315 5,541,210 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี (2,804,604) (1,449,412) 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งป ี 3,956,711 4,091,798 
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บริษัทฯได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 3 และ 5 ปี  

บริษัทฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้  

(หน่วย: บำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

 
ไม่เกิน            

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต่ ำท่ีต้องจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 3,225,631 4,335,077 7,560,708 
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (421,027) (378,366) (799,393) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขัน้ต่ ำท่ีต้องจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 2,804,604 3,956,711 6,761,315 

(หน่วย: บำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

 
ไม่เกิน            

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต่ ำท่ีต้องจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,883,589 4,696,981 6,580,570 
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (434,177) (605,183) (1,039,360) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขัน้ต่ ำท่ีต้องจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 1,449,412 4,091,798 5,541,210 

16. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: บำท) 
    2559 2558 
เงินกู้ยืมระยะยำว 297,757,191 477,757,191 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี (180,000,000) (180,000,000) 
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งป ี 117,757,191 297,757,191 
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กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 477,757 
หัก: จ่ำยคนืเงินกูร้ะหว่ำงปี (180,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 297,757 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อ
ท ำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ทั้งหมดที่มีกับธนำคำรอีกแห่งหนึ่งในประเทศในวงเงินจ ำนวน 845 ล้ำนบำท โดย
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2556 บริษัทฯได้ท ำกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำว
และช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยำวทีม่ีกับธนำคำรในประเทศท้ังจ ำนวนเป็นจ ำนวนเงิน 837.8 ล้ำน
บำท เงินกู้ยืมดังกล่ำวคิดอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส ำหรับปีที่หนึ่งและเพิ่มขึ้น
ในอัตรำร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปีที่ห้ำ เงินกู้ยืมนี้มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 5 ปี โดยช ำระคืนเป็น
รำยงวดทุก 6 เดือน จ ำนวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่งถึงเก้ำช ำระงวดละ 90 ล้ำนบำท และงวดที่สิบช ำระส่วน
ที่เหลือทั้งหมด โดยมีก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 ถึงเดือนธันวำคม 2561 เงินกู้ยืมระยะยำว
ดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน และเครื่องจักรของบริษัทฯ ตำมที่
กล่ำวในหมำยเหตุ 11 

ต่อมำเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2557 บริษัทฯได้ท ำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรเพื่อ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญำบำงประกำร และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืม บริษัทฯต้องปฎิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำร
ด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ให้เป็นไปตำม
อัตรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขเรื่องกำรด ำรงอัตรำส่วนทำง
กำรเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวได้   
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17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตน้ป ี 3,828,255 3,530,478 
ส่วนที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ :    
ต้นทุนบรกิำรในปัจจุบัน  1,165,478 300,764 
ต้นทุนดอกเบี้ย 114,736 124,753 

ส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :   
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณติศำสตร์
ประกันภัย   
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้ำน
ประชำกรศำสตร ์ - (591,168) 

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงนิ  - 582,872 
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ ์ - (119,444) 

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (1,127,250) - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยป ี 3,981,219 3,828,255 

   
ส ำรองผลประโยชนข์องพนกังำน   
หมุนเวียน 2,545,386 2,758,341 
ไม่หมนุเวียน 1,435,833 1,069,914 

 3,981,219 3,828,255 

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ต้นทุนขำย  453,887 213,102 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 826,327 212,415 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 1,280,214 425,517 

 บริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 2.5 
ล้ำนบำท (2558: จ ำนวน 2.8 ล้ำนบำท)  
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริษัทฯประมำณ 14 ปี (2558: 14 ปี) 

 สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2559 2558 

อัตรำคิดลด 2.9, 3.0 2.9, 3.0 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน  5.7, 7.6 5.7, 7.6 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 8.0 - 34.0 8.0 - 34.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อัตรำคิดลด (84,840) 92,484 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน  92,494 (85,659) 
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (108,835) 119,716 

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว 

19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีส ำคัญดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 1,880,432,987 2,011,449,753 
กำรเปล่ียนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต (6,160,657) 9,601,456 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 125,470,535 121,923,096 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 86,553,716 81,659,787 
ค่ำไฟฟ้ำและเชื้อเพลิง 20,515,231 25,269,646 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเครื่องจกัรและอุปกรณ ์ 13,463,286 14,558,825 
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20. ภำษีเงินได ้

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ภำษีเงินไดป้ัจจุบัน:   
ภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับปี 12,606,749 5,602,486 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัช:ี    
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกดิผลแตกต่ำงช่ัวครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำว 334,565 10,114,712 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 12,941,314 15,717,198 

 จ ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ อ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

                                                                     (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำม

หลักคณิตศำสตร์ประกนัภัย - 25,548 

 รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้ 

  (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 

ก ำไรทำงบัญชกี่อนภำษีเงินไดน้ิติบุคคล 191,044,075 259,991,055 

อัตรำภำษีเงินได้นิติบคุคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบัญชกี่อนภำษีเงินไดน้ิติบุคคลคณูอัตรำภำษี 38,208,815 51,998,211 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 21) (28,283,572) (38,047,947) 
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 2,625,126 716,771 
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ (117,023) (15,045) 
อ่ืน ๆ 507,968 1,065,208 

รวม (25,267,501) (36,281,013) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 12,941,314 15,717,198 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำร
ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 2559 2558 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 4,147,659 4,731,913 
กำรบันทกึสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,352,266 1,108,242 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 140,357 202,262 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 287,167 219,597 

รวม 5,927,449 6,262,014 
หนี้สินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญช ี   

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - เครื่องจักร 3,421,318 3,421,318 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 25,548 25,548 

รวม 3,446,866 3,446,866 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,480,583 2,815,148 

21. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมัตขิองคณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรลงทุนดังนี้  

บัตรส่งเสริมเลขที ่ 1760(2)/2546 2078(9)/2551 
ลงวันที ่ 26 ธันวำคม 2546 19 พฤศจิกำยน 2551 

1. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตแอลกอฮอล์
บริสุทธิ ์

ผลิตเอทำนอล 
(99.5%) 

2. สิทธิประโยชน์ส ำคัญที่ได้รับ   
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับ

กำรส่งเสริม (นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และได้รับยกเว้น
ไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้                 
นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล 

8 ปี  
(สิ้นสุดแล้ว) 

 

8 ปี  
(จะหมดอำยุในวันที่  
1 เมษำยน 2563) 

 

2.2 ได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคล (นับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำตำมข้อ 2.1) 

5 ป ี 5 ป ี

2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบ วัสดุจ ำเป็นและของที่ใช้ในกำรผลิตเพ่ือกำร
ส่งออก นับจำกวันที่น ำเข้ำครั้งแรก 

1 ป ี 1 ป ี

3. วันเริ่มมีรำยได้ 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 

 ทัง้นี้บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
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 รำยได้ของบริษัทฯเป็นรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ โดยจ ำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
และไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
รำยได้จำกกำรขำย   
   กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 1,507,508,145 1,646,948,656 
   กิจกำรทีไ่มไ่ด้รับกำรส่งเสริม 907,567,003 953,374,404 
รวม 2,415,075,148 2,600,323,060 

22. ก ำไรต่อหุ้น        

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถัวเฉล่ีย
ถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 

 2559 2558 
ก ำไรส ำหรับปี (บำท) 178,102,761 244,273,857 
จ ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนกั (หุ้น) 1,000,000,000 1,000,000,000 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.18 0.24 

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน
กำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วน
งำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษัทฯด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรประกอบกิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวัดมูลค่ำโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใชใ้นกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขต
ภูมิศำสตร์แล้ว  

ในปี 2559 บริษัทฯมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 809 ล้ำนบำท, 711 ล้ำน
บำท และ 469 ล้ำนบำท (ปี 2558: มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 977 ล้ำน
บำท, 863 ล้ำนบำท และ 566 ล้ำนบำท) 
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24. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและพนักงำนบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ถึง 15 
ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพนี้บริหำรโดยธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่ำงป ี2559 บริษัทฯรับรู้
เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 2.9 ล้ำนบำท (2558: 2.5 ล้ำนบำท) 

25. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล          
จ่ำยตอ่หุ้น วันที่จ่ำยเงินปันผล 

  (บำท) (บำท)  
2559     
เงินปันผลส ำหรับก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนต้ังแต่
วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ถึงวันที่                   
31 ธันวำคม 2558 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
เม่ือวันที่ 18 เมษำยน 
2559 

50,000,000 0.05 18 พฤษภำคม 2559 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับ
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 

ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
ฯ เม่ือวันที่                  
18 สิงหำคม 2559 

100,000,000 0.10 16 กันยำยน 2559 

รวม  150,000,000 0.15  

2558     
เงินปันผลส ำหรับก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนต้ังแต่
วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 ถึงวันที่                   
31 ธันวำคม 2557 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
เม่ือวันที่ 20 เมษำยน 
2558 

50,000,000 0.05 20 พฤษภำคม 2558 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับ
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 

ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
ฯ เม่ือวันที่                  
20 สิงหำคม 2558 

100,000,000 0.10 18 กันยำยน 2558 

รวม  150,000,000 0.15  
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26. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

26.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 33.7 ล้ำน
บำท ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊ำซชีวภำพและระบบหัวเผำก๊ำซ
ชีวภำพ (2558: กำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊ำซชีวภำพ เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 33.3 
ล้ำนบำท) 

26.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่อำคำรส ำนักงำนและบริกำรอ่ืน ๆ อำยุของ
สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง  5 ปี  

 บริษัทฯมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำและบริกำรดังกล่ำวดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
 2559 2558 
จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 4.2 4.1 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 0.5 3.3 

26.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสญัญำใหบ้ริกำรและซ้ือสินค้ำระยะยำว 

ก) บริษัทฯได้ท ำสัญญำซ้ือไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำดังกล่ำวมี
ก ำหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวำคม 2554 และสำมำรถต่ออำยุโดย
อัตโนมัติครำวละ 1 ปี ซ่ึงอัตรำค่ำซ้ือไฟฟ้ำเป็นไปตำมที่ระบุในสัญญำ 

ข) บริษัทฯมีภำระผูกพันตำมสัญญำซ้ือกำกน้ ำตำลซ่ึงมีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี และจะตกลงรำคำทุก ๆ 5 ปี 
โดยเริ่มมีกำรซ้ือในปี 2548 เป็นปีแรก รำคำซ้ือ 3 ปีแรกเป็นไปตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ ส่วนปีที่ 4 
และ 5 ให้ใช้รำคำเฉล่ียของรำคำท่ีซ้ือขำยจริงตำมภำวะตลำดใน 3 ปีแรกมำเปรียบเทียบ โดยปริมำณ
กำรซ้ือให้เป็นไปตำมที่ระบุในสัญญำ นอกจำกนี้ บริษัทฯได้ท ำสัญญำซ้ือกำกน้ ำตำลเพิ่มเติมอีกสอง
บริษัทมีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี และจะตกลงรำคำซ้ือก่อนกำรส่งมอบในปีถัดไปโดยปริมำณกำรซ้ือ
ให้เป็นไปตำมที่ระบุในสัญญำ 

ค) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำจ้ำงให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรม 
จ ำนวนเงิน 0.4 ล้ำนบำท (2559: ไม่มี) 
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26.4 กำรค้ ำประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ ำนวน 
5.1 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงกับ
กรมสรรพสำมิต และเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(2558: 5.1 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันกำรปฎิบัติตำมสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงกับกรมสรรพสำมิตและเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค) 

27. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยำยน 2554 บริษัทแห่งหนึ่งกล่ำวหำว่ำบริษัทฯไม่ปฏิบัติตำมสัญญำซ้ือขำยมันเส้นลงวันที่                  
21 มกรำคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษำยน 2554 โดยขอเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน 186.9  
ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 บริษัทฯได้ยื่นค ำให้กำรและฟ้องแย้งบริษัทดังกล่ำวโดยเรียก
ค่ำเสียหำยจ ำนวน 82.4 ล้ำนบำท จำกนั้นในวันที่ 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งได้พิจำรณำยกฟ้องคดีที่บริษัท
ดังกล่ำวกล่ำวหำบริษัทฯ และให้บริษัทดังกล่ำวช ำระเงินค่ำซ้ือมันเส้นที่บริษัทฯจ่ำยล่วงหน้ำจ ำนวน 6.9 
ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่ำ
จะช ำระเสร็จส้ิน พร้อมท้ังให้จ่ำยค่ำฤชำธรรมเนียม และค่ำทนำยควำมบำงส่วนแทนบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม 
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้ำนค ำพิพำกษำดังกล่ำว  และเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 
2559 ศำลอุทธรณ์ได้พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น  

ต่อมำเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 บริษัทฯได้ยื่นฎีกำคัดค้ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ดังกล่ำวต่อศำลฎีกำ ซ่ึง
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯยังไม่ได้รับช ำระเงินจำก
บริษัทดังกล่ำว บริษัทฯจึงบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส ำหรับเงินค่ำซ้ือมันเส้นจ่ำยล่วงหน้ำที่จ่ำยให้กับบริษัท
ดังกล่ำวไว้เต็มจ ำนวน 

28. ล ำดบัชั้นของมลูค่ำยุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้  

          (หน่วย: บำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 

 ระดับ 2 รวม ระดับ 2 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมลูค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชั่วครำว - กองทุนเปิด 964,690 964,690 779,178 779,178 
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29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
เงินลงทุนชั่วครำว-กองทุนเปิด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน หนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยำว บริษัทฯมีควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำม
เส่ียงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คำดวำ่
จะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้  ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็น
บริษัทน้ ำมันซ่ึงมีชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินดี จ ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อ
คือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ ยวเนื่องกับเงินฝำกธนำคำร เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยำวที่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ ำ  

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือ วันที่มีกำรก ำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้            
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

 อัตรำดอกเบี้ยคงที ่ อัตรำดอกเบี้ย   อัตรำ 
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบี้ย 

 1 ป ี ถึง 5 ป ี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย รวม ที่แท้จรงิ 

  (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 35.2 1.8 37.0 0.37 - 0.38 
เงินลงทุนช่ัวครำว - กองทุนเปิด - - - 0.9 0.9 - 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 165.5 165.5 - 

 - - 35.2 168.2 203.4  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - - 986.6 - 986.6 2.85 - 3.10 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 166.6 166.6 - 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2.8 4.0 - - 6.8 2.29 - 15.32 

 2.8 4.0 986.6 166.6 1,160.0  
 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

 อัตรำดอกเบี้ยคงที ่ อัตรำดอกเบี้ย   อัตรำ 
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบี้ย 

 1 ป ี ถึง 5 ป ี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย รวม ที่แท้จรงิ 

  (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 6.5 2.6 9.1 0.37 - 0.38 
เงินลงทุนช่ัวครำว - กองทุนเปิด - - - 0.8 0.8 - 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 201.7 201.7 - 

 - - 6.5 205.1 211.6  
หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - - 964.9 - 964.9 3.10 - 3.30 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 67.9 67.9 - 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1.4 4.1 - - 5.5 2.29 - 15.30 

 1.4 4.1 964.9 67.9 1,038.3  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 297.8 ล้ำนบำท (2558: 477.8 ล้ำนบำท) คิด
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส ำหรับปีที่หนึ่งและเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปี
ทีส่องถึงปีที่ห้ำ  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯไม่คำดว่ำจะมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ส ำคัญจำกรำยกำรซ้ือขำยและกำรกู้ยืม เนื่องจำก
รำยกำรส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท  

29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะส้ันและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กันหรือจ่ำยช ำระหนี้สินใน
ขณะที่ท้ังสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระ
ในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม
และกำรด ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 

 บริษัทฯบริหำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยใช้อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2559 บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ  0.85:1 (2558: 0.90:1)  

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ เมื่อวันที ่22 กุมภำพันธ์ 2560 
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