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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ
78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง โดย
บริษัทฯ จาหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้กับบริษัทผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อนาไปผสมกับน้ามันเบนซินในอัตราส่วนผสมร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 ได้
เป็ น น้ ามัน แก๊ ส โซฮอล์ E10 น้ ามั น แก๊ส โซฮอล์ E20 และน้ ามัน แก๊ส โซฮอล์ E85 ตามล าดั บ ส าหรับ ใช้เป็ น
เชื้อเพลิงในรถยนต์เพื่อทดแทนการใช้น้ามันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดการนาเข้าน้ามันเชื้อเพลิงและสารปรุงแต่งซึ่ง
ใช้ เพิ่ ม ค่ า ออกเทนในน้ ามั น เบนซิ น ที่ เรี ย กว่ า MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) และลดมลพิ ษ ทาง
อากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี โรงงานผลิ ต เอทานอล โดยใช้ เทคโนโลยี ข อง MAGUIN INTERIS ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งมีกาลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ลิตรต่อวัน หรือ 120.75 ล้านลิตรต่อปี (คานวณจากจานวน
วันที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 330 วันต่อปี) ทั้งนี้ สายการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต โดย
มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล
กาลังการผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1

สายการผลิตที่ 2

กากน้าตาล
165,000 ลิตรต่อวัน
31 มกราคม 2548

กากน้าตาลหรือมันสาปะหลัง
200,000 ลิตรต่อวัน
2 เมษายน 2555

ทั้งนี้ โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1760(2)/2546 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 สาหรับสายการผลิตที่ 1 และ
เลขที่ 2078(9)/2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 สาหรับสายการผลิตที่ 2 โดยบัตรส่งเสริมการลงทุนมีสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีและเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ สาหรับสายการผลิตที่ 1 นั้น
สิ ทธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ดั งกล่ าวได้ ห มดอายุ ไปแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 30 มกราคม 2556 และส าหรั บ
สายการผลิตที่ 2 นั้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 1 เมษายน 2563
หน้า 1

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

07

บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหำชน)

2. ได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจาก
กาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคล เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วันพ้นกาหนดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีตาม 1.
3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นที่ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการ
ผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นาเข้าครั้งแรก
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
1.1 นโยบายและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”
พันธกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนโดยการร่วมมือกับหน่วยงาน
รัฐสถาบันการศึกษาและเอกชนให้เกิดบูรณาการในการพัฒนาการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงภายใต้การบริหาร
จัดการที่เป็นธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรผู้ถือหุ้นพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม
นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจาหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน
และมุ่งสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการแก่คู่ค้าด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประการดังนี้
(1) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
(2) ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สารเคมี และน้าที่ใช้ ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001/2008
(3) สร้างจิ ตส านึ กและการใส่ ใจในการตอบสนองความต้ องการของลู กค้าด้ว ยความรับ ผิ ดชอบ
รวดเร็ว และจริงใจ
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตสานึกให้พนักงานได้มีส่ วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน
โดยกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีเจตจานงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกาจัด
มลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000
หน้า 2
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- สร้างจิตสานึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่ง แวดล้อมทั้งภายใน
โรงงานและภายนอกโรงงาน
- จัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant)
(2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กาหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
- จากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- จัดทามาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่าเสมอ
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทาหน้าที่พิจารณากาหนด
แผนผฏิบัติการ และติดตามประเมินผล
(3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรตามลาดับ ดังนี้
(ก) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบาบัดน้าเสียทดแทนน้ามันเตา
- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุป กรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัด
ไฟฟ้า
- จัดทา Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุก
ประเภทในโรงงาน
(ข) ด้านทรัพยากรน้าและการบาบัดน้าเสีย
- ตรวจสอบระบบบาบัดน้าดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามกาหนด เพื่อป้องกันการ
สูญเสียของน้าจากการรั่วไหลหรือชารุดของอุปกรณ์
- นาน้าจากระบบบาบัดน้าเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล
- ตรวจสอบคุณภาพน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอล
ที่ผลิตได้
- ไม่ระบายน้าเสียที่บาบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
- ส่งเสริมการใช้น้าด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด
(ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
หน้า 3
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- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพ
อย่างสม่าเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามกาหนดเพื่อควบคุมคุณ ภาพของอากาศที่
ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่กาหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน
(4) ด้านสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ
คงอยู่และเติบโตอย่างมั่น คง โดยเริ่มจากสั งคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหั วใจ
ส าคั ญ ที่ เ สริ ม ศั ก ยภาพและความสามารถในการแข่ ง ขั น ไปสู่ สั ง คมระดั บ ชุ ม ชน และ
ระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการดาเนินการในระดับสังคมต่างๆ ดังนี้
(ก) ระดับองค์กร
- พัฒ นาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภ ายในองค์กรสู่การบริหาร
ความสามารถ (Competence Management)
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
- อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
(ค) ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
เยาวชน
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
กาหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสานึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว
บริ ษั ทฯ มี ข้อห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนั กงานของบริษั ท ฯ ทุ กระดับ ด าเนิ น การหรื อ
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกาหนดในการดาเนินการต่างๆ
หน้า 4
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เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัป ชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
(2) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้ งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ
กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ในข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
(4) ผู้ ที่ ก ระท าทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เป็ น การกระท าผิ ด จรรยาบรรณทางธุร กิ จ ซึ่ งจะต้ อ งได้ รับ การ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระทานั้นผิดกฎหมาย
(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ ในเรื่อ งที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามนโยบายว่ าด้ ว ยการต่ อ ต้ านทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มี
แนวทางดาเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงานเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ ที่อยู่ ในความรั บ ผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบั ติให้ เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผลด้วย
(2) การด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งกั บ การทุ จ ริต คอร์ รัป ชั่ น กรรมการ ผู้ บ ริห ารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(2.1) ไม่เสนอให้ ค่าตอบแทน จ่ายสิ น บน เรียกร้อง ตกลงหรือรับ สิ น บนจากบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้
มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวั งผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของ
บริษัทฯ
(2.2) การรับ หรือ ให้ เงิน บริจาคหรือ เงิน สนับ สนุ น ต้องเป็น ไปอย่ างโปร่งใสและถูกต้อ งตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างใน
การติดสินบน
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(2.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการดาเนินธุรกิจทุ กชนิด การดาเนินงานของบริษัทฯ การติดต่อ
งานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
โดย เคร่งครัด
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่
มี ลั กษณะเดี ย วกั น หรื อใกล้ เคี ยงกั น หรื อกิ จ การที่ ส นั บสนุ นกิ จการของบริษั ท ฯ อั น จะท าให้ บริ ษั ทฯ มี ผ ล
ประกอบการหรือผลกาไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ การลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มจะอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม และตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการของบริษัทฯ
หรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการดาเนินธุร กิจเพื่อเป็นตัวแทนในการ
บริหารงาน เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนาคตใน
แง่ของการทาธุรกิจที่แข่งขันกัน ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้การดาเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Bio Fuel ทั้งหมดของกลุ่มใน
อนาคตจะดาเนินการผ่านบริษัทฯ
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.2.1 ประวัติความเป็นมา
เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ผลิตได้นั้น จะถูกนาไปผสมกับน้ามันเบนซินเพื่อผลิตเป็นน้ามัน
เชื้อเพลิงที่เรียกว่า น้ามันแก๊สโซฮอล์ โดยการผลิตน้ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดาริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2528 โดยโครงการส่ วนพระองค์ได้ศึกษาการผลิตแก๊สโซฮอล์เพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากอ้อย หลังจากนั้นก็เกิดการตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วม
พัฒนาและนาไปทดสอบกับเครื่องยนต์ แต่ยังไม่เกิดการใช้กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งราคาน้ามันในตลาดโลก
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปี 2546 รัฐบาลจึงได้หันมาผลักดันการผลิตและการใช้แก๊สโซฮอล์อย่างจริงจัง รวมถึง
ส่งเสริมการผลิตเอทานอลเพื่อนาไปผลิตน้ามันแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
โอกาสในการเติบ โตของธุรกิจ ผลิ ตและจ าหน่ ายเอทานอลที่ ใช้เป็นเชื้อเพลิ ง จึงได้จ ดทะเบียนก่อตั้งบริษั ท
ไทย อะโกร เอ็ น เนอร์ ยี่ จ ากั ด เมื่ อ วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2544 ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรก 10 ล้ า นบาท
เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานผลิต
เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติผ่านมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2545 ต่อมาเมื่อวัน ที่ 18 มิถุนายน 2546 บริษัท ลานนา
รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (“LANNA”) ได้เข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนทาให้ LANNA เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ จึงมี
หน้า 6
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สถานะเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ LANNA โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ค้ า น้ ามั น ตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซี่งถือเป็นผู้ผลิต
เอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได้ทาการแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจากัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
1.2.2 พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2546
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 255 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้านบาท เป็น 265 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 25.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้นเดิม เพื่อนาเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ LANNA ได้
เข้ามาลงทุน ซื้อหุ้ น เพิ่มทุน ดังกล่าวจานวน 19,875,000 หุ้ น ทาให้ LANNA มีสัดส่ วนการถือหุ้ นใน
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และทาให้บริษัทฯ มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของ LANNA
 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ โรงงานผลิ ต และจ าหน่ า ยเอทานอล จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546
 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสาหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 1 จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546
ปี 2547
 การก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้าตาล (สายการผลิตที่ 1) เสร็จสมบูรณ์
ปี 2548
 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจาหน่ายเอทานอลจากสายการผลิตที่ 1 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
 บริษั ท ฯ ได้ รับ อนุ ญ าตเป็ น ผู้ ค้าน้ ามั น ตามมาตรา 10 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การค้าน้ ามั น เชื้ อเพลิ ง
พ.ศ. 2543 ในการจาหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง จากกรมธุรกิจพลังงาน
ปี 2549
 LANNA ซื้อ หุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ จากผู้ ถื อหุ้ น เดิ มจานวน 200,000 หุ้ น ท าให้ จานวนหุ้ น ที่ ถือ ใน
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 19,875,000 หุ้น เป็น 20,075,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.75 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
เมื่อเดือนมกราคม 2549
 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมสรรพสามิ ต ให้ ผ ลิ ต และจ าหน่ ายเอทานอลที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ข อง
แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 99.5% เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ามันโดยตรงเท่านั้น โดยมีขนาดกาลังการผลิต
150,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 106 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 265 ล้านบาท เป็น 371
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 10.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนาเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
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ปี 2550
 บริษั ท ฯ เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจ านวน 79.50 ล้ านบาท จากทุ น จดทะเบียนเดิม 371 ล้ านบาท เป็ น
450.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 7.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนาเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 149.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ล้านบาท เป็น
600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 14.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนาเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได้ดาเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนชื่อ
บริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา
ไว้จากเดิมหุ้นนละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้สามารถส่งเอทานอลออกนอกราชอาณาจักรได้ เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2550
ปี 2551
 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสาหรับการผลิตเอทานอล สายการผลิตที่ 2 จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
ปี 2552
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน
UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)
ปี 2553
 บริษัทฯ เริ่มดาเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้าตาลหรือมันสาปะหลัง (สายการผลิตที่
2) เพื่อขยายกาลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรต่อวัน หรือ 66.00 ล้านลิตรต่อปี (จานวนวันที่ใช้
ในการผลิตเท่ากับ 330 วันต่อปี)
ปี 2554
 บริษัทฯ เริ่มทดสอบการเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังของสายการผลิตที่ 2 ในช่วง
เดือนมกราคม 2554
 บริ ษั ท ฯ เริ่ ม ใช้ ก๊ า ซชี ว ภาพจากบ่ อ ผลิ ต ที่ 2 ซึ่ ง ใช้ เทคโนโลยี แ บบ Upflow Anaerobic Sludge
Blanket (UASB) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 200 ล้านบาท จากทุน จดทะเบียนเดิม 600 ล้านบาท เป็น 800
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มใหม่จานวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนาเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ขยายกาลังการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจาก
150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
หน้า 8
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บริษัทฯ ดาเนินการปรับปรุงสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถผลิตเอทานอลจากกากน้าตาล ในไตรมาสที่ 3
ปี 2554
ปี 2555
 บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตที่ 3 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL)
เมื่อเดือนมีนาคม 2555
 บริษัทฯ สามารถผลิตและจาหน่ายเอทานอลโดยใช้กากน้าตาลจากสายการผลิตที่ 2 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
2 เมษายน 2555
ปี 2556
 เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 200 ล้านบาท จากเดิม 800
ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ปี 2557
 เดือนมิถุน ายน 2557 จดทะเบี ยนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์จากทุน เดิม
จานวน 800 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นเงิน 800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
1,000 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1บาทเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท และดาเนินการซื้อขายหุ้นสามัญครั้งแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ประเภทของรายได้
รายได้จากการขาย
- รายได้จากการขายเอทานอล
แปลงสภาพ1)
- รายได้จากการขายวัตถุดิบและ
ผลผลิตทางการเกษตร2)
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อนื่ 3)
รวมรายได้ทั้งหมด
หมายเหตุ

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2556
ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1,330.43

98.49

1,330.43

98.49

2,495.12

99.79

19.43

1.44

19.43

1.44

1.16

0.04

1,349.86
1.01
1,350.87

99.93 1,349.86 99.93 2,496.28 99.83
0.07
1.01 0.07
4.15 0.17
100.00 1,350.87 100.00 2,500.43 100.00

: 1) รายได้จากการขายเอทานอลแปลงสภาพ เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายเอทานอลในสัดส่วน 99.5% รวมกับการขายน้ามัน
เบนซิน/น้ามันแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ตามข้ อ ก าหนดของกรมสรรพสามิตในการจ าหน่ายเอทานอลสาหรับ ใช้เป็ น
เชื้อเพลิง
2) รายได้จากการขายวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มันเส้น มันสาปะหลังสด อ้อย และกากน้าตาล
3) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) รายได้จากการขายสินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
(1) เอทานอล
ผลิ ตภัณฑ์ หลั กของบริษั ทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คื อ
แอลกอฮอล์ ที่ ได้ จากการแปรรู ป พื ชผลทางเกษตรประเภทแป้ งและน้ าตาล เช่น กากน้ าตาล, มั นส าปะหลั ง,
ข้ าวโพด เป็ นต้ น โดยน ามาผ่ านกระบวนการย่ อยสลายและหมั กเพื่ อเปลี่ ยนแป้ งเป็ นน้ าตาล และกลั่ นเป็ น
แอลกอฮอล์จนได้ความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ
78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง เนื่องจาก
มีออกซิเจนสูงถึง 35% สามารถนามาใช้ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่งเป็นสารปรุงแต่ง
เพื่ อเพิ่ มค่ าออกเทนในน้ ามั น เบนซิ น โดยสาร MTBE มี ข้ อเสี ยตรงที่ ก่ อให้ เกิ ดคาร์ บ อนมอนนอกไซด์ ในชั้ น
บรรยากาศ อีกทั้งก่อให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนกับน้าใต้ดิน ดังนั้น หากนาเอทานอลไปผสมกับน้ามันเบนซิน
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมทดแทนจะได้เป็นน้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และ
ช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถลดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็ นปั จจั ยหลั กที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (Green House
Effect) รวมทั้งลดควันดา สารอะโรเมติกส์ และสารประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
น้ ำมันเบนซิน

+

MBTE

=

น้ ำมันเบนซิน 95 หรือ 91

น้ ำมันเบนซิน

+

เอทานอล

=

น้ ำมันแก๊สโซฮอล์

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายการผลิต ดังนี้
สายการผลิตที่ 1
สายการผลิตที่ 2
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล
กากน้าตาล
กากน้าตาลหรือมันสาปะหลัง*
กาลังการผลิตติดตั้ง
165,000 ลิตรต่อวัน
200,000 ลิตรต่อวัน
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก
31 มกราคม 2548
2 เมษายน 2555
ตามข้อกาหนดของกรมสรรพสามิต การจาหน่ายเอทานอลของบริษัทฯ นั้น จะต้องอยู่ในรูปของ
เอทานอลแปลงสภาพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมายถึง เอทานอลที่ได้ผสมกับน้ามันเชื้อเพลิงตามสูตรการ
แปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกาหนด สาหรับใช้ผสมกับน้ามันเบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเป็นน้ามันแก๊สโซฮอล์
(นิ ย ามตามประกาศกรมธุรกิจพลั งงาน เรื่อง กาหนดลักษณะและคุณ ภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ.
2548) ทั้งนี้ น้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ใช้ผสมกับเอทานอล คือ น้ามันเบนซิน 91 แต่หลังจากที่มีการยกเลิกการ
จาหน่ายน้ามันเบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมาใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน โดยในการผสมเอทานอลแปลงสภาพ
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นั้น จะใช้น้ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสัดส่วน 99.5% เพื่อให้ได้เป็น
เอทานอลแปลงสภาพเพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้า
เอทำนอล
99.5%

+

น้ ำมันเบนซินหรือ
น้ ำมันแก๊สโซฮอล์
0.5%

=

เอทานอลแปลงสภาพ
(Denatured Ethanol)

ทั้งนี้ เอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ผลิตและจาหน่ายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดโดย
กรมธุรกิจพลังงาน โดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ จะทาการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลที่ผลิตได้
เป็นประจาทุกวัน
ในการที่ผู้ผลิตเอทานอลจะสามารถจาหน่ายเอทานอลแปลงสภาพให้แก่ลูกค้าได้นั้น บริษัทฯ จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตเป็ นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรม
ธุรกิจพลั งงาน กระทรวงพลังงาน โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งถือเป็น
ผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ การเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 10 จะครอบคลุมถึงผู้ค้า
น้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร)
แต่เป็นผู้ค้าน้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร)
หรือเป็นผู้ค้าน้ามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ามันแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร
บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
รายการ
เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม
ปริมาณการผลิตที่ได้รับยกเว้นภาษี

วันเริ่มมีรายได้
วันหมดอายุของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้องนา
เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. ได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สายการผลิตที่ 1

สายการผลิตที่ 2

1760(2)/2546
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
54,750,000 ลิตร
(เวลาทางาน 24 ชม./วัน :
365 วัน/ปี)
31 มกราคม 2548
30 มกราคม 2556

2078(9)/2551
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
66,000,000 ลิตร
(เวลาทางาน 24 ชม./วัน :
330 วัน/ปี)
2 เมษายน 2555
1 เมษายน 2563

8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
(หมดอายุไปแล้วเมื่อ
30 ม.ค. 56)
5 ปี
นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษี

8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม

5 ปี
นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษี
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รายการ

สายการผลิตที่ 1

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นที่ต้อง
นาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

1 ปี
นับแต่วันที่นาเข้าครั้งแรก


สายการผลิตที่ 2
1 ปี
นับแต่วันที่นาเข้าครั้งแรก


นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการรับรอง
มาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีระบบการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมี
แผนดาเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด
(2) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
นอกเหนื อจากผลิ ตภั ณ ฑ์ ห ลั ก คื อ เอทานอลตามที่ กล่ าวข้ างต้ นแล้ ว ในกระบวนการกลั่ น
เอทานอล (Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) คือ ฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไป
ด้วยแอลกอฮอล์หลายชนิด การใช้ฟูเซล ออยล์จะต้องมีการแยกแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการกลั่น และผ่านกระบวนการ
ทาให้บริสุทธิ์ แล้วจึงนาแอลกอฮอล์ที่ได้ไปใช้เป็นตัวทาละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสากรรมน้าหอม
อุตสาหกรรมเรซิ่น และพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมาณฟูเซลออยล์ ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีประมาณวันละ 200 ลิตร
ในช่วงปี 2555-2556 บริษัทฯ มีโครงการทดลองเพาะปลูกมันสาปะหลังเพื่อคัดเลือกพันธุ์ของ
มัน ส าปะหลั งที่ จ ะน ามาใช้ ในกระบวนการผลิ ตเอทานอล จึ งมีการท าแปลงไร่มั น สาธิต ซึ่ งรายได้ จากการ
จาหน่ายมันสาปะหลังสดถือเป็นผลพลอยได้จากโครงการทดลองดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการ
จาหน่ายอ้อยบนพื้นที่ที่บริษัทฯ ซื้อกรรมสิทธิ์มาจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบัน ไร่มันสาปะหลังและไร่อ้อยของ
บริษัทฯ ได้เก็บเกี่ยวทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทาการเพาะปลูกมันสาปะหลังหรืออ้อยใน
อนาคตอีก
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล
ได้แก่ มันเส้น และกากน้าตาล ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรของสายการผลิตที่ 2 ซึ่งใช้มัน
เส้นเป็นวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ ได้สั่งซื้อมันเส้นจากผู้จัดจาหน่ายมาเพื่อเตรียมไว้ใช้ในการผลิต แต่เนื่องจากมันเส้น
ดังกล่าวมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กาหนดจึงไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตเอทานอล บริษัทฯ จึงทยอย
จาหน่ายมันเส้นดังกล่าวออกไป
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า โดยบริษัทฯ ให้ความสาคัญในการตรวจสอบคุณภาพของเอทานอลอย่างสม่าเสมอ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก
และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กากน้าตาล ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต
นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่บริษัทฯ นามาใช้ในการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายการผลิต เป็นเทคโนโลยีของ MAGIUN
หน้า 12
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INTERIS ประเทศฝรั่ งเศส ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และได้ รับ การยอมรั บ จากผู้ ผ ลิ ต เอทานอลทั่ ว โลก
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบบ DCS (Distributed Control System) ที่ทันสมัยและแม่นยา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเอทานอลในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า การดาเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าเอทานอลที่ผลิตได้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์สูงถึง 99.8% ซึ่งสูงกว่าคุณภาพมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกาหนด
2. การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการบริหารต้นทุนการผลิตซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการทากาไรและความสามารถในการแข่งขัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ก๊าซชีวภาพซึ่งได้จาก
กระบวนการบาบัดน้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้าเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่บริษัทฯ ต้องใช้น้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีราคาสูงมาก ทาให้บริษัทฯ
สามารถประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา หรือคิดเป็นค่าเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
ประมาณ 4.50 บาทต่อลิตรเอทานอล นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตเอทานอลเป็น
ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทาให้จานวนพนักงานในสายการผลิตมีจานวนไม่มาก
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าแรงลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น การที่บริษัทฯ ออกแบบสายการผลิตที่ 2 ให้สามารถเลือกใช้กากน้าตาล หรือมัน
เส้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของบริษัทฯ ในการที่จะบริหารต้นทุนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหากราคาของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้น ก็จะสามารถหันมาใช้วัตถุดิบ
อีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอลแทน
3. ความแน่นอนในการส่งมอบสินค้า
การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกาหนดเวลาเป็นปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้พิจารณาใน
การเลือกสั่งซื้อ เอทานอลแปลงสภาพจากผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งผู้ซื้อจะมีแผนการรับเอทานอลที่ระบุปริมาณที่ส่ง
มอบและกาหนดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ในปริมาณ
และภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า และชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกาหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า อัน จะช่วยสร้างความไว้วางใจให้ แก่ลูกค้าซึ่งจะส่งผลทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง
4. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
บริษัทฯ เป็ นผู้ผลิตเอทานอลรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงทาให้มีกลุ่มลูกค้าที่มีการติดต่อทาธุรกิจกันมาเป็นเวลานาน
ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น
และไว้ใจในกระบวนการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะวางแผนการจัดส่งเอ
ทานอลล่วงหน้าร่วมกับลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณสินค้า และเวลาในการจัดส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการ
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วางแผนการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะสามารถจัดส่งเอทานอลให้ในปริมาณ
คุณภาพ และเวลาที่ลูกค้าต้องการอย่างสม่าเสมอ
2.2.2 ลักษณะลูกค้า
บริษัทฯ จาหน่ายเอทานอลแปลงสภาพสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อนาไปใช้ผสมกับน้ามันเบนซินใน
สัดส่วนต่างๆเป็น น้ ามันแก๊ สโซฮอล์ โดยมีกลุ่มลู กค้าหลัก คือ บริษัทผู้ ค้าน้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ของประเทศ โดยบริษัทฯ จะมีการ
ทาสัญญาซื้อขายเอทานอล ซึ่งมีอายุสัญญาประมาณ 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับนโยบายของลูกค้ าแต่ละรายใน
สัญญาจะกาหนดปริมาณเอทานอลแปลงสภาพที่บริษัทฯ ต้องจัดส่งให้ลูกค้าในกาหนดเวลาที่แน่นอน ส่วนราคา
ซื้อขายเอทานอลแปลงสภาพที่จะซื้อขายกันนั้นจะกาหนดเป็นรายไตรมาส
2.2.3 นโยบายราคา
ภาครัฐโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะเป็นผู้กาหนดราคา
เอทานอลอ้างอิงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยสูตรการคานวณ
ราคาเอทานอลอ้างอิงในปัจจุบันเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักตามปริมาณและราคาเอทานอลที่มีการซื้อขายจริง
ซึ่ งเป็ น สู ต รการค านวณราคาเอทานอลอ้ า งอิ งใหม่ ที่ เริ่ ม ใช้ ตั้ งแต่ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2556 เป็ น ต้ น ไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้

โดยที่ PEth คือ ราคาเอทานอลอ้างอิงเป็นบาทต่อลิตร ซึ่งจะประกาศทุกวันที่ 1 ของเดือน
Qi คือ ปริมาณการขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังและกากน้าตาล
ขายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 (ลิตร) จากกรมสรรพสามิต
Pi คือ ราคาขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังและกากน้าตาลขาย
ให้กับบริษัทผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 (บาท/ลิตร) จากกรมสรรพสามิต
n คือ จานวนรายการการจาหน่ายเอทานอล
บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดราคาขายจากต้นทุนบวกอัตรากาไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost Plus
Margin) โดยนอกเหนือจากการพิจารณาราคาเอทานอลอ้างอิงที่ประกาศโดย สนพ. แล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ประกอบในการกาหนดราคาขายเอทานอลแปลงสภาพเป็นสาคัญ เช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของตลาด รวมถึ งภาวะการแข่ งขั น โดยรวมในขณะนั้ น ทั้ งจากตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นต้น
หน้า 14
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2.2.4 การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
การจาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5%
โดยปริมาตรนั้น กรมสรรพสามิตมีข้อกาหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญ าตให้ผลิตและจาหน่ายเอทานอลที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงว่า บริษัทฯ จะต้องนาเอทานอลทั้งหมดที่ผลิตได้ไปใช้ในการผสมกับน้ามันเชื้อเพลิงหรือจาหน่าย
ให้ แก่ผู้ค้าน้ ามัน โดยตรงเท่านั้ น และต้องแปลงสภาพเอทานอลเป็น “เอทานอลแปลงสภาพ” (Denatured
Ethanol) ก่อนนาออกจากโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกาหนด โดยสารแปลง
สภาพ (Denature) ที่บริษัทฯ ใช้ คือ น้ามันเบนซิน 91 แต่หลังจากที่มีการยกเลิกการจาหน่ายน้ามันเบนซิน 91
บริษัทฯ ก็หันมาใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน ซึ่งในการผสมเอทานอลแปลงสภาพนั้น จะใช้น้ามันเบนซินหรือ
แก๊ส โซฮอล์ ในสั ดส่ วน 0.5% ผสมกับเอทานอลในสั ดส่ วน 99.5% เพื่อให้ ได้เป็ นเอทานอลแปลงสภาพเพื่ อ
จาหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ามัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยบริษัท
ผู้ค้าน้ามันจะนาเอทานอลที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปผสมกับน้ามันเบนซิ นในอัตราส่วนผสม 10%, 20%, หรือ 85%
เป็นน้ามันแก๊สโซฮอล์ E10, น้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือน้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ตามลาดับ
ในการขายเอทานอลแปลงสภาพของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเอทานอลที่
ซื้อเอง โดยลูกค้าจะเป็นผู้นารถขนส่งมารับสินค้า ณ โรงงานของบริษัทฯ ดัง นั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตาม มีลูกค้าหนึ่งรายที่บริษัทฯ ต้องขนส่งสินค้าไปส่ง ณ คลัง
เก็บสินค้าของลูกค้า โดยค่าสินค้าที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าจะรวมค่าขนส่งสินค้าไว้แล้ว ในกรณีนี้บริษัทฯ
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจนกระทั่งสามารถส่งมอบสินค้าไปถึงคลังเก็บสินค้า
ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยในสัญญาจ้างขนส่ง
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่าผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการ
ปลอมปน การเสื่ อมคุณ ภาพ หรือการสู ญ หายของสิ น ค้าในระหว่างการขนส่ งและความเสี ยหายเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ไม่ว่าการปลอมปน การเสื่อมสภาพ หรือการสูญหายนั้นจะเกิดเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขนส่ง
ต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ หรือลูกค้า สาหรับปริมาณการซื้อขายเอทานอลนั้นจะยึดตามปริมาณที่วัด
โดยมิเตอร์ ณ โรงงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งมิเตอร์ดังกล่าวจะต้องผ่านการสอบเทียบตามที่กฎหมายกาหนด
เป็นประจา
2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยปัจจุบันใช้
วัตถุดิบหลักเป็นกากน้าตาล เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ในประเทศ สาหรับนาไปผสมรวมกับน้ามัน
เบนซิน เพื่ อ ให้ ได้น้ ามั น แก๊ส โซฮอล์ ดั งนั้ นอุต สาหกรรมที่ มี ผ ลกระทบต่ อการด าเนิน ธุรกิ จของบริษั ทฯ คื อ
อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมน้ามันแก๊สโซฮอล์ และอุตสาหกรรมกากน้าตาล
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ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล
เอทานอลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนสาหรับนามาใช้ทดแทนน้ามัน
เบนซิน เพื่อลดการนาเข้าน้ามัน เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ามันดิบใน
ประเทศนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทาให้ต้องพึ่งพิงการนาเข้าน้ามันดิบในปริมาณที่สูงถึงกว่าร้อยละ 80
ของความต้องการใช้ภายในประเทศ ส่งผลทาให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศจานวนมากในการ
นาเข้าน้ามันดิบดังกล่าว โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีการนาเข้าน้ามันดิบสูงถึง 46,710.11 ล้านลิตร ซึ่งคิด
เป็นมูลค่า 979,978.09 ล้านบาท
จากเหตุ ผ ลดังกล่ าว รั ฐ บาลจึงมีน โยบายให้ ก ระทรวงพลั งงานจัด ท าแผนพั ฒ นาพลั งงาน
ทดแทนและพลั งงานทางเลื อก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (Alternative Energy Development
Plan : AEDP) เพื่อกาหนดทิศทางและกรอบการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถพั ฒ นาพลั งงานทดแทนให้ เป็ น หนึ่ งในพลั งงานหลั ก ของประเทศ เพื่ อ ทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลและการนาเข้าน้ามันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยได้กาหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้นจาก 7,413 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ) ในปี 2555 หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้
พลังงานรวมทั้งหมดของประเทศ เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้
พลังงานรวมทั้งหมดของประเทศ โดยมีเป้าหมายดังนี้
แหล่งพลังงานทดแทน

ปี 2557

เป้าหมายปี 2564
เดิม

พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า
- พลังงานแสงอาทิตย์
- พลังงานลม
- พลังงานน้า
- พลังงานขยะ
- ชีวมวล
- ก๊าซชีวภาพ
- พลังงานรูปแบบใหม่
พลังงานทดแทนภาคขนส่ง
- เอทานอล
- ไบโอดีเซล
- เชื้อเพลิงใหม่ทดแทนดีเซล
- ก๊าซชีวภาพอัด (CBG)
พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตความร้อน
- พลังงานแสงอาทิตย์
- ก๊าซชีวภาพ
- ชีวมวล

ปรับใหม่*

1,298.51 mw
224.47 mw
142.01 mw
65.72 mw
2,541.82 mw
311.50 mw
0 kw

2,000 mw
1,200 mw
1,608 mw
160 mw
3,630 mw
600 mw
3 mw

3,000 mw
1,800 mw
324 mw
400 mw
4,800 mw
3,600 mw
3 mw

3.21 ล้านลิตร/วัน
2.89 ล้านลิตร/วัน
-

9 ล้านลิตร/วัน
5.97 ล้านลิตร/วัน
25.0 ล้านลิตร/วัน
-

9 ล้านลิตร/วัน
7.20 ล้านลิตร/วัน
3.00 ล้านลิตร/วัน
1,200 ตัน/วัน

5.12 ktoe
488.08 ktoe
5,184 ktoe

100 ktoe
1,000 ktoe
8,200 ktoe

100 ktoe
1,000 ktoe
8,500 ktoe
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แหล่งพลังงานทดแทน

ปี 2557

เป้าหมายปี 2564
เดิม

- พลังงานจากขยะ
การใช้พลังงานทดแทน
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
การใช้พลังงานทดแทน(ร้อยละ)

98.06 Ktoe
9,025.00 ktoe
75,804.00 ktoe
11.91%

35 ktoe
25,000 ktoe
99,838 ktoe
25%

ปรับใหม่*
200 ktoe
25,000 ktoe
99,838 ktoe
25%

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

จากแผน AEDP ข้างต้น ถึงแม้ว่ายังคงเป้าหมายการใช้เอทานอลที่ 9 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2564
แต่ภาครัฐได้มีแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านราคา
เพิ่มส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์E10 และ E20
ด้านสถานีบริการและชนิดน้ามัน
• เพิ่มสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85
• ยกเลิกการจาหน่ายแก๊สโซฮอล์ E10 (91)
ด้านประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ให้เหมาะสมกับรถยนต์ (E10/E20/E85)
ด้านรถยนต์
• ให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีกับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ E85 ได้
• มีมาตรการในการลดอายุการใช้รถยนต์เก่าที่ไม่รองรับE85
ด้านวัตถุดิบ
• มุง่ เน้นการขยายพื้นที่การผลิตและผลผลิตต่อไร่ในพื้นที่เหมาะสม
• พิจารณาใช้น้าอ้อยในการผลิตเป็นเอทานอล(ต้องแก้ พ.ร.บ.อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527)
ในช่วงที่ผ่านมานั้นความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณ
การใช้น้ามันแก๊สโซฮอลล์ในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 12.01 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2553
เป็ น 21.94 ล้ า นลิ ต รต่ อ วัน ในปี 2557 หรือ คิ ด เป็ น อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย (CAGR) ร้อ ยละ 16.32 ต่ อ ปี
(รายละเอีย ดเพิ่ ม เติ มในภาวะอุต สาหกรรมน้ ามั น แก๊ส โซฮอล์ ) อั น เป็ น ผลจากการที่ ภ าครัฐ ส่ งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์แทนการใช้น้ามันเบนซิน เพื่อลด
การพึ่งพิงการนาเข้าน้ามันเชื้อเพลิง และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยเมื่อคานวณปริมาณการใช้เอทานอลจาก
ข้อมูลการผลิตน้ามันแก๊สโซฮอล์ของกรมธุรกิจพลังงานตามตารางด้านล่าง จะเห็นว่าปริมาณการใช้เอทานอลใน
ประเทศในปี 2553-2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1.23 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2553 เป็น 3.23 ล้าน
ลิตรต่อวัน ในปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 27.57 ต่อปี อย่างไรก็ตาม จากกราฟ
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ด้านล่างจะเห็นว่าในช่วงปลายปี 2554 ปริมาณการใช้เอทานอลภายในประเทศลดลงจากประมาณ 1.23 ล้าน
ลิ ตรต่อวัน เป็ น 1.02 ล้ านลิ ตรต่อวัน เนื่ องจากรัฐ บาลประกาศยกเลิ กการเรียกเก็ บเงิน เข้ากองทุ น น้ ามั น
เชื้ อ เพลิ งจากน้ ามั น เบนซิ น 95 และน้ ามั น เบนซิ น 91 เป็ น การชั่ ว คราว เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาค่ าครองชี พ ของ
ประชาชน จึ งท าให้ ร าคาขายปลี ก ของน้ ามั น เบนซิ น 91 มี ร าคาใกล้ เคี ย งกั น กั บ น้ ามั น แก๊ ส โซฮอลล์ 9 5
ประชาชนบางส่วนจึงหันไปใช้น้ามันเบนซิน 91 แทนน้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 และทาให้ความต้องการใช้น้ามัน
แก๊สโซฮอล์ภายในประเทศลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว
สาหรับปี 2556 จะเห็นว่าปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2555 อย่างมีนัยสาคัญ คิด
เป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 88.32 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการจัดจาหน่าย
น้ามันเบนซิน 91 ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และกาหนดให้ผู้ผลิตและผู้ค้าน้ามันต้องจัดจาหน่ายน้ามัน
เบนซินในสต็อกให้หมดภายในเดือนมีนาคม 2556 จึงทาให้ประชาชนที่ใช้น้ามันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ ยนมาใช้
น้ามันแก๊สโซฮอล์
ในขณะที่ปัจจุบันจานวนรถยนต์ใหม่ที่สามารถใช้น้ามัน E20 จนถึง E85 มีมากขึ้น ประกอบกับสถานี
บริการน้ามันทั้งผู้ค้าน้ามันไทย และต่างชาติขยายหัวจ่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศนับเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้
ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 3.23 ล้านลิตรต่อวันในปี 2557
ตารางแสดงปริมาณการใช้เอทานอลสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในช่วงปี 2553-2557
(หน่วย : ล้านลิตร)
ปริมาณการใช้เอทานอล
ปริมาณการใช้เอทานอลเฉลี่ยต่อวัน

ปี 2553
450.15
1.23

ปี 2554
446.51
1.22

ปี 2555
503.04
1.37

ปี 2556
941.76
2.58

ปี 2557
1,179.63
3.23

กราฟแสดงปริมาณการใช้เอทานอลสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงรายไตรมาส ในช่วงปี 2553-2557

ที่มา: คานวณจากปริมาณการผลิตน้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หน้า 18
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ตารางแสดงปริมาณผลิตเอทานอล ในช่วงปี 2553-2557
(หน่วย : ล้านลิตร)
ปริมาณการผลิตเอทานอล
ปริมาณการผลิตเอทานอลเฉลี่ยต่อวัน1)

ปี 2553
425.74
1.17

ปี 2554
520.51
1.43

ปี 2555
655.54
1.79

ปี 2556
949.05
2.60

ปี 2557
1,058.30
2.90

หมายเหตุ1) คิดจากจานวนวันในแต่ละปี

กราฟแสดงปริมาณผลิตเอทานอลรายไตรมาส ในช่วงปี 2553-2557

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากตารางแสดงปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอลในประเทศด้านล่าง จะเห็นว่าในปี 2553 นั้น
ประเทศไทยมีการผลิตเอทานอลในปริมาณที่น้อยกว่าความต้องการใช้ เนื่องจากในช่วงปลายปีดังกล่าวราคา
จาหน่ายเอทานอลปรับตัวลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเอทานอลที่ผลิตจากมันสาปะหลัง
ทาให้ผู้ผลิตบางรายชะลอการผลิต หรือหยุดผลิตเนื่องจากประสบภาวะขาดทุน ดังนั้น ส่วนต่างความต้องการใช้
จึ งมาจากสต็ อ กเอทานอลของผู้ ป ระกอบการเอง รวมถึ งสต็ อ กของผู้ ค้ าน้ ามั น ในปี ที่ ผ่ านมา หลั งจากนั้ น
สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทาให้ผู้ผลิตเริ่มเพิ่มปริมาณการผลิตเอทานอล โดยปริมาณการผลิตเอทา
นอลในปี 2554 มีจานวน 520.51 ล้านลิตร คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 22.26 สาหรับปี
2555 ปริมาณการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 655.54 ล้านลิตร ในขณะที่มีความต้องการใช้ในประเทศ 503.04
ล้านลิตร ทาให้ในปี 2554-2555 มีเอทานอลส่วนหนึ่งที่ส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีตลาดที่สาคัญ
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นต้น
หน้า 19
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ในปี 2556 นั้น สัดส่วนเอทานอลที่ใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.23 ของปริมาณเอทานอล
ที่ผลิตได้ ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการจัดจาหน่ายน้ามันเบนซิน 91 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556
สาหรับปริมาณการผลิตเอทานอล ปี 2557 คิดเป็น 89.7% ของปริมาณความต้องการใช้เอทานอล
ภายในประเทศทั้งนี้เนื่องมาจากจานวนรถยนต์ใหม่ที่สามารถใช้น้ามัน E20 จนถึง E85 มีมากขึ้น โดยเฉพาะ
ความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ประกอบกับสถานีบริการน้ามันทั้งผู้ค้าน้ามันไทย และต่างชาติขยายหัวจ่ายให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้น
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้และปริมาณการผลิตเอทานอลภายในประเทศ ปี 2553-2557
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ปริมาณการใช้เอทานอลภายในประเทศ1)
450.15 446.51 503.04
941.76 1,179.63
ปริมาณการผลิตเอทานอล2)
425.74 520.51 655.54
949.05 1,058.30
ที่มา:

1)

คานวณจากปริมาณการผลิตน้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ภาวะอุตสาหกรรมน้ามันแก๊สโซฮอล์
เนื่องจากเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น จะถูกนาไปผสมรวมกั บน้ามันเบนซินในสัดส่วนร้อยละ 10
ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 เป็ นน้ ามัน แก๊ส โซฮอล์ E10, E20 และ E85 ตามลาดับ ดังนั้น ความต้องการใช้
เอทานอลสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ จะแปรผันตามปริมาณการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเป็นหลัก
โดยในช่วงที่ผ่านมานั้น ปริมาณการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 12.01 ล้านลิตรต่อ
วัน ในปี 2553 เป็ น 21.94 ล้ านลิ ตรต่อวัน ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ ย (CAGR) ร้อยละ
16.32 ต่อปี ตามปริ มาณรถยนต์ จากโครงการรถคันแรกที่เพิ่ มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับ รถยนต์ รุ่นใหม่ ที่
สามารถใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ที่ปริมาณเอทานอลผสมได้มากขึ้น
ในปี 2556 ปริมาณการจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์ เฉลี่ยต่อวันมีอัตราการเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 68.12
เมื่อเทียบจากปี 2555 ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการจัดจาหน่ายน้ามันเบนซิน 91 ทาให้
ประชาชนที่ใช้น้ามันเบนซิน 91 ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ปริมาณความต้องการใช้
น้ามัน แก๊ส โซฮอลล์ ภ ายในประเทศนั้ น เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 เป็ น
21.94 ล้านลิตรต่อวัน
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับโครงสร้าง
ราคาพลังงานของรัฐบาล ในช่วงปลายปี 2557 ส่งผลให้ส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างราคาน้ามันเบนซินและ
แก๊ส โซฮอล์ ล ดลง ซึ่ งเป็ น ผลให้ ผู้ ใช้น้ ามั น หั น ไปเติ มน้ ามั น เบนซิ นจนอาจกระทบต่ อเป้ าหมายการส่ งเสริม
พลังงานทดแทน แต่กระทรวงพลังงานยังคงมีความชัดเจนในระดับนโยบายที่จะให้ ความสาคัญกับพลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะน้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 เนื่องจากตลาดมีความพร้อมในหลายด้าน นอกจากนั้นกระทรวง
หน้า 20
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พลังงานยังคงเป้าหมายการส่งเสริมการใช้เอทานอล และกาหนดแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้ปริมาณ
ความต้องการใช้เอทานอลเป็นไปตามเป้าหมายที่ 9 ล้านลิตรต่อวันภายในปี 2564
ตารางแสดงปริมาณการจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์ ในช่วงปี 2553-2557
(หน่วย : ล้านลิตร)
ปี 2553
การจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์
4,382.60
การจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวัน 12.01

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
4,212.52 4,454.73 7,469.89 8,007.922
11.55
12.17
20.46
21.94

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นอกเหนือจากปริมาณการจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วหาก
พิจารณาสัดส่วนการจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลที่สูง ได้แก่ น้ามันแก๊สโซฮอล์ E20
และน้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยจากข้อมูลในปี 2553 สัดส่วนการจาหน่าย
น้ ามั น แก๊ ส โซฮอล์ E20 และน้ ามั น แก๊ส โซฮอล์ E85 มีสั ดส่ ว นรวมกัน ประมาณร้อยละ 3 ของปริม าณการ
จาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศทั้งหมด และในปี 2555 สัดส่วนการจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และ
น้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.2 และร้อยละ 0.8 ตามลาดับ ในขณะที่ปี 2557 สัดส่วน
การจาหน่ายน้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นร้อยละ 16.78 และร้อย
ละ 4.17 ตามลาดับ

กราฟแสงสัดส่วนการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์แต่ละประเภท ในช่วงปี 2553 – 2557

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

สาเหตุ ที่ สั ด ส่ ว นของการใช้ น้ ามั น แก๊ ส โซฮอล์ E20 และน้ ามั น แก๊ ส โซฮอล์ E85 เพิ่ ม สู งขึ้น อย่ างมี
นัยสาคัญนั้น เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่มีมาตรการส่งเสริมผ่ านการเพิ่มส่วนต่างราคาระหว่าง
หน้า 21
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แก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 รวมถึงการให้เงินชดเชยจากกองทุนน้ามัน และการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีกับ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้
ด้านผู้ค้าน้ ามันมีการขยายสถานีบ ริการน้ามันแก๊ส โซฮอล์ E20 และน้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2551 จานวนสถานีบริการน้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ทั่วประเทศมีจานวน
194 สถานีบริการ และ 4 สถานีบริการ ตามลาดับ และค่อยๆ เพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องจน ณ สิ้นปี 2557
มีสถานีบริการน้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 จานวน 2,665 สถานีบริการ และมีสถานีบริการน้ามันแก๊สโซฮอล์ E85
จานวน 596 สถานีบริการ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 65.03 และร้อยละ 448.21 ต่อปี
(หน่วย : บาท/ลิตร)
อัตราเงินส่งเข้ากองทุน
อัตราเงินชดเชย
ค่าการตลาด
ราคาขายปลีก

น้ามัน
น้ามัน
เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95
9.15
3.25
2.2458
1.2330
36.26
29.70

น้ามัน
แก๊สโซฮอล์ 91
2.25
1.2251
28.38

น้ามัน
น้ามัน
แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
0.20
8.23
1.0495
2.6091
26.98
23.48

ที่มา: โครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ภาวะอุตสาหกรรมกากน้าตาล
กากน้าตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอ้อยในโรงงานน้าตาล ซึ่งปริมาณอ้อย 1 ตัน จะได้
ผลผลิตกากน้าตาลประมาณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมาณร้อยละ 4.50-5.00 ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ สาหรับ
ประเทศไทยนั้นฤดูหีบอ้อยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของปีถัดไป โดยปริมาณอ้อยเข้า
หีบ และปริมาณกากน้าตาลที่ผลิตได้ ในปีการผลิต 2552/2553 ถึง 2556/2557 เป็นดังนี้
ฤดูการผลิต

2552/2553
2553/2554
2554/2555
2555/2556
2556/2557

ปริมาณพื้นที่
ปลูกอ้อย
(ล้านไร่)
7.13
8.46
9.00
9.25
10.08

ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน/ไร่)

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ
(ล้านตัน)

10.21
11.75
11.82
11.35
11.24

68.49
95.36
97.98
100.00
103.67

ปริมาณกากน้าตาล
ที่ผลิตได้
(ล้านตัน)
2.98
4.24
4.39
4.55
4.29

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
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ในปีการผลิต 2553/2554 ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น จากปีการผลิต 2552/2553 อย่างมี
นัยสาคัญจาก 7.13 ล้านไร่ เป็น 8.46 ล้านไร่ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกจาก
มันสาปะหลังเป็นอ้อย เนื่องจากให้ผลตอบแทน ที่ดีกว่า ประกอบกับเพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของเพลี้ย
แป้งในมันสาปะหลัง ซึ่งระบาดมากในปีการผลิตที่แล้ว นอกจากนี้ ปริมาณน้าฝนและสภาพอากาศที่เอื้ออานวย
ต่อการปลู กอ้อย ท าให้ ได้ผลผลิ ตต่อไร่สู งถึง 11.75 ตันต่อไร่ และมีป ริมาณอ้อยเข้าหี บถึง 95.36 ล้านตัน
ซึ่งสามารถผลิตกากน้าตาลได้ 4.24 ล้านตัน คิดเป็นอัตราการเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 42.28
ในปีการผลิต 2554/2555 ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นจากปีการผลิตที่แล้ว 0.54 ล้านไร่ เป็น
9.00 ล้านไร่ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 6.38 โดยมีปัจจัยสนับสนุนด้านราคาอ้อยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจูงใจให้
มีการขยายพื้ น ที่ เพาะปลู กเพิ่ม ขึ้น ประกอบกับเกษตรกรผู้ ปลู กมัน ส าปะหลั งบางส่ ว นหั นมาปลู กอ้อยเพื่ อ
แก้ปัญหาเพลี้ยแป้งที่ระบาดในบางพื้นที่ สาเหตุดังกล่าวจึงทาให้มีจานวนอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นเป็น 97.98 ล้านตัน
โดยสามารถผลิตกากน้าตาลได้ 4.39 ล้านตัน
ในปีการผลิต 2555/2556 ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยังคงใกล้เคียงกับในปี
การผลิตที่แล้ว โดยมีปริมาณพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิมประมาณ 9.00 ล้านไร่ ในปีการผลิตที่
แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 9.25 ล้านไร่ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.84 ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ลดลงจาก
11.82 ตันต่อไร่ เป็น 11.35 ตันต่อไร่ ส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 97.98 ล้านตันเป็น
100.00 ล้านตัน โดยสามารถผลิตกากน้าตาลได้ 4.55 ล้านตัน
ในปีการผลิต 2556/2557 พื้นที่เพาะปลูกอ้อยในเขตพื้นที่สารวจรวม เพิ่มขึ้นเป็น 10.08 ล้านไร่ โดย
มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 จานวน 0.59 ล้านไร่ หรือร้อยละ 6.23 เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนด้าน
ราคาอ้อยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนปริมาณน้าฝนและสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อ
ยอยางต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอ้อยส่งโรงงาน
ภาวะการแข่งขัน
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงงานเอทานอลที่เปิดและดาเนินการผลิตทั้งสิ้น 21 โรง ซึ่งมีกาลังการผลิต
เอทานอลรวมกันทั้งสิ้น 4,190,000 ลิตรต่อวัน สามารถแบ่งตามประเภทวัตถุหลักที่ใช้ในการผลิตได้ ดังนี้
1. ผู้ผลิตเอทานอลจากกากน้าตาล จานวน 10 ราย มีกาลังการผลิตรวม 1,980,000 ล้านลิตรต่อวัน
2. ผู้ผลิตเอทานอลจากกากน้าตาลและมันสาปะหลัง จานวน 4 ราย มีกาลังการผลิตรวม 700,000
ล้านลิตรต่อวัน
3. ผู้ผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลัง จานวน 6 ราย มีกาลังการผลิตรวม 1,280,000 ล้านลิตรต่อวัน
4. ผู้ผลิตเอทานอลจากน้าอ้อย จานวน 1 ราย มีกาลังการผลิตรวม 230,000 ล้านลิตรต่อวัน
นอกจากนี้ ยังมีโรงงานเอทานอลที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีกจานวน 3 โรงงาน มีกาลังการผลิตเอทานอล
รวม 1,370,000 ลิ ต ร ต่ อ วั น โดยหากโรงงานดั งกล่ า วก่ อ สร้า งแล้ ว เสร็ จ ทั้ งหมด จะท าให้ ก าลั งการผลิ ต
เอทานอลรวมเพิ่มขึ้นเป็น 5,560,000 ลิตรต่อวัน
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โรงงานเอทานอลที่เปิดดาเนินการผลิตเอทานอลแล้ว
โรงงานเอทานอล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) เฟส 1
บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จากัด*
บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จากัด (บ่อพลอย)*
บริษัท น้าตาลไทยเอทานอล จากัด*
บริษัท เคไอ เอทานอล จากัด*
บริษัท เพโทรกรีน จากัด (กาฬสินธุ์)*
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด (ชัยภูมิ)*
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จากัด*
บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จากัด*
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จากัด (ด่านช้าง)*
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จากัด*
บริษัท ราชบุรีเอทานอล จากัด*
บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จากัด*
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จากัด (มหาชน)*
บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) เฟส 2
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จากัด
บริษัท ไท่ผิงเอทานอล
บริษัท พี เอส ซี สตาร์ซ โปรดักส์ชั่น
บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดับเบิล้ เอ เอทานอล จากัด เฟส 1
บริษัท อุบล ไบโอ เอทธานอล จากัด
รวมกาลังการผลิตทั้งหมดในปัจจุบัน

กาลังการ
ผลิต
(ลิตร/วัน)
สุพรรณบุรี 150,000
ขอนแก่น
150,000
กาญจนบุรี 200,000
กาญจนบุรี 100,000
นครราชสีมา 100,000
กาฬสินธุ์
230,000
ชัยภูมิ
500,000
นครสวรรค์ 230,000
สระบุรี
120,000
สุพรรณบุรี 200,000
ตาก
230,000
ราชบุรี
150,000
สระแก้ว
150,000
นครปฐม
200,000
สุพรรณบุรี 200,000
ลพบุรี
200,000
สระแก้ว
150,000
ชลบุรี
150,000
ขอนแก่น
130,000
ปราจีนบุรี
250,000
อุบลราชธานี 400,000
4,190,000
จังหวัด

วัตถุดิบหลัก
กากน้าตาล
กากน้าตาล
กากน้าตาล
กากน้าตาล
กากน้าตาล
กากน้าตาล
กากน้าตาล
กากน้าตาล
กากน้าตาล
กากน้าตาล
น้าอ้อย
มันเส้น/กากน้าตาล
มันเส้น/กากน้าตาล
มันเส้น/กากน้าตาล
มันเส้น/กากน้าตาล
มันเส้น
มันสด
มันเส้น
มันสด
มันสด
มันสด/มันเส้น

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2557
หมายเหตุ : * เป็นโรงงานผลิตเอทานอลที่เป็นบริษัทในกลุม่ ของผู้ประกอบการโรงงานน้าตาล
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โรงงานเอทานอลอยู่ระหว่างก่อสร้าง
โรงงานเอทานอล

จังหวัด

1 บริษัท ที พี เค เอทานอล จากัด เฟส 1 นครราชสีมา
บริษัท ที พี เค เอทานอล จากัด เฟส 2,3 นครราชสีมา
2 บริษัท สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จากัด
ฉะเชิงเทรา
3 บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จากัด
ฉะเชิงเทรา
รวม

กาลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
340,000
680,000
150,000
200,000
1,370,000

วัตถุดิบหลัก
มันเส้น
มันเส้น
มันสด
มันสด/มันเส้น/กากน้าตาล

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ณ เดือนมกราคม 2557

จากการที่ความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศนั้นยังคงต่ากว่ากาลังการผลิตทั้งหมด โดยในปี
2557 มี ก ารผลิ ต เอทานอลภายในประเทศทั้ งหมดประมาณ 1.79 ล้ า นลิ ต รต่ อ วั น แต่ ค วามต้ อ งการใช้
ภายในประเทศนั้นมีอยู่เพียง 1.37 ล้านลิตรต่อวัน จึงทาให้มีอุปทานส่วนเกินที่ต้องส่งออกไปยังต่างประเทศ
ด้วยเหตุผลดังกล่ าวจึงทาให้ อุตสาหกรรมการผลิ ตเอทานอลนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาด
เอทานอลเพื่อจาหน่ายภายในประเทศ และตลาดเอทานอลเพื่อส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ โดยทั่วไป
ราคาขายเอทานอลในประเทศ จะสูงกล่าวราคาส่งออกเอทานอล ทั้งนี้ หากอ้างอิงจากรายงานสถานการณ์
เอทานอลภายประเทศ เดื อ นธั น วาคม 2556 ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย จะพบว่ า ราคาเอทานอล
Anhydrous เกรดเชื้อเพลิงของบราซิล เท่ากับ ลิตรละ 0.61 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 20.02 บาทต่อลิตร
(อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากับ 32.82 บาท) ในขณะที่ราคา
ขายเอทานอลในประเทศในช่วงเวลาดังกล่ าวอยู่ที่ลิ ตรละ 27.16 บาท ซึ่ งจากการที่ราคาขายเอทานอลใน
ประเทศสูงกว่าราคาส่งออก ทาให้ผู้ผลิตเอทานอลในประเทศส่วนใหญ่ต่างแข่งขันกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตน
ในส่วนของบริษัทฯ เองนั้น ก็จาหน่ายเอทานอลให้แก่บริษัทผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ในประเทศทั้งหมด โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโลยีการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพสูงและสามารถบริหารต้นทุนการ
ผลิตให้ เกิดประสิ ทธิภ าพสูงสุด ทั้งนี้ หากพิ จารณาปริมาณการขายเอทานอลของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณการใช้เอทานอลรวมในประเทศ ซึ่งคานวณจากปริมาณการผลิตน้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นข้อมูลจาก
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะเห็นว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ
7.37 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 10.29 ในปี 2554 ร้อยละ 13.33 ในปี 2555 และร้อยละ 7.12 ในปี 2556 ทั้งนี้
ส่วนแบ่งการตลาดในปี 2556 ของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น จากปี 2555 ถึงร้อยละ 87.21 ซึ่งเป็นผลจากการที่ภ าครัฐได้ประกาศยกเลิกการจัดจาหน่ายน้ามัน
เบนซิน 91 โดยมีผ ลบั งคับ ใช้ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2556 ในขณะที่บริษัทฯ มีปริมาณการขายเอทานอล
ใกล้เคียงกับปี 2555
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บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จากร้อยละ 7.37 เป็นร้อย
ละ 13.33 ในปี 2555 ในขณะที่ปี 2556 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ลดลงมาที่ร้อยละ 7.12 เนื่องจาก
ความต้องการใช้เอทานอลที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบเท่าตั ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตเอทานอลเต็ม
กาลังการผลิตทั้งสองสายการผลิตในปี 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
ปี

2553
2554
2555
2556
2557

ปริมาณการใช้เอทานอลรวม
ภายในประเทศ1)
(ล้านลิตร)
450.15
446.51
503.04
941.76
1,179.63

ปริมาณการขายเอทานอลแปลง
สภาพของบริษัทฯ
(ล้านลิตร)
33.19
45.93
67.05
67.06
97.80

ส่วนแบ่งการตลาด
ของบริษัทฯ
(ร้อยละ)
7.37
10.29
13.33
7.12
8.29

ที่มา : คานวณจากปริมาณการผลิตน้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2.2.6 การกากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงาน
ต่างๆ ของภาครัฐที่จะดูแลรับผิดชอบและกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. การผลิตและจาหน่ายเอทานอล
เพื่อให้การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลมีมาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกัน ภายหลังจาก
ที่คณะ รัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ 12 ธัน วาคม 2549 เห็ นชอบนโยบายการเปิดเสรีการผลิ ตสุ รากลั่ นชนิดสามทั บ
(เอทานอล) ที่ น าไปใช้ ผ สมกั บ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งเพื่ อ ใช้ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง กระทรวงการคลั งจึ งได้ ออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริห ารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.
2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กาหนดขั้นตอนและวิธีดาเนินการขออนุญาตจัดตั้ง
โรงงานผลิตเอทานอล การขออนุญาตผลิตและจาหน่ายเอทานอล ตลอดจนการผลิตและการจาหน่ายเอทานอล
ของเอทานอล ซึ่งถูกกากับดูแลโดยกรมสรรพสามิต
นอกจากนี้ กระทรวงพลั ง งานได้ อ อกประกาศเมื่ อ วั น ที่ 21 มกราคม 2548 ก าหนดให้
เอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือใช้ผสมกับน้ามันเชื้ อเพลิงก็ได้
เป็นน้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในการจาหน่ายเอทานอลที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงนั้น ผู้ผลิตและจาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ามันตามมาตรา
7 หรือมาตรา 10 แล้วแต่กรณี ต่อกรมธุรกิจพลังงาน
- ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7 หมายถึง ผู้ค้าน้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป
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- ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 10 หมายถึง ผู้ค้าน้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก
ชนิ ดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน แต่เป็ นผู้ค้าน้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน
30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) หรือเป็นผู้ค้าน้ามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ามันแต่ละชนิด
หรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร
2. การกาหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล
เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้มีการนาเอทานอลมาใช้ในเชิงพาณิชย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงได้กาหนดลักษณะและคุณภาพเอทานอลแปลงสภาพสาหรับใช้ผสมกับน้ามัน
เบนซินพื้นฐานเพื่อผลิตเป็นน้ามันแก๊สโซฮอลล์ ผ่านประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกาหนดลักษณะและ
คุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548
3. การยกเว้นภาษีสรรพสามิต
เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง รัฐบาลโดยกรมสรรพสามิต
จึงได้ออกประกาศเรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสาหรับสุรากลั่นชนิดสามทับ (เอทานอล) ที่นาไปใช้
ผสมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 โดยผู้ขอยกเว้นภาษีดังกล่าวจะต้องทา
การติดตั้งระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทารายงานตามที่กรมสรรพสามิตกาหนด
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
2.3.1 การผลิต
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตาบลหนองมะค่าโมง
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายการผลิตเอทานอล 2 สาย ซึ่งใช้
เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเอทานอลทั่ว
โลก โดยลั ก ษณะเด่น ของเทคโนโลยี MAGUIN คื อ ใช้ก ระบวนการหมั ก แบบหลายถังต่ อ เนื่ อ ง (Cascade
Continuous) และกระบวนการกลั่นแบบ 2 คอลัมน์ นอกจากนี้ กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ยังได้รับการ
รั บ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001:2008 และการรั บ รองมาตรฐานการจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม ISO
14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ
รายละเอียด
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล
กาลังการผลิตติดตั้ง
วันที่เริ่มการผลิตครั้งแรก

สายการผลิตที่ 1
กากน้าตาล
165,000 ลิตรต่อวัน
31 มกราคม 2548

สายการผลิตที่ 2
กากน้าตาลหรือมันสาปะหลัง
200,000 ลิตรต่อวัน
2 เมษายน 2555
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ปั จจุ บั น สายการผลิตเอทานอลทั้ง 2 สายของบริษัท ฯ สามารถดาเนินการเชิงพาณิ ช ย์ได้เป็น ที่
เรีย บร้อยแล้ว โดยสายการผลิ ตที่ 1 ซึ่งใช้กากน้าตาลเป็นวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียว ได้เริ่มดาเนินการผลิ ต
เชิงพาณิ ช ย์ มาแล้ วตั้ งแต่วัน ที่ 31 มกราคม 2548 ส าหรับสายการผลิ ตที่ 2 ซึ่งสามารถเลื อกใช้วัตถุดิบ ได้
สองชนิด คือ กากน้าตาลหรือมันสาปะหลัง นั้น ปัจจุบัน ได้เริ่มดาเนินการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่
2 เมษายน 2555 โดยสามารถใช้กากน้าตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เ พียงอย่างเดียว โดยบริษัทฯ กาลังอยู่
ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนของการเตรียมมันเส้น ซึ่งบริษัทฯ มีกาหนดการที่จะให้ MAGIUN
INTERIS เข้ามาทาทดสอบการเดิน เครื่องจั กรในส่ วนของการเตรียมมันเส้น (Performance Test) ในเดือน
พฤษภาคม ปี 2557 โดยคาดว่าเครื่องจัก รในส่วนของการผลิตเอทานอลจากมันเส้นจะพร้อมสาหรับการผลิต
จริงภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของ
สายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก
2.3.2 กาลังการผลิต

รายละเอียด
กาลังการผลิตติดตั้ง
ปริมาณการผลิตจริง
% ของกาลังการผลิตติดตั้ง
รวมกาลังการผลิตติดตัง้
รวมปริมาณผลิตจริง
% ของกาลังการผลิตติดตั้งรวม

ปี 2555
สายการ
สายการ
ผลิตที่ 1
ผลิตที่ 2
54,750,000 50,800,000*
25,214,845 40,332,338
46.05
79.39
105,550,000
65,547,183
62.10

ปี 2556
สายการ
สายการ
ผลิตที่ 1
ผลิตที่ 2
54,750,000 66,000,000
2,084,071 65,032,610
3.81
98.53
120,750,000
67,116,681
55.58

หมายเหตุ : สายการผลิตที่ 2 เริ่มการผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
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2.3.3 การผลิตและกระบวนการผลิต
การเตรียมวัตถุดิบ
(Mash Preparation)

ใช้เวลำประมำณ 4 ชัวโมง
่

การหมัก

ใช้เวลำประมำณ 36 ชั ่วโมง

(Fermentation)

การกลัน่

(Distillation)

ใช้เวลำประมำณ 30 นำที

การดูดน้าออก
(Dehydration)

แอลกฮอล์ที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.8%
โดยปริมาตร

กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process)
กากน้าตาลที่ถูกส่งโดยท่อจากถังเก็บกากน้าตาล จะถูกนามาเตรียมก่อนการนาไปหมัก ด้วยการ
นากากน้าตาลมาเจือจางด้วยน้าเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมและเติมกรดซึ่งเป็นสารเคมีประเภทลดแรงตึง
ผิวเพื่อให้สิ่งเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจากกากน้าตาล
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2. การหมัก (Fermentation Process)
กากน้าตาลที่ถูกเจือจางส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการเตรียมยีสต์เพื่อเตรียมเชื้อยีสต์สาหรับ
ใช้ในกระบวน การหมัก โดยจะเติมสารอาหาร กรด และอากาศ ซึ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของยีสต์ จากนั้น
ยีสต์ที่ผ่านการเลี้ยงจนได้สภาวะที่ เหมาะสมใน Prefermenters จะถูกส่งเข้าถังหมัก (Fermenters) พร้อมกับ
กากน้าตาลที่ถูกเจือจางอีกส่วนหนึ่ง กระบวนการหมักของบริษัทฯ จะเป็นกระบวนการแบบต่อเนื่อง (Cascade
Continuous) โดยผ่านถังหมักทั้งหมด 6 ใบ ซึ่งในแต่ละถังจะมีปั๊มสูบวนและระบบน้าหล่อเย็นเพื่อควบคุม
อุณหภูมิถังหมักให้คงที่ โดยจะใช้เวลาในการหมักทั้งสิ้นประมาณ 36 ชั่วโมง เพื่อให้ยีสต์เปลี่ยนน้าตาลให้เป็น
แอลกอฮอล์ หลังจากนั้นน้าหมักจะถูกส่งไปยังถังพัก (Buffer Tank) เพื่อรอทาการกลั่นต่อไป ในกระบวนการนี้จะ
ได้แอลกอฮอล์ที่มีระดับความบริสุทธิ์ประมาณ 9-10% โดยปริมาตร
3. การกลั่น (Distillation Process)
แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักที่ถูกเก็บไว้ในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกลั่นที่ 1 ซึ่งทาหน้าที่แยก
แอลกอฮอล์ออกจากน้าหมัก โดยการกลั่นที่ความดันระดับต่ากว่าบรรยากาศ เมื่อไอของแอลกอฮอล์เคลื่อนตัว
ออกจากยอดหอกลั่นที่ 1 ก็จะไหลผ่านชุดหล่อเย็น ไอแอลกอฮอล์ส่วนที่บริสุทธิ์จะควบแน่นเป็นแอลกอฮอล์
เหลวที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ป ระมาณ 50% โดยปริ ม าตร และถู ก สู บ ส่ งไปต่ อ ยั งหอกลั่ น ที่ 2 ซึ่ งมี ห น้ า ที่ ท าให้
แอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยการกลั่นที่ความดันสูงกว่าบรรยากาศ เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่ มีความ
บริสุทธิ์ประมาณ 92% โดยปริมาตร ไอแอลกอฮอล์จากหอกลั่นที่ 2 จะถูกส่งผ่านเข้าไปสู่กระบวนการแยกน้า
ออก (Dehydration)
ในกระบวนการกลั่นนี้จะเกิดฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สามารถนาไปใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสากรรมน้าหอม อุตสาหกรรมเรซิ่นและพลาสติก อุตสาหกรรมแล็คเกอร์และหมึก
พิมพ์ นอกจากนี้ จะเกิ ดน้ ากากส่ า (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส่ งไปบาบั ดที่ ระบบผลิ ตก๊าซชี วภาพของบริษั ทฯ
ต่อไป
4. การดูดน้าออก (Dehydration Process)
เป็นการแยกน้าที่เหลือออกเพื่อทาให้แอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมาตร โดย
ไอระเหยของแอลกอฮอล์ จะผ่านหอส าหรับดูดซับน้า (Dehydration Unit) จานวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes
บรรจุไว้ภายในเพื่อทาหน้าที่ดูดซับน้าออกจากไอแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะถูกควบกลั่นแล้วทา
ให้เย็นลงก่อนจะถูกส่งไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพื่อรอจาหน่ายต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทานอล
จานวน 4 ใบ ความจุรวมทั้งสิ้น 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแต่ละใบจะมี การปล่อยไนโตรเจนทดแทนอากาศ
ภายใน หรือที่เรียกว่า “Nitrogen Blanketing” เพื่อรักษาคุณภาพของเอทานอลและรอจัดจาหน่ายให้แก่ลูกค้า
2.3.4 การจัดหาวัตถุดิบ
1. กากน้าตาล (Molasses)
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ คือ กากน้าตาล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
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86.47 ร้อ ยละ 83.68 ร้ อ ยละ 78.82 และร้ อ ยละ 85.22 ของต้ น ทุ น การผลิ ต เอทานอลในปี 2553-2556
ตามลาดับ บริษัทฯ สั่งซื้อกากน้าตาลจากผู้ผลิตและ/หรือผู้ จัดจาหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะเริ่ม
เจรจาซื้อกากน้าตาลล่วงหน้ากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจาหน่ายกากน้าตาลตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูกาลเปิดหีบอ้อย
เนื่องจากกากน้าตาลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้าตาล ดังนั้น ปริมาณกากน้าตาลจะมากหรือน้อยจึง
ขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละฤดูกาลเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจ
มีปริมาณกากน้าตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เพียงพอต่อการผลิตเอทานอลตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมีการ
จัดทาสัญญาซื้อกากน้าตาลล่วงหน้ากับผู้ผลิตและ/หรือผู้จาหน่ายกากน้าตาล โดยจะกาหนดปริมาณการซื้อ
กากน้าตาลและกาหนดส่งมอบที่แน่นอนไว้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการสั่งซื้อกากน้าตาลจากบริษัท
น้าตาลมิตรผล จากัด (“มิตรผล”) เป็น หลั ก คิดเป็น สัดส่ วนร้อยละ 40.95 ในปี 2553 ร้อยละ 45.06 ในปี
2554 ร้อยละ 84.40 ในปี 2555 และร้อยละ 53.65 ในปี 2556 เนื่องจากโรงงานน้าตาลของมิตรผลตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ โดยราคาซื้อกากน้าตาลกับมิตรผลจะเป็นราคาที่รวมต้นทุนค่าขนส่ง
การที่โรงงานอยู่ใกล้กันจะช่วยประหยัดต้นทุนกากน้าตาล (รวมค่าขนส่ง) ลงได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทา
สัญญาการซื้อขายกากน้าตาลกับบริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด จานวน 200,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี
เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 โดยจะมีการกาหนดราคาซื้อขายทุก 5 ปี สาหรับสั ญญาหลั ก และทุกๆ 1 ปี
สาหรับสัญญาเสริม
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสั่งซื้อกากน้าตาลจากผู้ผลิตหลักเพียงรายเดียว คือ มิตรผล เนื่องจากเป็น
ผู้ผลิตรายใหญ่ และมีโรงงานอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ทาให้ลดต้นทุนค่าขนส่งกากน้าตาลได้
แล้ว บริษัทฯ ยังมีการสั่งซื้อกากน้าตาลจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจาหน่ายกากน้าตาลรายอื่นอีกประมาณ 7 ราย
เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจาหน่ายน้อยราย โดยบริษัทฯ
ได้มีการทาสัญญาซื้อขายกากน้าตาลระยะยาวเพิ่มเติมจากผู้ผลิตกากน้าตาลรายอื่น ได้แก่ บริษัท น้าตาลนคร
เพชร จากัด และบริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จากัด ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี เริ่มตั้ งแต่วันที่ 1 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ ในการซื้อกากน้าตาลส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้น ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบกากน้าตาลถึงโรงงาน
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มีผู้ขายบางรายที่บริษัทฯ จะต้องจัดรถขนส่งไปรับมอบกากน้าตาลจากโรงงานของ
ผู้ขายซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกในการขนส่งกากน้าตาลจากโรงงานของผู้ขายมาส่ง
มอบที่โรงงานของบริษัทฯ โดยในสัญญาจ้างขนส่งระหว่างบริษัทฯ และบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่าผู้ขนส่งต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากการปลอมปน การเสื่อมคุณภาพ หรือการสูญหายของสินค้าใน
ระหว่างการขนส่งและความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าการปลอมปน การเสื่อมสภาพหรือการสูญหายนั้น
จะเกิดเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขนส่งต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ
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สาหรับปี 2557 บริษัทฯ จะยังคงใช้กากน้าตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อกากน้าตาลสาหรับใช้ในการผลิตปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 72.94
ของปริมาณกากน้าตาลที่ต้องการใช้ทั้งหมด
2. สารเคมี
นอกเหนือจากกากน้าตาลที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้ว บริษัทฯ ยังใช้สารเคมีต่างในกระบวนการผลิต
เอทานอล โดยในปี 2553-2556 ต้นทุนสารเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.90 ร้อยละ 1.17 ร้อยละ 1.68 และร้อยละ
2.08 ของต้นทุนการผลิ ตเอทานอล ทั้งนี้ สารเคมีที่ส าคัญที่บริษั ทฯ ใช้ในกระบวนการผลิ ต เช่น ยี สต์ , ยูเรีย,
ไดแอมโมเนี่ ยมฟอสเฟต, Anti Foam และกรดซั ลฟู ริก เป็ นต้ น โดยเป็ นการสั่ งซื้ อจากผู้ ผลิ ต และ/หรือผู้ จั ด
จาหน่ายในประเทศทั้งหมด และจากการที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงเน้น
การสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจาหน่ายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดส่งวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพตามที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนและตรงตามกาหนดเวลาที่ต้องการ โดยบริษัทฯ จะมีการจัดทาทะเบียน
รายชื่อผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจาหน่าย (Approved Vendor List) เพื่อใช้ในการกลั่นกรองผู้ผลิต และ/หรือผู้จัด
จาหน่ายที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะทาการทบทวนผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจ ารณาจากคุณภาพและ
ประวัติการส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก
ทั้งนี้ ในการสั่ งซื้อสารเคมีนั้ น บริษัทฯ จะพิจารณาจากปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่า (Minimum
Stock) ที่กาหนดไว้ โดยหากปริมาณลดลงจนถึงปริมาณขั้นต่าที่ต้องมีไว้ ระบบ ERP ก็จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการสั่งซื้อสารเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีปริมาณที่เหมาะสม
3. มันเส้น
ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของสายการผลิตที่ 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับ
ต้นทุนการผลิตและแผนการผลิตของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งการที่บริษัทฯ มีทางเลือกในการเลือกใช้วัตถุดิบจะทา
ให้บริษัทฯ บริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกากน้าตาลเป็น
วัตถุดิบหลักเพียงอย่างเดียว โดยบริษัทฯ สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ากว่าในการผลิตเอทานอลได้
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมสาหรับการผลิตเอทานอลจากมันเส้น โดยมีนโยบายใน
การจัดหามันเส้นจากบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี นครสงรรค์ และกาแพงเพชร ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสาปะหลังเป็นจานวนมาก โดยการซื้อมันเส้นนั้น บริษัทจะทาการสารวจลานมันเพื่อให้
มั่นใจว่า ลานมันดังกล่าวมีศักยภาพในการผลิตมันเส้นตรงตามคุณภาพที่บริษัทฯ ต้องการ และบริษัทฯ จะทา
การสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพของมันเส้นทุกครั้ง ก่อนตัดสิ นใจทาการซื้อขาย นอกจากนี้ ก่อนใน
ขั้นตอนการรับมอบมันเส้นในแต่ละครั้ง บริษั ทฯ ก็จะทาตรวจสอบมันเส้นในแต่ละคันรถว่ามีคุณภาพตามที่
กาหนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบ โดยหากมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด ก็จะปฎิเสธการรับมอบใน
ครั้ งดังกล่ าว เพื่ อให้ มั่ น ใจว่ามัน เส้ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ จัด หามานั้ น เป็ น มั น เส้ น ที่ มี คุณ ภาพตรงตามที่ ก าหนดและ
เหมาะสมสาหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ
หน้า 32
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3.ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (“TAE”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลเพื่อใช้
ผสมกับน้ามันเบนซินในอัตราส่วนต่างๆ เป็นน้ามันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับ
รถยนต์ โดยได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
(1) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแนวทางในการปรับโครงสร้างราคา
น้ามันเชื้อเพลิงโดยมีกรอบและแนวทางหลัก ได้แก่ 1.ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง 2.ราคาน้ามัน
เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน 3.ให้กองทุนน้ามันฯ มีภารกิจเพื่อการ
รักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 4.ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy)
5.ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ามันดีเซลและเบนซินโดยเฉลี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมอบให้
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไปกาหนดราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 6.ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและยังสามารถนาภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
จากการปรับเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันที่ผ่านมาของน้ามันกลุ่มเบนซิน และดีเซลที่อัตรา 1 บาทต่อ
ลิตร และ 30 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ ราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง กลุ่มเบนซินลดลง 2 บาทต่อลิตร และ
น้ามันดีเซลลดลง 1 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาขายปลีกน้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดลงเพียง 20 สตางค์ต่อลิตร
เนื่องจากไม่มีการปรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ามัน
ซึ่งจากการปรับโครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ใน
ระดับต่า ส่งผลให้ส่วนต่างราคาขายปลีกน้ามัน แสดงดังตาราง

ULG
GASOHOL95 E10
GASOHOL91
GASOHOL95 E20
GASOHOL95 E85

ราคาขายปลีกน้ามัน
เชื้อเพลิง
ณ วันที่ 16 ธันวาคม
2557
(บาทต่อลิตร)

ส่วนต่างราคา
เทียบกับ ULG
(บาทต่อลิตร)

ราคาขายปลีกน้ามัน
เชื้อเพลิง
ณ วันที่ 29 มกราคม
2558
(บาทต่อลิตร)

ส่วนต่างราคา
เทียบกับ ULG
(บาทต่อลิตร)

37.36
30.30
28.28
26.98
22.48

7.06
9.08
10.38
14.88

33.96
26.90
25.58
24.18
21.68

7.06
8.38
9.78
12.28
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ซึ่งจะเห็นว่าส่วนต่างราคาขายปลีกของน้ามันแก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์
E85 เมื่อเทียบกับน้ามันเบนซิน 95 ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 ลดลงจากวันที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยเฉพาะ
น้ามัน แก๊ส โซฮอล์ E85 ที่ส่วนต่างราคาขายปลีกลดลงถึง 17% จนกระทั่งไม่จูงใจให้ ผู้บริโภคใช้น้ามันแก๊ส
โซฮอล์ E85 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศ
สาหรับกรณีการกาหนดโควตาให้ผู้ค้าน้ามันซื้อเอทานอลจากมันสาปะหลังและกากน้าตาล นั้น ใน
ปัจจุบันเป็นเพียงการขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ามัน ไม่ใช่มาตรการบังคับ ซึ่งกระทรวงพลังงานเองต้องการใช้
กลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนระหว่างราคาขายเอทานอลจากวัตถุดิบทั้งสองประเภท แต่หากภาครัฐบังคับใช้
มาตรการดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการกีดกันผู้ผลิตเอทานอลจากกากน้าตาลทาให้ไม่สามารถขยายตลาดเอทานอล
ในประเทศได้ ทั้งนี้TAE จะต้องมีการบริหารจัดการการผลิตและการจาหน่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าได้
(2) ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักสาหรับการผลิตเอทานอล
สืบเนื่องจากในปัจจุบันTAE ใช้กากน้าตาลเป็นวัตถุดิบหลักสาหรับการผลิตเอทานอล โดยคิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นทั้งปริมาณผลผลิตกากน้าตาลในแต่ละปี รวมถึง
ราคาที่แปรผันไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา จะส่งผลกระทบต่อปริมาณจาหน่าย
เอทานอล และต้นทุนการผลิตเอทานอลของTAE โดยตรง นอกจากนั้นเนื่องด้วยกากน้าตาลจัดเป็นผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของTAE ทั้งสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาดที่
อาจจะเกิดขึ้น ก็นับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
โรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 สามารถใช้ได้ทั้งวัตถุดิบประเภทแป้งและน้าตาล เพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในบริหารจัดการวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีนโยบายในการทาสัญญาซื้อ
ขายกากน้าตาลระยะยาวกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบ รวมถึงการจัดซื้อกากน้าตาลจากโรงงานน้าตาลและ/หรือผู้จัด
จาหน่ายกากน้าตาลรายอื่นเพิ่มเติม เพื่อลดการพึ่งพิงผู้จาหน่ายกากน้าตาลรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก ซึ่งจะเป็น
การลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบของTAE อีกทางหนึ่ง
(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ตามที่กรมสรรพสามิตกาหนดให้ TAE จาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ามันตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งในปัจุบันมีอยู่ประมาณ 12 ราย ซึ่งถือว่า
เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อน้อยราย ส่งผลให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือผู้ซื้อที่มีความต้องการเอทานอลในปริมาณมากมีอานาจ
ต่อรองทั้งเรื่องราคาจาหน่าย และเงื่อนไขประกอบการซื้อขาย โดยในปี 2557 TAE จาหน่ายเอทานอลแปลง
สภาพให้กับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งได้แก่ บมจ. ปตท. และ บมจ. บางจากปิโตรเลียม คิดเป็น 67% ของปริมาณ
จาหน่ายทั้งหมด ซึ่งหาก TAE สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าดังกล่าวลดปริมาณการซื้อเอทานอลจากTAE
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของTAE ได้ในอนาคต
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TAE จึงเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กลุ่มลูกค้าเดิม และพยายามลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นพิเศษ โดยการขยายฐานลูกค้าไปสู่ลูกค้ารายอื่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ สามารถจาหน่ายเอทานอล
ได้ตามเป้าหมายด้วยเงื่อนไข และราคาที่ดีที่สุด
(4) ความเสี่ยงจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงหลักสาหรับผลิตไอน้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
ปั จ จุ บั น TAE ใช้เชื้อ เพลิ ง ก๊ าซชีว ภาพเป็ น เชื้อ เพลิ งหลั ก ส าหรับ ผลิ ต ไอน้ าและไฟฟ้ าเพื่ อ ใช้ ใน
กระบวนการผลิตเอทานอล จากเดิมที่ TAE ต้องใช้น้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง จึงช่วยทาให้ TAE สามารถประหยัด
ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงดังกล่าวได้ ปัจจุบัน TAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมทั้งสิ้น 142,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ในขณะที่ หากพิ จารณากาลั งการผลิ ตเอทานอลเต็มที่ ของทั้ งสองสายการผลิ ต TAE มีความต้องการใช้ก๊าซ
ชีวภาพรวมทั้งสิ้นประมาณ 126,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะเห็นได้ว่า TAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพเองได้
เพี ยงพอส าหรับใช้ เป็ นเชื้อเพลิ งผลิ ตพลั งงานไอน้ าและไฟฟ้ า เพื่ อใช้ ในกระบวนการผลิ ตเอทานอลได้ทั้งหมด
ปัจจุบัน TAE สามารถผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาด 3 เมกะวัตต์
อย่างไรก็ตาม TAE อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต
ได้ทั้งหมด เนื่ องจากหากเกิด ภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ อาจส่งผลทาให้บ่อผลิตก๊าซชีวภาพของ TAE ได้รับ
ความเสียหาย เช่น ผ้าใบที่ใช้คลุมเป็นหลังคาของบ่อผลิตก๊าซชีวภาพเกิดฉีกขาด ทาให้ก๊าซรั่ว หรือกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพต้องหยุดชะงักลง และTAE ต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นแทน เช่น น้ามันเตา กะลาปาล์ม
เป็นต้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เอง จึงอาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและผลประกอบการของ
TAE
TAE ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ทาการปรับปรุงโครงสร้างของบ่อผลิตก๊าซชีวภาพให้มี
ความแข็งแรงและมีห น่ ว ยงานที่ ท าหน้ าที่ ดู แลระบบการผลิ ต ก๊าซชีว ภาพทุ กระบบ โดยมีก ารติด ตามดูแ ล
กระบวนการทางานของระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างใกล้ ชิด และมีการซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพของTAE สามารถผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
(5) ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
TAE ตระหนักถึงความสาคัญต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งมลภาวะอากาศ น้าเสีย และเสียง โดยTAE มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกาหนดของหน่วยงานภาครัฐที่กากับ
ดูแลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและสม่าเสมอ ในส่วนของน้ากากส่า (Spent Wash) ซึ่งเป็นน้า
เสียที่เกิดจากกระบวนการกลั่นเอทานอลนั้น TAE มีนโยบายในการนาน้ากากส่าดังกล่าวมาผ่านกระบวนการ
บาบัดจนได้มาตรฐานที่กาหนด โดยไม่ระบายน้ากากส่าที่ผ่านการบาบัดแล้วลงสู่พื้นที่หรือลารางสาธารณะตาม
ข้อกาหนดที่เรียกว่า “Zero Discharge”
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ในช่วงที่ผ่านมา TAE ไม่เคยถูกดาเนินคดีหรือต้องเสียค่าปรับที่มีนัยสาคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหา
ด้านสิ่ งแวดล้ อม เนื่ องจาก TAE ได้ตระหนั กถึงความส าคั ญต่อสิ่ งแวดล้ อมและมลพิ ษต่างๆ ที่ อาจเกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิ ตตามที่ กล่ าวข้างต้น นอกจากนี้ ในปี 2552 TAE ยังได้รับ การรับ รองมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า TAE มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีระบบการ
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีแผนดาเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือมิให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
(6) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
จากการที่บริษัทฯ ได้ทาสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ โดยในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมีการ
กาหนดเงื่อนไขที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้คงค้ างจากวงเงินดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ธนาคารสามารถที่จะเรียกให้บริษัทฯ ชาระคืนเงินกู้ดังกล่าว
ทั้งจานวนทันที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขสาคัญที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมมี
ดังนี้
(6.1) การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้ น (Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ตามที่ ธ นาคาร
พาณิชย์กาหนด
จากการที่บริษัทฯ ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 บริษัทฯ จึงได้ทาสัญญากู้ยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2552 ประกอบด้วย วงเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 900 ล้าน
บาท และวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินจานวน 150 ล้านบาท ซึ่งในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมี
การกาหนดเงื่อนไขสาคัญเกี่ยวกับการดารงอัตราส่วนทางการเงินที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ
มีภาระหนี้คงค้างจากวงเงินดังกล่าว กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to
Equity Ratio) ไม่ให้เกินกว่า 1.50 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage
Ratio : DSCR) ไม่ให้ต่ากว่า 1.50 เท่า เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถดารงอัตราส่วนตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้เป็นไปตามข้อมูลในตารางด้านล่าง ซึ่งอาจเป็นเหตุ
ของการผิดเงื่อนไขตามสั ญญากู้ยื ม เงินดังกล่ าว และอาจทาให้ธนาคารสามารถเรียกให้บริษัทฯ ชาระคืนเงินกู้
ดังกล่าวทั้งจานวนทันที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้
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ประเภทของอัตราส่วน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1) (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1)
(เท่า) (Refinance)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้2)(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้2)
(เท่า) (Refinance)

ข้อกาหนดของ
ธนาคาร
ไม่เกินกว่า 1.50

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

1.23

-

-

ไม่เกินกว่า 2.00
ไม่น้อยกว่า 1.50

1.31

1.62
-

1.10
-

ไม่น้อยกว่า 1.25

-

1.14

1.65

หมายเหตุ:
1) อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน คานวณจาก หนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถอื หุ้น
2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) คานวณจาก กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ก่อนรายการพิเศษ หาร
ด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ สามารถดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงิน
กู้ยื มตั้งแต่ปี 2555 ส าหรั บอัตราส่ วนความสามารถในการช าระหนี้ นั้น ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งที่ 1 ได้ก าหนด
อัตราส่วนที่ต้องดารงไว้ไม่น้อยกว่า 1.50 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระ
หนี้ได้ตามที่กาหนดในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดยอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ที่คานวณจากงบ
การเงินปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 เท่ากับ 1.31 เท่า และ 1.01 เท่า ตามลาดับ บริษัทฯ ได้ทา
หนั งสื อขอผ่ อนผั น การปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขในการด ารงอั ตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น และอั ตราส่ วน
ความสามารถในการชาระหนี้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 มาโดยตลอด และธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 ก็ได้พิจารณา
และเห็นชอบผ่อนผันการดารงอัตราส่วนดังกล่าวสาหรับงบการเงินทุกงวดบัญชี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 ได้มีหนังสือผ่อนผันการดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
น้อยกว่า 1.50 เท่าได้ ส าหรับงบการเงินสิ้นสุ ดไตรมาส 3 ปี 2556 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556
อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 กาหนดให้บริษัทฯ ต้องดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ไม่น้อยกว่า 1.50 เท่า ในงวดถัดไปตลอดอายุสัญญาตามเงื่อนไขเดิม
ต่ อมาเมื่ อวั น ที่ 18 ธั น วาคม 2556 บริษั ท ฯ ได้ ท าการรี ไฟแนนซ์ (Refinance) เงิ นกู้ ที่ มี อ ยู่ กั บ
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เพื่อนาเงินที่ได้รับไปชาระคืนภาระหนี้
ทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นในรูปของตั๋วเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เพิ่มเติมจานวน 900 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อวัตถุดิบ ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2
ได้กาหนดให้บริษัทฯ ดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่ให้เกินกว่า 2.00
เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไม่ให้ต่ากว่า
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1.25 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถดารงอัตราส่วน DSCR ได้ตามที่กาหนดในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดย
อัตราส่วน DSCR ที่คานวณจากงบการเงินปี 2556 เท่ากับ 1.14 เท่า บริษัทฯ จึงได้ทาหนังสือขอผ่ อนผันการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการดารงอัตราส่วน DSCR กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ได้พิจารณาและเห็นชอบผ่อนผันการดารงอัตราส่วนดังกล่าวสาหรับงบการเงินสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยธนาคารกาหนดให้บริษัทฯ ต้องดารงอัตราส่วน DSCR ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น้อย
กว่า 1.25 เท่า ในงวดถัดไปตลอดอายุสัญญาตามเงื่อนไขเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 บริษัทฯ จึงได้ขอผ่อน
ผันเงื่อนไขการดารงอัตราส่วน DSCR จากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขการดารงอัตราส่วน
DSCR จากธนาคารพาณิ ชย์ แห่ งที่ 2 เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ ว โดยธนาคารได้ปรับลดเงื่อนไขการดารงอัตราส่วน
DSCR ส าหรับปี 2557 เป็ นไม่ให้ ต่ากว่า 1.10 เท่า และไม่ต่ากว่า 1.25 เท่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะ
พิจารณาจากงบการเงินรายไตรมาส
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวเป็น
อย่างดีมาโดยตลอด และภายหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ปรับลดเงื่อนไขการดารงอัตราส่วน DSCR
ให้แก่บริษัทฯ แล้ว ผู้บริหารของบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารกาหนด
โดยจะเห็น ได้จากอัตราส่วน DSCR ที่คานวณจากงบการเงินปี 2556 เท่ากับ 1.14 เท่า ซึ่งสูงกว่าเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด ประกอบกับบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนส่วน
หนึ่งไปชาระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งก็จะช่วยทาให้อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้เพิ่มขึ้นและเป็นไป
ตามเงื่อนไขของธนาคารได้ นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนยังช่วยทาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และ
ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงด้วยเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากการเข้าไปเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุน โดยออกตราสารประเภท
ทุนซึ่งก็จะช่วยทาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง รวมทั้งทาให้
บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
(6.2) การดารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ในบริษัทฯ ไม่ให้
ต่ากว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน
ในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 มีการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการดารงสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (“LANNA”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ากว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้น
ทั้งหมด ตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ถึงแม้ว่าหุ้นที่ LANNA ถือทั้งหมดจะอยู่ในกาหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้ น
เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจาก
วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน LANNA จะสามารถ
ทยอยขายหุ้นได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ ามขาย และอีกร้อยละ 75 เมื่อครบ 12
เดือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจผิดเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ซึ่งอาจ
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ส่ งผลทาให้ ธนาคารพาณิ ช ย์ แห่ งที่ 2 สามารถเรียกให้ บ ริษั ทฯ ช าระคืน เงิน กู้ยืมทั้งหมดที่ มีอยู่กับ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ แห่ งที่ 2 ดังกล่าว และอาจส่ งผลต่อสภาพคล่ องและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในที่สุ ด หาก
LANNA จาหน่ายหุ้นที่ตนถืออยู่ในบริษัทฯ และทาให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนหุ้นทั้งหมด
บริษัทฯ ตระหนั กถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยฝ่ ายจัดการได้รายงานให้ คณะกรรมการบริษัทของ
LANNA รั บ ทราบเงื่อ นไขที่ LANNA ต้ อ งด ารงสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในบริษั ท ฯ ดั งกล่ า ว โดยหากในอนาคต
LANNA มีแผนจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ LANNA จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถเจรจากับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ในการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาเงินกู้ได้
(6.3) การที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2
ก่อนจึงจะสามารถก่อหนี้เพิ่มได้
ในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 มีการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ จะต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ก่อนจึงจะสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นเพิ่มเติมในอนาคต และอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอาจเป็นการพึ่งพิงสินเชื่อหลักจากธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียว
ซึ่งอาจทาให้มีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งดังกล่าว
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น ในการเจรจาเพื่อ Refinance เงินกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์แห่งที่ 1 มาใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 บริษัทฯ ได้ขอวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วเงิน
จากธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เพิ่มเติมจานวน 900 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า
วงเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ ได้รับเพิ่มเติมนั้นเป็นจานวนที่เพียงพอต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนกับธนาคารพาณิชย์อีก
1 แห่ง เป็นจานวนเงิน 200 ล้านบาท
(7) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
ในสั ญ ญาเงิน กู้ยื มกั บ ธนาคารพาณิ ช ย์แห่ งที่ 2 มี การกาหนดเงื่อนไขว่าบริษั ท ฯ จะไม่ส ามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาเงินกู้ ดังนั้น หาก
ในอนาคต บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่ งที่ 2 เช่น
การดารงอัตราส่วน D/E การดารงอัตราส่วน DSCR การดารงสัดส่วนการถือหุ้นของ LANNA เป็นต้น จะส่งผลทา
ให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถดารงอัตราส่วน DSCR ได้ตามที่กาหนดในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดย
อัตราส่ วน DSCR ที่คานวณจากงบการเงินปี 2556 เท่ากับ 1.14 เท่า บริษัทฯ จึงได้ทาหนังสื อขอผ่ อนผันการ
ปฏิบั ติตามเงื่อนไขในการดารงอัตราส่วน DSCR กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 ได้พิจารณาและเห็นชอบผ่อนผันการดารงอัตราส่วนดังกล่าวสาหรับงบการเงินสิ้นสุด
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วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยกาหนดให้บริษัทฯ ต้องดารงอัตราส่วน DSCR ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า
ในงวดถัดไปตลอดอายุสัญ ญาตามเงื่อนไขเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินที่มีกับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 บริษัทฯ จึงได้ขอผ่อนผันเงื่อนไข
การดารงอัตราส่วน DSCR จากธนาคาร ซึ่งบริษัท ฯ ก็ได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขการดารงอัตราส่วน DSCR จาก
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารได้ปรับลดเงื่อนไขการดารงอัตราส่วน DSCR สาหรับปี
2557 เป็ นไม่ ให้ ต่ ากว่ า 1.10 เท่ า ซึ่งหากพิ จารณาจากงบการเงินปี 2557 จะเห็ นว่าบริ ษั ทฯ สามารถด ารง
อัตราส่วนดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารกาหนดแล้ว
(8) ความเสี่ยงจากคดีความของบริษัทฯ
บริษัทฯ เป็นคู่ความในคดีความกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทแห่ง
ดังกล่าว (ในฐานะ “โจทก์”) ได้ยื่นคาฟ้องต่อศาลแพ่งกล่าวหาว่าบริษัทฯ (ในฐานะ “จาเลย”) ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาซื้อขายมันเส้นและบันทึกข้อตกลงซื้อมันเส้น และได้เรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ จานวน 186.85 ล้าน
บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นคาให้การและฟ้องแย้งบริษัทแห่งดังกล่าวโดยเรียก
ค่าเสียหายจากบริษัทแห่งดังกล่าวจานวน 82.41 ล้านบาท
เมื่อวัน ที่ 9 ตุ ล าคม 2557 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ได้ พิ พ ากษาคดีแ ล้ ว ยกฟ้ อง โดยให้ บ ริ ษั ท แห่ ง
ดังกล่าว ช าระเงินค่ามันเส้ นที่บริษัทฯ จ่ายล่วงหน้ารวมดอกเบี้ ยถึงวัน ฟ้องจานวน 6.87 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชาระเสร็จสิ้ น และให้ บริษัทแห่ งดังกล่ าว ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมศาลเท่าที่บ ริษั ท ฯชนะคดี และช าระค่า
ทนายความให้จาเลย จานวน 0.03 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 ธัน วาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นอุธรณ์ต่อศาล
เรียบร้อยแล้ว
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ที่ดิน สาหรับแปลงเกษตรและบ่อผึ่ง
ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 875-3-73 ไร่
ที่ดิน สาหรับบ่อผลิตก๊าซชีวภาพบ่อที่ 3
ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 12-3-28 ไร่
ที่ดิน สาหรับบ่อเก็บน้ากากส่า
ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 128-3-63 ไร่

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57

เป็นเจ้าของ

จดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้กับธนาคารพาณิชย์
จดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้กับธนาคารพาณิชย์
จดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้กับธนาคารพาณิชย์

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57
(ล้านบาท)
65.14
30.59
1.17
0.78
13.05
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57

ที่ดิน สาหรับบ่อเก็บน้าดี
ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 42-3-72 ไร่
ที่ดิน สาหรับลานจอดรถบรรทุก
ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 234-3-50 ไร่
ที่ดิน สาหรับสายการผลิตที่ 2 และบ่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพบ่อที่ 4
ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 83-1-16 ไร่
ที่ดิน สาหรับสายการผลิตที่ 1
ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมพื้นที่ 103-1-17 ไร่
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์

เป็นเจ้าของ

จดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้กับธนาคารพาณิชย์

เป็นเจ้าของ

จดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้กับธนาคารพาณิชย์
จดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้กับธนาคารพาณิชย์

24.82

เป็นเจ้าของ

จดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้กับธนาคารพาณิชย์

10.63

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

จดจานองเครื่องจักรไว้กับธนาคาร
พาณิชย์
-

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
รวม

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57
(ล้านบาท)
4.42

0.18
8.22

56.79
1,354.70
201.94
4.27
6.68
589.51
2,372.89

4.2 สัญญาซื้อขายกากน้าตาล
คู่สัญญา
: บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด (“สัญญาหลัก”)
วันที่ในสัญญา : 28 พฤษภาคม 2546
ลักษณะสัญญา : ผู้ขายตกลงขายกากน้าตาลให้แก่ผู้ซื้อจานวน 120,000 ตันต่อปี โดยจะตกลงราคาทุกๆ
ระยะ 5 ปี
อายุสัญญา
: ปี 2548-2562
การส่งมอบ
: ผู้ขายจะต้องส่งมอบกากน้าตาลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานของผู้ซื้อ
ค่าปรับ
: หากผู้ขายไม่สามารถจัดหากากน้าตาลให้แก่ผู้ซื้อตามปริมาณที่ตกลงกัน ผู้ขายจะจัดหา
หรือจัดซื้อกากน้าตาลจากที่อื่นเพื่อนามาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนครบถ้วนตามจานวนและ
ราคาที่กาหนด ในกรณี ที่ผู้ ขายไม่สามารถจั ดหากากน้ าตาลมาทดแทนให้ แก่ผู้ซื้อได้
ผู้ขายจะต้องคืนเงินมัดจาค่ากากน้าตาลส่วนที่ผู้ซื้อต้องจัดหามาใช้ทดแทน รวมถึงชดใช้
ราคากากน้าตาลในส่วนที่ผู้ซื้อจ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาที่ตกลงกันในสัญญา อันเนื่องมาจาก
การที่ผู้ซื้อต้องจัดหากากน้าตาลมาทดแทนและค่าเสียหายอื่นตามความเป็นจริงให้แก่
ผู้ซื้อ
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เหตุแห่งการ
ยกเลิกสัญญา

: กรณีที่โรงงานของผู้ ซื้อต้องหยุดทางานหรือปิดโรงงาน หรือลดการทางานลงมากเกิน
กว่าปกติครึ่งหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทาให้ผู้ซื้อ ไม่สามารถรับมอบกากน้าตาลจากผู้ขาย
ตามภาระผูกพันในสัญญา โดยมิใช่ความผิดของผู้ขาย เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 45 วัน
ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การจลาจล การปฏิวัติ ภัยธรรรมชาติ วาตภัย
อุทกภัย การนัดหยุดงาน หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ให้สัญญาซื้อขายกากน้าตาลฉบับนี้สิ้นสุด
ลงทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว และเงินค่ากากน้าตาลที่ผู้ซื้อได้ชาระมาแล้วทั้งหมด ให้ตก
เป็นของผู้ขายทั้งหมดทันที

คู่สัญญา
วันที่ในสัญญา
ลักษณะสัญญา

:
:
:

อายุสัญญา
เงื่อนไขอื่นๆ

:
:

บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด (“สัญญาเสริม”)
28 พฤษภาคม 2546
ผู้ขายตกลงขายกากน้าตาลให้แก่ผู้ซื้ออีกจานวน 80,000 ตันต่อปี โดยจะ
ทาความตกลงเกี่ยวกับจานวนกากน้าตาลและราคากากน้าตาลกันทุกปี
15 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2562
ให้ถือตามที่กาหนดในสัญญาหลัก

คู่สัญญา
วันที่ในสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสัญญา
การส่งมอบ

:
:
:
:
:

บริษัท น้าตาลนครเพชร จากัด
1 สิงหาคม 2556
บริษัทจะซื้อกากน้าตาลจากผู้ขายในปริมาณที่ตกลงกัน
5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้ขายจะต้องส่งมอบกากน้าตาลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานของผู้ซื้อ

คู่สัญญา
วันที่ในสัญญา
ลักษณะสัญญา
อายุสัญญา
การส่งมอบ

:
:
:
:
:

บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จากัด
1 สิงหาคม 2556
บริษัทจะซื้อกากน้าตาลจากผู้ขายในปริมาณที่ตกลงกัน
5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้ขายจะต้องส่งมอบกากน้าตาลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงานของผู้ซื้อ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
สรุปคดีความ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทแห่งหนึ่ง (ในฐานะ “โจทก์”) ได้ยื่นคาฟ้องต่อศาลแพ่งกล่าวหา
ว่าบริษัทฯ (ในฐานะ “จาเลย”) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายมันเส้นฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2554 และบันทึก
ข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ จานวน 186.85 ล้านบาท ต่อมาเมื่อ
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วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นคาให้การและฟ้องแย้งบริษัทแห่งดังกล่าวโดยเรียกค่ าเสียหายจาก
บริษัทแห่งดังกล่าวจานวน 82.41 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น
ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยให้โจทก์ชาระเงินค่ามันเส้นที่จาเลยจ่ายล่วงหน้ารวมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจานวน
6,869,477.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวัน
ฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น และให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชา-ธรรมเนียมศาลเท่าที่จาเลยชนะคดี โดย
กาหนดให้โจทก์ชาระค่าทนายความให้จาเลยจานวน 30,000 บาท ส่วนคาขออื่นนอกจากนี้ทั้งของโจทก์และ
จาเลยให้ยกและเป็นพับ
ซึ่งต่ อ มาเมื่ อวั น ที่ 3 ธัน วาคม 2557 บริษั ท ฯ(ในฐานะ “โจทก์ ” คดี ฟ้ อ งแย้ง ) ได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค า
พิพากษาศาลชั้นต้นในเรื่องของค่าเสียหาย โดยบริษัทฯ ขออุทธรณ์จานวนค่าเสียหายเป็นเงิน 75.5 ล้านบาท
ทั้ งนี้ เมื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2558 จ าเลย(ในคดี ฟ้ อ งแย้ ง )ได้ ยื่ น ค าร้ อ งขอทุ เลาการบั งคั บ คดี แ ละอุ ท ธรณ์
คาพิพากษาศาลชั้นต้นที่สั่งยกฟ้องของจาเลย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัท :
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
0107550000157
ผลิตและจาหน่ายเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ที่ตั้งสานักงานใหญ่ :

888/114 อาคารมหาทุ น พลาซ่ า ชั้ น 11 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-627-3890-4,02-225-4380-4
โทรสาร 02-627-3889

ที่ตั้งโรงงาน :

9 หมู่ที่ 10 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี

เว็บไซต์ :
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

www.thaiagroenergy.com
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-2292000

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4434
และหรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451
และหรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4753 แห่ งบริ ษั ท ส านั ก งาน อี วาย จ ากั ด (ชื่ อเดิ ม : บริ ษั ท ส านั กงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น
33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-264-0777
โทรสาร. 02-264-0789
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ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชำติ
: ไทย
อำยุ
: 81 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development
จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรทางด้าน Industrial Safety จาก US. Department of Labour
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 20/2008
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน รวม 8 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 11 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามัญจานวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2548 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท
บมจ. ทีพีไอโพลีน
บมจ. สหวิริยาเพลทมิล
บมจ. บางสะพานบาร์มลิ
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ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห์ ศิริรังษี
ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
สัญชำติ
: ไทย
64 ปี ห์ ศิริรังษี
ชือำยุ
่อและชื่อสกุล : นายไกรสี
ิกำรศึงในปั
กษำจ:จุบัน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
ตวุฒ
ำแหน่
ณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สั- ญปริ
ชำติญญาตรี วิศ:วกรรมศาสตรบั
ไทย
- ปริญญาบัตร หลั
อำยุ
: กสู64ตรป้
ปี องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4212
กสูกตษำ
รพัฒ: นากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
วุ- ฒิกหลัำรศึ
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
าแหน่งกรรมการมาตั
้งแต่ยปป้ี อ2546
ถึงปัจจุบนั กรวม
11 ปีรุ่นที่ 4212
-ระยะเวลำที
ปริญญาบั่เป็ตนร กรรมกำร
หลักสูตรป้:อดงกัารงต
นราชอาณาจั
กร จากวิทยาลั
งกันราชอาณาจั
ร (วปอ.)
มในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้งาเสริ
ร่วมมประชุ
คณะกรรมการจานวน 12ofครัDirector:
้งใน 12 ครัIOD)
้ง
-กำรเข้
หลัำกร่สูวตมประชุ
รพัฒนากรรมการของสมาคมส่
สถาบันมกรรมการไทย(Institute
Director
Program
รุ่นทีญ่ จ39/2005
กำรถือหุ้นในบริ
ษัทฯ ณAccreditation
วันที่ 11 มีนำคม
2558(DAP)
: หุ้นสามั
านวน 41,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.12
ของทุ้งแต่
นจดทะเบี
ว ปี
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั
ปี 2546ยนที
ถึงปั่เรีจยจุกช
บนั าระแล้
รวม 11
ส่วนได้ำเร่สีวยมประชุ
ทั้งทำงตรงและทำงอ้
มในกิ: จเข้กำรใดๆ
ที่บมริคณะกรรมการจ
ษัทฯ เป็นคู่สัญญำ
กำรเข้
มในรอบปีทผี่ ่ำอนมำ
าร่วมประชุ
านวน: ไม่12มี ครั้งใน 12 ครั้ง
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามัญจานวน 41,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.12
ปี
ตำแหน่งของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว บริษัท
ส่วนได้
เสียทั–้งปัทำงตรงและทำงอ้
อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็หนารคู่สัญญำ
มี ซอร์สเซส
2528
จจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการบริ
บมจ.: ไม่ลานนารี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2551- ปีปัจจุบนั
กรรม
PT. Singlurus Pratama
ตำแหน่ง
บริษัท
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
PT. Lanna
Mining
Services
2528
กรรมการและประธานกรรมการบริ
หาร บมจ.
ลานนารี
ซอร์สเซส
และประธานเจ้
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ าหน้าทีบ่ ริหาร
PT. Lanna Harita Indonesia
2551-- ปัปัจจจุจุบบนั ัน
กรรม
PT.
Singlurus
PratamaPte.Ltd
2539
กรรมการ
United
Bulk Shipping
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
PT. Lanna Mining Services
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
PT. Lanna Harita Indonesia
2539 - ปัจจุบัน
กรรมการ
United Bulk Shipping Pte.Ltd

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 72 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 11 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯเป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2528 – ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
บมจ. รอยัลปอร์ซเลน
United Bulk Shipping Pte.Ltd
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกลุ : นายอนันต์ เล้าหเรณู
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 62 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 11 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามัญจานวน 4,771,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2528 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการและกรรมการบริหาร และผู้อานวยการด้านการเงิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
บมจ.อุตสาหกรรมพรหมไทย
PT. Singlurus Pralama
PT. Lanna Mining Services
บมจ.กระเบื้องหลังคาตราเพชร
PT. Lanna Harita Mineral

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 76 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน รวม 8 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามัญจานวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2550 – ปัจจุบัน
2544 - 2550

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ
กรรมการบริหาร

บริษัท
บจ. ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 55 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 11 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 11 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2544-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบนั
2545-ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท
บมจ.ลานนารีซอร์ส
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โล่ห์วิสทุ ธิ์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 66 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of
Strathclyde, U.K.

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 7 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามัญจานวน 1,836,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2550 - ปัจจุบัน
2546 - 2550

ตำแหน่ง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการบริหาร

บริษัท
บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
บจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 69 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร่นุ ที่ 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบนั รวม 7 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 13 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2551 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท
บมจ. คิว.ที.ซี.เอนเนอร์ยี่
บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557
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ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธารง
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 71 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวม 1 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2550 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2536 – ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บจ. ทริส เรทติ้ง
บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ศุภาลัย
บจ. สานักงานสอบบัญชี ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 66 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบนั รวม 1 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการ

บริษัท
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง

2553 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์

2552 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

2552 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ฝาจีบ

2552 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

2552 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

2551 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. นวัตกรรมจามจุรี

2548 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2534 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นางสมฤดี สุวรรณรูป
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อานวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 46 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิผล, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2009
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014,
OMEGAWORLDCLASS
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2557 - ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2556 - 2557

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและเลขานุการบริษัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2546 - 2556

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

59

60

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นางสาวกัญญพัชร จินนั ท์เดช
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อานวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 47 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia
- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2552 – ปัจจุบัน
2547 - 2552

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายมงคล สุนนานนท์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้อานวยการโรงงาน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 64 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : หุ้นสามัญจานวน 200,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2554-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการโรงงาน

บริษัท
บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2551-2554

ผู้จัดการแผนกเครื่องกลและไฟฟ้า

บจ.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ รายะรุจิ
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 41 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2554-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน

บริษัท
บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2551-2554

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บจ.น้าตาลราชบุรี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชือ่ และชื่อสกุล : นายอนุกิติ บุญญามงคลรัตน์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 53 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
- หลักสูตรการผลิตกรดอินทรีย์ แลคติคที่ บจ.พูแรค (อเมริกา) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2557-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน

บริษัท
บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2554-2557

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บจ.เนสท์เล่(ไทย); อมตะนคร

2549-2553

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

บจ.พูแรค (ประเทศไทย)

2547-2549

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการทั่วไป

2529-2546

ผู้จัดการโรงงาน

บจ.ทีซีเค อินเตอร์พลาสต์ และ
โปรเพท (ประเทศไทย)
บจ.น้ามันพืชไทย จากัด(มหาชน )
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : น.ส.ธีรนันท์ คุณะเกษม
ตำแหน่ งในปั จจุบัน : ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 36 ปี
วุฒกิ ำรศึกษำ :
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ ง : ดารงตาแหน่งตังแต่
้ ปี 1 มกราคม 2558 ถึงปั จจุบนั
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อมในกิจกำรใดๆ ที่บริ ษัทฯ เป็ นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
ปี
2558 – ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2557 - 2558

รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2556 - 2557

ผู้จัดการแผนกบัญชี

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

2553 - 2556

หัวหน้าส่วนบัญชี

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ชื่อและชื่อสกุล : นายศุภชัย แก้วเฟื่อง
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 42 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Bachelor’s degree in B.B.A. (Accounting)
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง : ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2558 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ปี
2550 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวสอบ

บริษัท
บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

บริ ษัท ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
PT. Lanna Mining Services
PT. Citra Harita Mineral
PT. Lanna Harita Indonesia
PT. Singlurus Pratama
Lanna (Singapore) Pte. Ltd
United Bulk Shipping Pte. Ltd
บริ ษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรี นนาโน จากัด
บริ ษัท โกลบอล กรี น นาโน จากัด
บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ตติ ยานยนต์ จากัด
บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที.เอส.ไอ.เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ไทย แอร์ ไลน์ โฮลดิ ้งส์ จากัด
บริ ษัท ไนซ์เคลย์ จีเวลรี พาร์ ท จากัด
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

บริ ษัท บางสะพานบาร์ มิล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เปรมประชา คอลเลคชัน่ จากัด
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท มิตร โปรเกรส จากัด
บริ ษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมโทรโปลิแตน เอ็นยิเนียริ่ ง คอนซัลแตน จากัด
บริ ษัท ลลิล พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศมา อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
บริ ษัท แหลมทองลิกไนท์ จากัด
บริ ษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอ็ม บี เค รี สอร์ ท จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จากัด
บริ ษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท นวัตกรรมจามจุรี จากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัด เอ็มเอสเอ็น คอนซัลแตนท์
บริ ษัท ณิชาเวลส์ จากัด
บริ ษัท วิทย์คอร์ ป โปรดักส์ จากัด

บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (
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1. นายศุภชัย แก้ วเฟื่ อง
- ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

ชื่อ – สกุล

42

อายุ
(ปี )

สัดส่ วนการถือ
หุ้นของบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ของ
ครอบครั วระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัตกิ ารอบรม
- Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG
18) : สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) (2015)
- Enterprose Risk Management :
OMEGAWORLDCLASS Research Institute
(2014)
- COBIT 5 For Management : สมาคมผู้ตรวจสอบ
และควบคุมระบบสารสนเทศ (2013)
- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรี ยมตัว
เป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal
Audit Program: Prepared Course for Certified
Internal Auditor: Pre - CIA) : คณะพณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2011)
- หลักการตรวจสอบทุจริ ต : สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (2010)
- การบริ หารความเสี่ยงตามแนว COSO ERM :
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2009)
- Tools and Techniques for the Audit Manager :
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2008)
- ผู้บริ หารงานตวจสอบภายใน-กลยุทธ์การ
บริ หารงานตรวจสอบภายใน : สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (2006)
- Corporate Secretary Development Program
(CSDP) รุ่นที่ 14 : คณะพณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2006)
- วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (2004)

คุณวุฒกิ ารศึกษา
2536-2537 : มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี Bachelor’s degree in B.B.A.
(Accounting)
2534-2535 : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
(การบัญชี)

คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
ตาแหน่ ง

บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่

หน่ วยงาน/บริษัท

กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ (ปั จจุบัน)
- ไม่มี

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปั จจุบัน)
- ไม่มี

มิ.ย. 2550-ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ าย
ตรวจสอบ

ระยะเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

รายละเอียดข้ อมูลหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
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• ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
• โครงสร้างการจัดการ
• การกำ�กับดูแลกิจการ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
• รายการระหว่างกัน
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทฯ มีทุน จดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว โดยแบ่งเป็นหุ้ นสามัญ
1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้1)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)2)
2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลง จากัด (มหาชน)
3. กลุ่มศิริรังษี
3.1 นายไกรสีห์ ศิริรังษี
3.2 นางวาสนา ศิริรังษี
รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มศิริรังษี
4. กลุ่มลิ้มวัฒนะกูร
4.1 นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
4.2 นายนพดล ลิ้มวัฒนะกูร
รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มลิ้มวัฒนะกูร
5. กลุ่มจตุรพฤกษ์
5.1 นางฮัง จตุรพฤกษ์
5.2 นายบุญสิน จตุรพฤกษ์
5.3 นายมนุญศม จตุรพฤกษ์
รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มจตุรพฤกษ์
6. นายวิสิฐ ตันติสุนทร
7. กลุ่มสุสังกรกาญจน์
7.1 นางสาวกุล สุสังกรกาญจน์
7.2 นายกันต์ สุสังกรกาญจน์
รวมจานวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสุสังกรกาญจน์
8. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์
9. กลุ่มเล้าหเรณู
9.1 นายอนันต์ เล้าหเรณู
9.2 นายอาคม เล้าหเรณู
รวมจานวนหุ้นทีถ่ ือโดยกลุ่มเล้าหเรณู
10. นายสมเกียรติ ลิมทรง

หลังการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้น
ร้อยละ
510,000,000
51.00
47,234,796
4.72
41,200,000
4,100,000
45,300,000

4.12
0.41
4.53

28,322,657
3,018,867
31,341,524

2.83
0.30
3.13

16,113,213
18,132,080
1,486,733
35,732,026
17,373,000

1.61
1.81
0.14
3.56
1.74

5,000,000
3,565,400
8,565,400
8,100,000

0.50
0.36
0.86
0.81

4,528,300
2,000,000
6,528,300
5,720,492
รวม
715,895,538
หมายเหตุ 1) ที่มา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัยพ์(ประเทศไทย) จากัด (TSD)
2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ลานนารีซอร์ส จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

0.45
0.20
0.65
0.57
71.57
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)9)
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
นางสาวไกรกาญจน์ ศิริรังษี
เด็กชายก้องภพ ลิมทรง
นายธนัส ตันติสุนทร
นายไกรสีห์ ศิริรังษี
นางมัลลิกา อินทุสุต
นายวิสิฐ ตันติสุนทร
นางประไพ เลิศพาณิชย์กุล
นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์
รวม

จานวนหุ้น
236,173,980
43,142,000
33,000,000
28,562,460
17,131,065
9,515,063
7,650,000
6,430,500
5,780,000
5,472,300
392,857,368

ร้อยละ
44.986
8.218
6.286
5.440
3.263
1.812
1.457
1.225
1.101
1.042
74.83

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปัน ผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชาระคืนเงินกู้และ
หรือหนี้สินที่คงค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต

ฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจ

ฝำ่ ยกำรตลำดและ
จัดหำวัตถุดบิ

ผู้อานวยการ
ด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. โครงสร้างการจัดการ

ฝำ่ ยจัดซื้อ

ฝำ่ ยบัญชี
กำรเงิน

แผนกสำรสนเทศ

ฝำ่ ยทรัพยำกร
บุคคล

ผู้อานวยการ
ด้านบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ฝำ่ ยกฎหมำย

ฝำ่ ยผลิต

ผู้อานวยการ
โรงงาน

ฝำ่ ยตรวจสอบ

ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำร
โรงงำน

หน้า 46

ฝำ่ ยวิศวกรรม
และพลังงำน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

72
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

73

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
อีก 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคณะผู้บริหาร
โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ
ของบริษัทฯ มีดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย กรรมการจานวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ในปี 25565 และปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จ านวน 12 ครั้ง และ 14 ครั้ง ตามล าดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่ว มประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
นายไกรสีห์ ศิริรังษี
นายอนันต์ เล้าหเรณู
นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายวิรัช อภิเมธีธารง
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนการ
ประชุมรวม ปี 2556
9/12
12/12
12/12
11/12
11/12
10/12
12/12
11/12
5/5
4/5

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนการ
ประชุมรวม ปี 2557
11/14
12/14
11/14
14/14
14/14
11/14
14/14
13/14
12/14
12/14

หมายเหตุ : 1.ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมจานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายวิรัช อภิเมธีธารง และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
2.กรรมการลาดับที่ 2-4 และลาดับที่ 6 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายไกรสีห์ ศิริรังษี, นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล, นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร, นายอนันต์ เล้าหเรณู,
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์, นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ จานวนสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สาคัญของบริษัทฯ
8.2 ผู้บริหาร
บริษัทฯ มีผู้บริหารจานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
2. นายมงคล สุนนานนท์

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการโรงงาน
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
3. นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช
ผู้อานวยการด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
4. นางสมฤดี สุวรรณรูป
ผู้อานวยการด้านบริหาร
5. นายกร ตั้งวิรุฬห์
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสมวลชนสัมพันธ์
6. นายอนันต์ รายะรุจิ
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน
7. นายอนุกิติ บุญญามงคลรัตน์
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงงาน
หมายเหตุ *นายกร ตั้งวิรุฬห์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลและกากับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น /คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ เกิด
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. จัดทาแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตรากาลังพนักงาน งบประมาณการ
ว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจาปี เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี
3. บริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่ายและ
งบประมาณการ ลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
4. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นประจาทุกเดือนๆละหนึ่งครั้ง
และสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง
5. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก
6. บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันที่
บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย
7. ปฏิบัติการและหรือดาเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่อง
แต่ละกรณีๆ ไป
อานาจทางการเงิน
1. มีอานาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจาวันได้ตามงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการ
ว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ
และบุคคลภายนอก และหรือรายจ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
2. มีอานาจจั ดซื้อ/สั่ งจ้างทาทรัพย์สิ นถาวรและหรือรายการที่ ไม่ใช่รายจ่ายปกติในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
หรือต่อหนึ่งรายการ
3. มีอานาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกันก็ให้
ขออนุมัติจ ากคณะกรรมการก่อนดาเนิ นการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้ มี
อานาจอนุมัติได้ทุกกรณี
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3.1 การเปิด Letter of Credits (L/C) รวมทั้งการทา Trust Receipt และ Shipping
Guarantee ในการจัดซื้อ/จ้างทาของจากต่างประเทศ
3.2 การจัดทาหนังสือค้าประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็น
หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ และบุคคลภายนอก
3.3 การท าสั ญ ญาป้ องกั นความเสี่ ยงด้ านเงิ นตราต่ างประเทศ เช่ น การท า Forward
Exchange Contracts เป็นต้น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องชาระหรือจ่ายเงินในรูป
เงินตราต่างประเทศเท่านั้น
4. อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้
4.1 รายจ่ า ยตามสั ญ ญาข้ อ ผู ก พั น และหรื อ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดและหรื อ ตามที่
คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้ยืมเงินทดรองไปดาเนินการได้ตามที่จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าที่ดิน ค่าไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภคอื่น และค่าภาษีอากร ฯลฯ
4.2 รายการอื่นนอกจากข้อ 4.1 ให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 1,000,000
บาท
5. มีอานาจอนุมัติการตัดบัญชีและจาหน่ายทรัพย์สินที่ชารุด/ล้าสมัย/เลิกใช้งานได้ ทั้งนี้
ทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและจาหน่ายดังกล่าวต้องมีราคาทุนหรือราคาที่ซื้อมาไม่เกิน 100,000 บาท และมีมูลค่าตาม
บัญชีไม่เกิน 10,000 บาท ในรอบ 1 เดือน และรวมแล้วต้องมีราคาทุนที่ซื้อมาไม่เกิน 1,000,000 บาท
6. มีอานาจตั้งสารองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน
50,000 บาท โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ แล้วรายงานโดยสรุ ปให้
คณะกรรมการทราบเป็นประจาทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง
อานาจด้านการผลิต
1. กาหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด และเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทาไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจาทุกปี
2. มีอานาจอนุ มัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภ ายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
3. วางแผนและดาเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนที่ต่าที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ก็ให้
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทาได้
4. วางแผน และ/หรือเสนอนโยบาย หรือทิศทางในการดาเนินธุรกิจอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต และ
เพื่อให้บริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
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อานาจด้านการขาย
1. กาหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการจาหน่ายสินค้าในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของตลาดและเป็ น ไปตามสั ญ ญาข้ อ ผู ก พั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท าไว้ กั บ ลู ก ค้ า ทุ ก รายเพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี
2. วางแผนและด าเนิ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ เป็ น ไปตามแผนงานและเป้ า หมายที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้ง
สามารถเพิ่ ม รายได้ ห รื อเพิ่ ม กาไรให้ ได้ม ากที่ สุ ด ในการที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงแตกต่ างไปจากแผนงานและ
เป้าหมายที่วางไว้ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะทาได้
3. ดาเนิ นการจาหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่ อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันที่บริษัทฯ ทาไว้กับลูกค้าทุกราย
4. จัดซื้อ/สั่งจ้างและหรือนาเข้าสินค้ามาจาหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วน
แบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มกาไรให้ได้มากที่สุ ด ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการ
5. มีอานาจขายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทาสัญญาผูกพันได้ครั้ง
ละไม่เกิน 1 ปี
อานาจด้านการพนักงาน
1. มีอานาจกาหนดอัตรากาลังพนักงานให้มีจานวนที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของบริษัท
ฯ รวมทั้งมีอานาจกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลของพนักงานทุกคนทุกระดับตาม
บัญชีอัตรากาลังพนักงานและตามงบประมาณการว่าจ้างพนักงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ยกเว้น พนักงาน
ระดับผู้อานวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
2. มีอ านาจว่าจ้ าง แต่ งตั้ง โยกย้ าย ถอดถอน และเลิ ก จ้ างพนั ก งานได้ ทุ กคนทุ กระดั บ
ยกเว้น พนักงานระดับผู้อานวยการขึ้นไปซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
3. มีอานาจกาหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทางานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ
ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว
อานาจในส่วนที่เกี่ยวกับคดีความและการทานิติกรรมสัญญา
1. มีอานาจทานิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจาตามงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งปี
2. มีอานาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ โดยรายงานให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และมีคดีความเกิดขึ้น
อานาจในส่วนที่เกี่ยวกับงานโครงการ
1. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
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2. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแล้ว
3. หลั งจากศึ กษาโครงการในเบื้ องต้ นแล้ วเห็ นว่ าโครงการดั งกล่ าวมี ความเป็ นไปได้ ก็ ให้
นาเสนอรายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการ
4. สาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการได้แล้ว ให้มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1 ก าหนดแผนงาน งบประมาณและเป้ า หมายในการด าเนิ น โครงการให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบที่ได้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
4.2 มีอานาจติดต่อ เจรจา และลงนามทาบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น
(Memorandum of Understanding) มีกาหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
4.3 การทาสั ญญาร่วมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
(Joint Venture Company) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการ
5. ให้ ร ายงานความคื บ หน้ า ของโครงการต่ างๆ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ด าเนิ น การได้ แ ล้ ว ให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
เรื่องอื่นๆ
1. เรื่ องใดก็ตามที่ จะต้ องเสนอขออนุ มั ติ และหรือขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี
2. เรื่องที่เกินขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่
กาหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนดาเนินการ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบอานาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ
ตาแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป
การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ
กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วง ที่ทา
ให้ ผู้รับมอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่มีส่ วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กาหนดขอบเขตการมอบอานาจที่ชัดเจนแล้ว
8.3 เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ ในการประชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ 7/2556 เมื่ อ วั น ที่
25 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้ง นางสมฤดี สุ ว รรณรูป ดารงต าแหน่ งเลขานุ การบริษัท ฯ (ประวัติและข้อมู ล
รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1) โดยกาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้
1. ดู แ ลและให้ ค าแนะน าแก่ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
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2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4 รายงานประจาปีของบริษัทฯ
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจาเดือนและค่าบาเหน็จ
ประจาปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2557 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
นายไกรสีห์ ศิริรังษี
นายอนันต์ เล้าหเรณู
นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ชานาญการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรจสอบ

7. นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
8. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
9. นายวิรัช อภิเมธีธารง
10. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
รวม

ค่าตอบแทน
540,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
120,000
360,000
360,000
180,000
360,000
120,000
360,000
120,000
4,320,000

หน่วย : บาท
ค่าบาเหน็จ
171,426
114,286
114,286
114,286
114,286

รวมทั้งสิ้น
711,426
474,286
474,286
474,286
474,286

114,286
114,286

594,286
474,286

114,286

654,286

114,286

594,286

114,286
1,200,000

594,286
5,520,000

หมายเหตุ : นายสีหศักดิ์ อารีย์ราชการัณย์ ได้รับการแต่ งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เป็ น
กรรมการผู้ ชานาญการ เพื่ อให้ ค าแนะน าปรึกษาและเป็ นตัวแทนคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนิ น งาน ในเรื่อ งต่า งๆ ที่
คณะกรรมการได้มีมติให้ผ่ายจัดการรับไปดาเนินการแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยกาหนดผลตอบแทนให้
เดือนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ จ่ ายค่าตอบแทนให้ แก่ผู้ บริห ารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัล ประจาปี ซึ่งจะ
ผันแปรตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี
2556
2557

จานวนผู้บริหาร
(คน)
6
7

จานวนเงินค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
15.00
17.12

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี8.5 บุคลากร
8.5.1 จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจานวน 197 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร
จานวน 7 คน) แบ่ งเป็ นพนั กงานประจาจานวน 153 คน และพนักงานรายวันจานวน 44 คน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
หน่วยงาน
ฝ่ายบัญชีการเงิน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ
ฝ่ายกฎหมาย
แผนกสารสนเทศ
แผนกตรวจสอบ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ฝ่ายบริหารโรงงาน
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายวิศวกรรมและพลังงาน
แผนกบริหารและจัดการน้ากากส่า
แผนกคลังสินค้าและควบคุมวัตถุดิบ
แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
รวม

พนักงานประจา
(คน)
7
4
9
1
2
2
1
2
41
67
4
11
2
153

พนักงานรายวัน
(คน)
8
1
4
14
13
4
44

รวม
(คน)
7
4
17
1
3
2
1
2
45
81
17
15
2
197

8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
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8.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จานวน
36.98 ล้ านบาท และจานวน 47.01 ล้ านบาท ตามล าดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูป ของเงินเดือน โบนั ส
ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี
8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการพั ฒ นาบุ คลากรอย่างสม่ าเสมอ โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อเพิ่ ม พู น
ความรู้ ทักษะ และความชานาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชานาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดย
พนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทาหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้งจะมี การจัด
อบรมภายในโดยที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็น
ประจา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและ
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสาคัญในการ
นาไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกากับดูแล
กิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ของบริ ษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้ น บริษัทฯ จึงกาหนดให้ มีนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่
20 กันยายน 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือ
โอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
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นอกเหนื อจากสิ ทธิพื้น ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ ว บริษัท ฯ ยัง ได้ดาเนิน การในเรื่องต่างๆ ที่ เป็นการ
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอานวยความสะดวกสถานที่จัดประชุมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพื่อ
ความสะดวกแก่ ผู้ ถื อหุ้ นในการเดิ นทาง และจั ดให้ มี เวลาด าเนิ นการประชุ มอย่ างเหมาะสม
เพียงพอ
 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุ
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม ตลอดจนข้ อมู ลประกอบที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่องที่ ต้ อง
ตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และ
อิส ระ ซึ่งบริษั ท ฯ ได้ จ ดบั น ทึ ก ประเด็ นข้ อซั กถาม หรือ ข้อคิ ดเห็ น หรือข้ อเสนอแนะของ
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนไว้ในรายงานการประชุม
 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุก
ครั้ง เว้นแต่จะมีภารกิจที่สาคัญทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ เพื่อร่วมชี้แจงหรือ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
 เมื่อการประชุมแล้ วเสร็จ บริ ษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทฯ จะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
กาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพย์ แล้ ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
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การดาเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลาดับวาระการประชุม โดยจะมีการ
เสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะ
ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่
ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ข้อมูล ภายใน โดยห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ฯ ใช้ ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ ที่ ยั ง ไม่ ได้ เปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนอันเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่ง
รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทฯ พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทาผิดข้อ
ห้ า มตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดไว้ บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การตามกฎหมายและลงโทษต่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบั ญ ญั ติห ลั กทรัพ ย์แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 และได้
กาหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงสนับสนุน
และส่งเสริการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
รวมถึ งพิ จ ารณาให้ ผ ลตอบแทนที่ เป็ น ธรรมและเหมาะสมกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานแต่ ล ะคน ตลอดจนการดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมในการทางานโดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทางาน ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าทั้งที่เป็น Supplier และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค ไม่เอารั ดเอาเปรียบ โดยปฏิ บั ติตามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ มี ต่อคู่ค้ า
และ/หรือเจ้าหนี้การค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันในวิถีทาง
ที่ถูกต้องและโปร่งใส
 ลูกค้า : บริษั ทฯ เอาใจใส่และรับผิ ดชอบต่อลู กค้าโดยเน้นการผลิ ตสิ นค้าที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างสม่าเสมอ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือแสงวหาลู่ทางที่
เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า การรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ
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ผูกพันต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญต่อการกาหนด
เงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมต่อลูกค้า
 คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาของกฎหมายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายหรือไม่
เหมาะสม
 ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ บริษัท
ฯ เน้นการปลู กฝั งจิ ตส านึ ก ความรับผิ ดชอบต่อชุมชนและสั งคมให้ เกิดขึ้นในบริษั ทฯ อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทา
การใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้ง
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่
สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลัง
จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะทา
การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดารงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบควบคุมภายในที่มีป ระสิทธิผ ล เพื่อให้ มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต หรื อ การด าเนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ างมี ส าระส าคั ญ รวมถึ งมี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรม
ในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้นางสมฤดี สุวรรณรูป ทาหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูล
ต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในระดับตาแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒ นาและ
กาหนดนโยบายทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ จะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระมากกว่ า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจานวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือ
หุ้นใหญ่จานวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 5 ท่าน
(รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทาให้
เกิ ดการถ่ วงดุ ลในการออกเสี ยงเพื่ อพิ จารณาในเรื่ องต่ างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ยั งได้ แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษั ทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้ น 3 ท่ าน เพื่ อปฏิบั ติ
หน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
สิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 ท่ าน จะต้ องมี ความรู้ และประสบการณ์ ด้ านบั ญ ชีเพี ยงพอที่ จะสามารถท าหน้ าที่ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 5
ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ย งที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่าที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น
ระยะๆ อย่างน้อย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กาหนดอานาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกาหนดวาระในการประชุม
อย่างชัดเจนและมีการส่ง หนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
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มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พ ร้ อ มให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่
เพียงพอสาหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกิน ควร และ
อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุ ตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยที่จะ
นามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การ
จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของ
ค่าตอบแทนของผู้ บ ริ ห าร จะเป็ น ไปตามหลั ก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ กาหนดไว้ ซึ่ งจะ
พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
4.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยว ข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อกรรมการ
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
นายไกรสีห์ ศิริรังษี
นายอนันต์ เล้าหเรณู
นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายวิรัช อภิเมธีธารง*
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล*

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ,กรรมการผู้มีอานาจลงนาม,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ* : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมจานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายวิรัช อภิเมธีธารง และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ
ซื่อสัตย์สุ จริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
สาคัญดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดโครงสร้างการจัด องค์ก รของบริษั ท ฯ ให้ มีระบบการบริห ารงานและการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจาปีภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นปีทุกปีเพื่อให้ฝ่าย
จัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติเป็นรายปี
(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการที่
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ทั้ งนี้ ไม่ร วมรายการที่ ต้องขอความเห็ น ชอบจากผู้ ถือหุ้ น ตามข้อก าหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(ง)
อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเชื่อทางธุรกิจที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะๆ
(จ)
จัดให้ มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทาการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละปีๆ ไป
(ฉ) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป เช่น
การจ่ายเงิน ปั นผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน , การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอน
กิจการ, การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น
(ช) พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION)
ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สาคัญ และอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. พิ จ ารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบระหว่ างคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
หน้า 60

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

87

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

3. จั ดให้ บ ริษั ท ฯ มี ระบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน และจัด ให้ มี ร ะบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดาเนินงานใน
เรื่องต่างๆ อย่างสม่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ
4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจาเป็นในการดาเนินกิจการ
5. ต้ อ งต ระห นั กถึ ง ความ ส าคั ญ ขอ งการก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Integrity) มีความรับผิดชอบต่อ
ผลงาน (Accountability) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาค และเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะ
ยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ,
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ
6. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดกระท าการอย่ างใดอย่ างหนึ่ งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แลของ
คณะกรรมการตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอานาจได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจาเป็ น ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ และมีอานาจยกเลิ กเพิกถอนเปลี่ ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ
อานาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร
การมอบอานาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้ ผู้รับมอบ
อานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษั ทในเครื อ ยกเว้น เป็ น การอนุ มัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลั กเกณฑ์ ที่คณะกรรมการได้
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
7. ต้องจั ดให้ มี การประชุมคณะกรรมการอย่ างน้ อยสามเดือ นต่ อครั้ง และกาหนดให้ มี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจาทุกปี
8. นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดใน
ห้ างหุ้ น ส่ วนจ ากัด หรือเป็ น กรรมการของบริษั ท เอกชนหรือบริษั ท นิ ติบุ คคลอื่ น ที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
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ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือทาขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ
หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
2. นายวิรัช อภิเมธีธารง*
3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2557
12/12
12/12
12/12

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยนายวิรัช อภิเมธีธารง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งเป็นประธานกรรมการ บริษัท สานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จากัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหา
ธุรกิจและการเงิน

โดยมี นายศุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลั กทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริษั ทฯ ซึ่งรายงานดังกล่ าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง)
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
(จ)
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อย
ไตรมาส ละหนึ่งครั้ง รวมแล้วอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายสมชาย โล่ห์วิสทุ ธิ์
นายมงคล สุนนานนท์
นางสาวกัญญพัชร จินนั ท์เดช
นายกร ตั้งวิรุฬห์*
นางสมฤดี สุวรรณรูป

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
3/3
3/3
3/3
2/3
3/3

หมายเหตุ *นายกร ตั้งวิรุฬห์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

โดยมี นายศุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงให้คาแนะนา
แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
(ก) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)
(ข) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risks)
(ค) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risks)
(ง) ความเสี่ยงจากกลยุทธ์และเหตุการณ์ (Strategic and Event Risks)
2. กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร (Enterprise Wide Risk
Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญและคานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัย
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
3. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้มที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
ฯ ทั้งภายในและภายนอก
4. นาเสนอแผนงานและรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของการดาเนินการตามแผนงาน และระบบ
การควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. ทาหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญต่างๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ในกรณีที่จาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนดาเนินการ
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทาผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดารงตาแหน่งดังกล่าว จากนั้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทาการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น
ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
กาหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุ คคลที่ ได้ รั บ คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามล าดั บลงมาเป็ นผู้ ได้ รั บการเลื อกตั้ งเป็ น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่
บุ คคลซึ่ งได้ รั บการเลื อกตั้ งในล าดั บถั ดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ ากั นเกิ นจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งใน
สามของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ ที่ สุดกับ ส่ ว นหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปี ที่ส องภายหลั งจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ จะร่ว มกัน พิ จ ารณาเบื้ อ งต้ นถึ งคุ ณ สมบั ติข องบุ คคลที่ จะมาดารง
ต าแหน่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระ โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ
หน้า 65
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ประกอบกัน จากนั้นจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ อไป ทั้งนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกันหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีค วามขัดแย้ ง และไม่ เป็ น ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิ ส ระ ผู้ บริห าร หรือ หุ้ นส่ ว น
ผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้ น ด้ว ย เว้น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะดังกล่ าวมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี ก่อ นวั น ที่ ยื่น ค าขออนุ ญ าตต่ อ
สานักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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8. ไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ทาให้ ไม่ส ามารถให้ ความเห็ นอย่างเป็ นอิ ส ระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯและรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้รวมถึงบทบัญ ญัติกฎหมายที่
จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี)
คาว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ต่อจากผู้จั ดการลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่ งเทีย บเท่าผู้บริห ารรายที่สี่ ทุกรายและให้ ห มายความรวมถึงผู้ดารง
ตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งมีหน้าที่ต้อง
จัดทาและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯทั้งในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อ ก.ล.ต.
2. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่ได้รั บทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายในดั ง กล่ า วแก่ บุ ค คลภายนอกหรื อ บุ ค คลที่ ไม่ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วข้ อ งและห้ า มไม่ ให้ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้ บ ริห าร ผู้ จัดการและพนั กงานใช้ข้อ มูล ภายในของบริษั ทฯที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ

94

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

จะดาเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทาความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
แต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป
4. ในกรณี ที่ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ จัดการและพนักงานกระทาผิ ดอัน เป็น ความผิ ดอาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะดาเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้
ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดย
ถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระทาความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯให้นาเสนอที่ ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ
ค) แจ้ งการกระท าความผิ ด ต่ อ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และ/หรือ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ง) แจ้งความดาเนินคดีตามกฎหมาย
จ) ดาเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณานาเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4434 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมล
ทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด คนใดคน
หนึ่งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2557 โดยบริษัทได้ชาระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้
รายการ
(หน่วย : บาท)
(1) ค่าสอบบัญชีประจาปี
(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ไตรมาสละ 125,000 บาท รวม 3 ไตรมาส
(3) ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นาเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
(4)รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้ชาระแล้ว
ปี 2557
450,000
375,000
100,000
925,000

หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอีก

9.7 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน้า 68

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
(4)รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอีก

บริษัท ไทย925,000
อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

95

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

9.7 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
หน้า 68
ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคานึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กาหนดนโยบาย เป้าหมาย
การดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทา
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามี
ส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยในการกาหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ
และเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง
ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอด
ถึงการปฏิบั ติให้เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดย
เคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็ น เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุส มผลของการทา
รายการ และจะท าการเปิ ดเผยรายการระหว่ างกั น ดั งกล่ าวตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การที่ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ กาหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ฯ ก าหนดนโยบายก ากั บ ดู แ ลกิ จ การให้ ทุ ก หน่ ว ยงานท างานอย่ า งมี ร ะบบและมี
ประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผล เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์และเป้ าหมายของบริษั ทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้
ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ภาพและรัดกุมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการทางานที่เป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานที่มีนัยสาคัญของบริษัทฯ
มีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีค วามรู้สึกร่วมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
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(1) จัดให้ มีส ภาพแวดล้ อมของการควบคุมที่ เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
กาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการทางาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทาคู่มื อ
กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน
(2) จัดให้ มีกระบวนการประเมิน และบริห ารความเสี่ ยงที่เพี ย งพอ (RISK ASSESSMENT)
โดยให้ แต่ล ะหน่ว ยงานมีการประเมิน ความเสี่ ยงในงานที่ตนเองรับผิ ดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
(3) จัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าที่และทุก
ระดับ ตามระดับความเสี่ยงที่ส ามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการทางานที่เป็น
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานที่มีนัยสาคัญของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS)
ที่เพียงพอ เชื่อถือได้และ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
การรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพประสิทธิผลในการทางานและการ
บริห ารงาน ให้ มีความน่ าเชื่อถือ และมีการใช้ข้อมูล ดังกล่าวในการสื่ อสารให้ ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(5) จั ด ให้ มี ร ะบบการติ ด ตามและการประเมิ น ผลอย่ า งเพี ย งพอ (MONITORING AND
EVALUATION) โดยกาหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทางานภายในหน่ วยงานของตนให้ มีป ระสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผล และถูกต้องตามระเบียบของการ
ปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งสานักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน และดาเนิ นการตรวจสอบเป็ นระยะๆตามความเหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่าเสมอ
ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่างๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย
(6) แนวทางการตรวจสอบประเมิ น ผลจะเน้ น ไปในลั ก ษณะที่ ส ร้ างสรรค์ แ ละปรั บ ปรุ ง
ระบบงานให้ดีขึ้น รายงานที่สานักงานตรวจสอบจัดทาขึ้นและหน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็น
สอดคล้องด้วยกันแล้วจะนาไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จ ะนาไปปฏิบัติ
ต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือ
เป็ น หน้ าที่ของทุกหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องต้องรีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าที่

หน้า 70
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ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ห น่วยงานนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงาน
ประจาปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วย
10.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
10.1 นโยบายและภาพรวม
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้างการปลูกจิตสานึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อชุมชน เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานชุมชนและสังคมรอบข้างอย่างยั่งยืน
โดยกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีเจตจานงที่จะประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ดังนี้
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกาจัด
มลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000:2004
- สร้างจิตสานึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
โรงงานและภายนอกโรงงาน
- จัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant)
(2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้กาหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย
- จากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- จัดทามาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่าเสมอ
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทาหน้าที่พิจารณากาหนด
แผนผฏิบัติการ และติดตามประเมินผล
(3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรตามลาดับ ดังนี้
(ก) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบาบัดน้าเสียทดแทนน้ามันเตา
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- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ป ระหยัด
ไฟฟ้า
- จัดทา Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุก
ประเภทในโรงงาน
(ข) ด้านทรัพยากรน้าและการบาบัดน้าเสีย
- ตรวจสอบระบบบาบัดน้าดิบและอุปกรณ์ในระบบท่ อส่งตามกาหนด เพื่อป้องกันการ
สูญเสียของน้าจากการรั่วไหลหรือชารุดของอุปกรณ์
- นาน้าจากระบบบาบัดน้าเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล
- ตรวจสอบคุณภาพน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอล
ที่ผลิตได้
- ไม่ระบายน้าเสียที่บาบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge
- ส่งเสริมการใช้น้าด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด
(ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพ
อย่างสม่าเสมอ
- ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามกาหนดเพื่อควบคุมคุณ ภาพของอากาศที่
ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานที่กาหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน
(4) ด้านสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ
คงอยู่และเติบโตอย่างมั่น คง โดยเริ่มจากสั งคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหั วใจ
ส าคั ญ ที่ เ สริ ม ศั ก ยภาพและความสามารถในการแข่ ง ขั น ไปสู่ สั ง คมระดั บ ชุ ม ชน และ
ระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการดาเนินการในระดับสังคมต่างๆ ดังนี้
(ก) ระดับองค์กร
- พัฒ นาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ ภ ายในองค์กรสู่การบริหาร
ความสามารถ (Competence Management)
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
(ข) ระดับชุมชน
- อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
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- ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
(ค) ระดับประเทศ
- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิ ตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
เยาวชน
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทาโครงการ การดาเนินธุรกิจที่ร่วมพัฒนาและแสดงให้เห็นความ
รับ ผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มตั้งคณะทางานและแต่งตั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ เป็นที่ปรึกษาโครงการแล้ ว ทั้งนี้ มี
แผนงานที่ จะจัดทารายงานความยั่ งยืน ตามแนวทางการจัดท ารายงานด้านการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ของ
Global Reporting Initiative (GRI G3.1) ในปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ถึงนโยบายและหลักการดาเนินงานของบริษัท ที่มุ่งเน้นการทาธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ว่าบริษัทฯ “เป็นผู้นาในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่
ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”
จากนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่เน้นพลังงานสะอาดดังกล่าว จึงเกิดการปลูกฝังเพื่อให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนที่
อยู่โดยรอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการกากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม การ
เปิ ด เผยข้ อมู ล อย่ างโปร่ งใส และตรวจสอบได้ อี กทั้ งปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องทุกประการ ในการนี้ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ การดาเนิน ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ
ดาเนินการไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นใน
เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การประกอบกิจ การด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมทั้ งภายในและภายนอกองค์ก รตลอดจนการสร้าง
เครือข่าย สี เขีย วเพื่อการพัฒ นาอย่างยั่ งยื นเพื่ อให้ การดาเนิ นงานด้า นแสดงความรับผิ ดชอบต่อสั งคม
บริษัทฯได้กาหนดนโยบายการ โดยประกาศให้ พนักงานทุกคนและบุคคลที่ปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ
รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น บริษัทได้กาหนดหลักการใน
การปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
ผู้ ถือหุ้ น และผู้ ล งทุน ของบริษัท หมายความถึง ผู้ ถือหุ้ น ทุกราย กองทุน ผู้ ล งทุ น และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ส่วนได้เสียในผลประกอบการและการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให้
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เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. ลูกค้า
บริ ษัท ฯ มุ่งมั่น ที่ จ ะผลิ ตและจาหน่ายเอทานอลเพื่อเป็น เชื้อเพลิ งที่ มีคุณ ภาพถูก ต้องตาม
มาตรฐาน ตลอดจนคานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นสาคัญ จึงได้นามาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กาหนดนโยบายคุณภาพไว้
ว่า “สร้างจิตสานึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็วและ
จริงใจ” ด้วยการคานึงถึงความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายคุณภาพว่า “พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง”
3. คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดาเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่าง
เสมอภาค โดยคานึ งถึงประโยชน์ สูงสุ ดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
4. คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ มีน โยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการ
แข่ งขั น ที่ ยุ ติ ธ รรม ไม่ แสวงหาข้ อ มูล ที่ เป็ น ความลั บ ของคู่ แ ข่งทางการค้ าด้ ว ยวิธีก ารที่ ไม่สุ จริต หรือ ไม่
เหมาะสม การแข่งขันย่อมต้องดาเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่
ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
5. พนักงาน
บริษัทฯ นั้นให้ความสาคัญกับพนักงาน รวมทั้ง การมีสภาพการทางานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขอนามัย ใส่ใจในความปลอดภัยต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดาเนิ นธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
บริษั ทฯ จึ งมีน โยบายที่จ ะดูแลพนั กงานให้ มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม ปลอดภัย
มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ จากการดาเนินงานซึ่ง
อาจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงาน และสิ่งแวดล้อม
6. รัฐบาลและหน่วยงานกากับดูแล
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดย
ยึ ด ถือ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบั งคั บ และกฎระเบี ยบที่ เกี่ย วข้อ ง และเป็ น ไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไปโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับภาครัฐและหน่วยงานกากับ
หน้า 74

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

101

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

ดูแล ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และพั ฒ นาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่ อให้ เป็ น
พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี กับ ผู้ ประกอบการจากต่างประเทศ การให้ ข้อคิดเห็ น เพื่ อการพั ฒ นาอุตสาหกรรม การร่ ว ม
บรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้น
7. ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมจะเดินเคียงข้าง
ชุมชนและสังคม บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อมูล
ที่ชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบเข้าร่วมทางานในการพัฒนาโครงการ และเมื่อ
โครงการพัฒนาแล้วเสร็จ บริษัทได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณไม่ไกลจากโครงการ เข้าปฏิบัติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการเกื้อกูลกันและ
เป็นสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
นอกจากนี้ บริษัทโดยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมบริษั ทฯ และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม ปลู กจิตส านึ ก ทางด้าน
คุณ ภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทานุบารุงศาสนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่า มีการดาเนินการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมใด ๆ ที่อาจนาไปสู่การมีข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่า ต้องพึ่งพิงและ
เกื้อกูลชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน บริษัทจึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร้อม ๆ กับการ
พัฒ นาธุรกิจ เช่น การสร้าง ถนน ทางระบายน้ า การสร้างงานให้ กับ ชุมชน เป็น ต้น อีกทั้งยังมีการจัด
กิจกรรมร่วมกันตามเทศกาลสาคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างโซลาร์ฟาร์มของบริษัทกับชุมชน
เป็นไปด้วยดี
10.4 กิจกรรรมเพื่อสังคม ปี 2557
วันที่ 16 เมษายน 2557 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
การจัดงานประเพณีเทศกาลยกธงจบเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดสระบัวก่า
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วันที่ 4 มิถุนายน 2557 พนักงานบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ร่วม
บริ จ าคโลหิ ต ในงานซึ่ งจั ดขึ้ น โดยเหล่ ากาชาดจังหวัด สุ พ รรณบุ รีร่ว มกั บ กิ่งกาชาดอาเภอด่ านช้ าง ณ
หอประชุมอาเภอด่านช้าง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 บริษัทฯมอบงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงห้องแผนไทย
ของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลบ้านวังน้าโจน เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมแก่การให้ บริการด้าน
การแพทย์ทางเลือก ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาลหนองมะค่าโมง ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมด้วย
ตัวแทนชาวบ้านหมู่3 ,หมู่10 ร่วมพิธีเปิดโครงการก่อสร้างรางระบายน้าและปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ ประเพณีแห่เทียน
พรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับอาเภอด่านช้าง และอาเภอหนองหญ้าไซ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ เพื่อการ
ปฏิ รูป ศู น ย์ ป รองดองสมานฉัน ท์ฉบั บ ท้องถิ่น องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองมะค่าโมง ณ โรงเรีย น
บ้านสระบัวก่า ตาบลหนองมะค่าโมง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ร่วมกับเพื่อนพนักงานทุกคน เป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคีกับวัดต่างๆบริเวณโดยรอบโรงงาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
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วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2558 พนักงานบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน) ได้ร่วม
บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอาเภอด่านช้าง

ฝ่ า ยมวลชนสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ แผนกธุ ร การและจั ด ซื้ อ และเพื่ อ นพนั ก งาน ร่ ว มออกบู ท
นิทรรศการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ณ. ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอาเภอด่านช้าง ในงานเทศกาล กินปลา
กินเห็ด อาหารรสเด็ด อาเภอ ด่านช้าง ครั้งที่ 11

10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้กาหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสานึกให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดาเนินการหรือ
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้ มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกาหนดในการ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญั ติของ
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
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(6) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(7) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้า
ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบั ญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลที่บริษัทฯ กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
(8) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ในข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
(9) ผู้ที่กระทาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทาผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
(10) บริษัทฯ ตระหนั กถึงความสาคัญในการเผยแพร่ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับ
บุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท
ฯ ได้มีแนวทางดาเนินการต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้
(3) ก าหนดนโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ให้ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง กระบวนการ
บริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้าใจกั บ
พนั กงานเพื่ อใช้ในกิจ กรรมทางธุรกิจ ที่ อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบและควบคุมดูแ ลการปฏิ บั ติให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย
(4) การดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(2.1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคล
อื่นหรือหน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทน
การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
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(2.2) การรับ หรือให้ เงินบริจาคหรือเงินสนั บสนุน ต้องเป็น ไปอย่างโปร่งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติด
สินบน
(2.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด การดาเนินงานของบริษัทฯ
การติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดโดย เคร่งครัด
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารโดยในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญด้วยความเป็นอิสระ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
รวมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควร ซึ่งสรุปได้ดังนี้
สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจาปี 2557 ของบริษัทฯ รวมถึงรายการ
ระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและแผนกตรวจสอบ โดยได้
เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี เพื่อให้
มั่น ใจว่ารายงานทางการเงิน ของบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจาปีของผู้สอบบัญชี
สอบทานระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบ
ผลการตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลของการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และให้ เพี ยงพอในจุด ที่จาเป็น โดยได้ร ายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจา และได้ส อบทานให้ บริษัทปฏิบัติ ตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องด้วย
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเป็นอิส ระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ให้ความสาคัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล และการดาเนินงานอย่าง
โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญแต่อย่างใด
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11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยมี
กรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทาการซักถามข้อมู ลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในห้วข้ออื่น
คณะกรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน
11.3 การดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อ
พิจารณาและดาเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
รวมถึงการพิจ ารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อ ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได้
ว่าจ้างบริษัท บัญชีกิจบริหาร จากัด เพื่อดาเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของระบบงานที่สาคัญ ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลการปรับปรุงระบบงานที่สาคัญเพิ่มเติม
โดยรายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อใช้ ประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการของบริษั ทฯ โดยปัจจุบั น
บริ ษั ทฯ ไม่ ได้ มีการว่าจ้ างบริษั ท บั ญชี กิจบริหาร จากัด ต่ อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
พิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) มาตรวจสอบระบบควบคุมภายในเฉพาะเรื่องเพิ่มเติม
ตามความจาเป็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายศุภ ชัย แก้วเฟื่อง ดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่ามีคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์และการอบรมที่เหมาะสมเพียง
หน้า 81
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พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล(ประวัติและข้อมูลรายละเอียดของผู้จัการฝ่าย
ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3)
คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้าที่พิจารณาความเป็น อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นขอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ
12. รายการระหว่างกัน
12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
หากบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการ
จะคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษั ทฯ เป็นสาคัญในการเข้าทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว
โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ ยวกับความจาเป็น ความสมเหตุสมผลและ
ความเหมาะสมของการเข้าทารายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการ
ค้าปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้ที่มีความรู้ความ
ชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาคทรัพย์สิน สานักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็ นอิสระจากบริษัทฯ
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดมาตรการไม่ ให้ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ หรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลั กทรัพ ย์ และตลาดหลั กทรั พย์ และข้อบั งคั บ ประกาศ คาสั่ ง หรือ ข้อก าหนดของตลาดหลั กทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทาการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีการใช้
วงเงินสินเชื่อร่วมกับ LANNA อีก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ที่ให้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวแก่บริษัทฯ มีเงื่อ นไขว่า
หากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว
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จะพิ จ ารณาให้ การสนั บ สนุ น ทางการเงิน แก่บริษัท ฯ ภายในวงเงิน ที่เป็น วงเงินสิ น เชื่อที่ ใช้ร่วมกับ LANNA
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องทารายการระหว่างกับกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องดาเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทา
รายการระหว่างกันตามที่บริษัทฯ กาหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติ
รายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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• ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
• การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ) ซึ่งสามารถสรุป
รายงานการสอบบัญชีได้ดังนี้
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้ ส อบบั ญ ชี ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษั ท ไทย อะโกร เอ็ น เนอร์ ยี่ จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2556 และ 2557 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ ผู้สอบบัญชีปฏิบัติ
ตามข้ อ ก าหนดด้ า นจรรยาบรรณ รวมถึ ง วางแผนและปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให้ ได้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าและการน าเสนองบการเงิน โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรของกิ จ การ เพื่ อ ออกแบบวิธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ
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การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ความเห็น
ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2556
และ 2557 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับ ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2555-2557
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว – กองทุนเปิด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

ปี 2555
ล้านบาท

ปี 2556

ร้อยละ

5.65
96.77
77.29
46.64
5.18
231.52

ล้านบาท

ปี 2557

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

0.23
4.00
3.19
1.93
0.21
9.56

11.99
176.81
84.15
366.88
17.15
656.98

0.42
6.12
2.91
12.70
0.59
22.75

22.26
0.43
195.00
113.47
629.23
36.23
996.62

0.66
0.01
5.76
3.35
18.59
1.07
29.44

2,168.46 89.58
2.43
0.10
17.87
0.74
0.46
0.02
2,189.22 90.44
2,420.74 100.00

2,206.75
1.96
21.91
0.46
2,231.07
2,888.05

76.41
0.07
0.76
0.02
77.25
100.00

2,372.89
2.04
12.95
0.50
2,388.38
3,385.00

70.10
0.06
0.38
0.01
70.56
100.00

513.00
86.72

21.19
3.58

744.68
187.27

25.78
6.48

963.15
133.99

28.45
3.96

-

-

-

-

0.91

0.03
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ปี 2555

รายการ

ล้านบาท

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบ
กาหนด ชาระภายใน 1 ปี
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายใน 1 ปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2556

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2557

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

180.00

7.44

180.00

6.12

180.00

5.32

3.88
8.60
792.21

0.16
0.36
32.73

3.11
12.33
1,127.39

0.11
0.43
39.04

2.54
12.17
1,292.76

0.08
0.36
38.19

-

-

-

-

4.32

0.13

540.00

22.31

657.76

22.78

477.76

14.11

1.14
541.14
1,333.35

0.05
22.35
55.08

1.83
659.59
1,786.98

0.06
22.84
61.88

0.99
483.07
1,775.83

0.03
14.27
52.46

800.00
800.00
0.56

33.05
33.05
0.02

1,000.00
800.00
0.56

34.63
27.70
0.02

1,000.00
1,000.00
188.79
0.56

29.54
29.54
5.58
0.02

65.10
2.69
221.73
9.16
1,087.39 44.92
2,420.74 100.00

100.00
200.51
1,101.07
2,888.05

3.46
6.94
38.12
100.00

100.00
319.82
1,609.17
3,385.00

2.95
9.45
47.54
100.00

ตารางสรุปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555-2557
รายการ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
1,349.86
1.01
1,350.87

99.93
0.07
100.00

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
1,659.05
0.70
1,659.75

99.96
0.04
100.00

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
2,496.28
4.15
2,500.43

99.83
0.17
100.00
หน้า 86
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ

รายการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(Fully Diluted) (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(Weighted Average) (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

1,070.42
7.74
53.08
1,131.24
219.63
54.13
165.50
(1.43)
164.07
0.21

79.24
0.57
3.93
83.74
16.26
4.01
12.25
(0.11)
12.15

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
1,390.60
10.28
79.60
1,480.47
179.28
65.63
113.64
4.04
117.68
0.15

83.78
0.62
4.80
89.20
10.80
3.95
6.85
0.24
7.09

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
2,165.52
7.38
42.01
2,214.91
285.52
57.26
228.26
(8.95)
219.31
0.22

0.21

0.15

0.24

1.00

1.00

1.00

86.61
0.30
1.68
88.58
11.42
2.29
9.13
(0.36)
8.77

ตารางสรุปงบกาไรสะสมปี 2555-2557
รายการ
กาไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับการจัดสรร
หัก เงินปันผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จดั สรรยกไป

ปี 2555
65.96
164.07
230.03
(8.30)
221.73

ปี 2556
221.73
117.68
339.41
(104.00)
(34.90)
200.51

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557
200.51
219.31
419.82
(100.00)
319.82
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2555-2557
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้ (โอนกลับ)
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ
ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนไร่มันสาปะหลังและไร่อ้อย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

165.50

113.64

228.26

86.01
3.57
(0.34)
6.54
1.48
(0.41)
53.73
316.08

99.33
(9.70)
0.98
(0.19)
58.64
262.71

105.82
(0.68)
(0.43)
0.87
(0.26)
57.08
390.66

(4.75)
33.22
5.72
(39.77)
(2.72)
(0.03)

(80.05)
2.85
(320.25)
(11.97)
-

(13.31)
(29.32)
(262.35)
(19.08)
(0.04)

59.26
(0.64)
366.37
0.41
(53.57)
313.21

(24.19)
0.65
(1.06)
(171.30)
0.19
(50.34)
(221.45)

62.22
2.63
(2.28)
129.13
0.27
(59.79)
69.61

(93.73)
(0.16)

(104.50)
(0.26)

(316.39)
(601.00)
(0.91)
ส่วนที่ 3 หน้า 1
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริ
เอ็
เนอร์
ดด (มหำชน)
ษทั ไทย
นเนอร์
ยี่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษษททัั ไทย
ไทยบริอะโกร
อะโกร
เอ็นนอะโกร
เนอร์ยยี่ี่เอ็จจำกั
ำกั
(มหำชน)
รายการ
รายการ รายการ
เงิเงินนสดรั
าายเงิ
ลงทุ
ชัชั่ว่วคราว
เงินสดรับาหน่
จากการจ
นลงทุนชั่วคราว
สดรับบจากการจ
จากการจ
าหน่
ยเงินนาหน่
ลงทุนนายเงิ
คราว
เงิเงินนสดรั
บ
จากเงิ
น
อุ
ด
หนุ
น
จากรั
ฐ
บาล
เงินสดรั
นอุดฐหนุ
นจากรัฐบาล
สดรับจากเงิ
นอุบดจากเงิ
หนุนจากรั
บาล
เงิเงินนสดรั
าายสิ
พพย์ย์าถถยสิาวร
เงินสดรับาหน่
จากการจ
าหน่
นทรัพย์ถาวร
สดรับบจากการจ
จากการจ
าหน่
ยสินนทรั
ทรั
าวร
เงิ
(ใช้
กิกิจจกรรมลงทุ
จาก (ใช้
ไปใน) กิจนนกรรมลงทุน
เงินนสดสุ
สดสุททธิธิเงิจจนาก
ากสดสุ
(ใช้ทไไธิปใน)
ปใน)
กรรมลงทุ
กระแสเงิ
ดดหาเงิ
นน ดหาเงิน
กระแสเงิจจนกรรมจั
สดจากกิ
จกรรมจั
กระแสเงินนสดจากกิ
สดจากกิ
กรรมจั
หาเงิ
เงิเงินนสดรั
นนกูกูบ้ย้ยจากเงิ
ืมืมระยะสั
เงินสดรั
นกู้น้น้ยืมระยะสั้น
สดรับบจากเงิ
จากเงิ
ระยะสั
จ่จ่าายช
้ย้ยืมืมระยะยาว
นเงินกู้ยืมระยะยาว
ยชาระคื
าระคืจ่นนาเงิเงิยชนนกูกูาระคื
ระยะยาว
เงิเงินนสดจ่
ินินตามสั
าาการเงิ
นน าการเงิน
นสดจ่าสส้้ ยช
าระหนีญ
ินตามสั
ญญาเช่
สดจ่าายช
ยชเงิาระหนี
าระหนี
ตามสั
ญส้ ญาเช่
ญาเช่
การเงิ
จ่จ่าายเงิ
ยเงินนปัปันนจ่ผล
ผลายเงินปันผล
เงิเงินนสดรั
ทุทุนน ่มทุน
เงินสดรับ่ม่มจากการเพิ
สดรับบจากการเพิ
จากการเพิ
เงิ
(ใช้
กิกิจจกรรมจั
นน ดหาเงิน
จาก (ใช้
ไปใน) ดดกิหาเงิ
จกรรมจั
เงินนสดสุ
สดสุททธิธิเงิจจนาก
ากสดสุ
(ใช้ทไไธิปใน)
ปใน)
กรรมจั
หาเงิ
เงิ
ยยบเท่
(ลดลง)
ธิธิ
เงินสดและรายการเที
บเท่า่ม่มเงิขึขึน้น้ สดเพิ
่มขึ้นสุสุทท(ลดลง)
สุทธิ
เงินนสดและรายการเที
สดและรายการเที
บเท่าาเงิ
เงินนยสดเพิ
สดเพิ
(ลดลง)
เงิเงินนสดและรายการเที
ยยบเท่
เงินสดและรายการเที
ยบเท่นนาปีปีเงินสดต้นปี
สดและรายการเที
บเท่าาเงิเงินนสดต้
สดต้
เงิ
ยยบเท่
เงินสดและรายการเที
บเท่าเงินสดปลายปี
เงินนสดและรายการเที
สดและรายการเที
บเท่าาเงิ
เงินนยสดปลายปี
สดปลายปี

ปีปี 2555
2555 ปี 2555ปีปี 2556
2556 ปี 2556ปีปี 2557
2557 ปี 2557
--- 601.00
601.00 601.00
9.58
12.34
9.58 9.58 12.34 12.34 8.62
8.62 8.62
1.08
-- 2.13
1.08 1.08
2.13 2.13
(83.22)
(83.22) (83.22)(92.42)
(92.42) (92.42)(306.55)
(306.55) (306.55)
(50.00)
(50.00) (50.00) 524.21
524.21
(180.00)
(180.00) (180.00)(180.00)
(180.00)
----(24.00)
(24.00)
--(230.00)
(230.00) (230.00)320.21
320.21
(0.01)
(0.01) (0.01) 6.34
6.34
5.66
5.66 5.66 5.65
5.65
5.65
11.99
5.65 5.65 11.99

524.21 218.46
218.46
(180.00)(180.00)
(180.00)
(0.04)
- (0.04)
(24.00)(180.00)
(180.00)
- 388.79
388.79
247.21
320.21 247.21
6.34 10.27
10.27
5.65 11.99
11.99
22.26
11.99 22.26

218.46
(180.00)
(0.04)
(180.00)
388.79
247.21
10.27
11.99
22.26

ตารางสรุ
ปปอัอัตตราส่
นนทีที่ส่สาคั
อัตราส่วนทางการเงิ
ตารางสรุตารางสรุ
ราส่ววปนทางการเงิ
นทางการเงิ
าคัญ
ญนที่สาคัญ
รายการ
หน่
รายการ รายการ
หน่ววยวั
ยวัดด
อัอัตตราส่
อองง
อัตราส่วนสภาพคล่
อง
ราส่ววนสภาพคล่
นสภาพคล่
อัอัตตราส่
ว
นสภาพคล่
อ
ง
(เท่
อัตราส่วนสภาพคล่
อง
ราส่วนสภาพคล่
อง
(เท่าา))
อัอัตตราส่
อองหมุ
(เท่
อัตราส่วนสภาพคล่
ราส่ววนสภาพคล่
นสภาพคล่
งหมุนนเร็
เร็ววองหมุนเร็ว
(เท่าา))
อัอัตตราส่
อองกระแสเงิ
สด
(เท่
อัตราส่วนสภาพคล่
นสด
ราส่ววนสภาพคล่
นสภาพคล่
งกระแสเงิอนนงกระแสเงิ
สด
(เท่าา))
อัอัตตราส่
เวี
กกหนี
(เท่
อัตนนราส่
นหมุ
นเวี้ก้กยารค้
นลูาากหนี้การค้า
ราส่ววนหมุ
นหมุ
เวียยวนลู
นลู
หนี
ารค้
(เท่าา))
ระยะเวลาเก็
บบหนี
(วันน))
ระยะเวลาเก็ระยะเวลาเก็
หนี้เ้เฉลี
ฉลี่ย่ย บหนี้เฉลี่ย
(วั
อัอัตตราส่
เวี
นนค้ค้นาาเวีสสาเร็
(เท่
อัตนนราส่
นหมุ
ยนสิจจรูรูนปปค้าสาเร็จรูป
ราส่ววนหมุ
นหมุ
เวียยวนสิ
นสิ
าเร็
(เท่าา))
ระยะเวลาขายสิ
นนค้ค้าาสสาเร็
ยย่่ จรูปเฉลีย่
(วั
ระยะเวลาขายสิ
าสาเร็
ระยะเวลาขายสิ
าเร็จจรูรูนปปค้เฉลี
เฉลี
(วันน))
อัอัตตราส่
เวี
(เท่
อัตนนราส่
นหมุาาหนี
นเวี้้ ยนเจ้าหนี้
ราส่ววนหมุ
นหมุ
เวียยวนเจ้
นเจ้
หนี
(เท่าา))
ระยะเวลาช
าระหนี
(วันน))
ระยะเวลาชระยะเวลาช
าระหนี้้ าระหนี้
(วั
Cash
(วั
Cash Cycle
Cash Cycle
Cycle
(วันน))
อัอัตตราส่
าก
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท
ราส่ววนแสดงความสามารถในการท
นแสดงความสามารถในการท
ากาไร
าไร ากาไร
อัอัตตราก
าไรขั
น
้
ต้
น
(%)
รากาไรขัอั้นตต้ราก
น าไรขั้นต้น
(%)
อัอัตตราก
าเนิ
(%)
อัตรากาไรจากการด
รากาไรจากการด
าไรจากการด
าเนินนงาน
งาน าเนินงาน
(%)
อัอัตตราก
าไรอื
น
่
(%)
รากาไรอือั่นตรากาไรอื่น
(%)
อัอัตตราส่
ว
นเงิ
น
สดต่
อ
การท
าก
าไร
(%)
ราส่วอนเงิ
นสดต่
อการทากาไร
ราส่วนเงิอันตสดต่
การท
ากาไร
(%)
อัอัตตราก
(%)
รากาไรสุ
าไรสุอัททตธิธิรากาไรสุทธิ
(%)
อัอัตตราผลตอบแทนผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
(%)
อัตราผลตอบแทนผู
ราผลตอบแทนผู
้ถือหุ้น ้ถือหุ้น
(%)

หน่วยวัปีปีด 2555
2555 ปี 2555ปีปี 2556
2556 ปี 2556ปีปี 2557
2557 ปี 2557
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

0.29
0.29
0.13
0.13
0.27
0.27
14.30
14.30
25.17
25.17
54.48
54.48
6.61
6.61
21.54
21.54
16.72
16.72
15.07
15.07

0.29
0.13
0.27
14.30
25.17
54.48
6.61
21.54
16.72
15.07

0.58
0.58
0.17
0.17
(0.23)
(0.23)
12.13
12.13
29.68
29.68
95.83
95.83
3.76
3.76
21.08
21.08
17.08
17.08
16.36
16.36

0.77 0.77
0.58 0.77
0.17 0.17
0.17 0.17
(0.23) 0.06
0.06 0.06
12.13 13.43
13.43 13.43
29.68 26.81
26.81 26.81
140.38
95.83 140.38 140.38
3.76 2.56
2.56 2.56
25.14
21.08 25.14 25.14
17.08 14.32
14.32 14.32
15.06
16.36 15.06 15.06

20.70
20.70 20.70 16.18
16.18 16.18 13.25
13.25
16.20
16.20 16.20 10.76
10.76 10.76 11.27
11.27
0.07
0.04
0.07 0.07 0.04 0.04 0.17
0.17
143.27
(124.01)
24.74
143.27 143.27(124.01) (124.01) 24.74
12.15
12.15 12.15 7.09
7.09 7.09 8.77
8.77
16.32
10.75
16.18
16.32 16.32 10.75 10.75 16.18

13.25
11.27
0.17
24.74
8.77
16.18

ส่ส่ววนที
22 ่ 3 หน้า 2
นที่่ 33 หน้
หน้ส่วาานที

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิทรายการ
ธิภาพในการดาเนินงาน
ราส่วนแสดงประสิทนธิทรั
ภาพในการด
าเนินงาน
อัอัตตราผลตอบแทนจากสิ
พย์
ราผลตอบแทนจากสินนทรั
ทรัพพย์ย์ถาวร
อัอัตตราผลตอบแทนจากสิ
ราผลตอบแทนจากสิ
อัอัตตราการหมุ
นของสินทรันพทรั
ย์ พย์ถาวร
ราการหมุ
นของสินนโยบายทางการเงิ
ทรัพย์
อัอัตตราส่
วนวิเคราะห์
น
ราส่ววนหนี
นวิเคราะห์
อัอัตตราส่
ส้ ินต่อส่นวโยบายทางการเงิ
นของผู้ถือหุน้ น
ราส่ววนความสามารถในการช
นหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือาระดอกเบี
หุน้
อัอัตตราส่
ย้
ราส่ววนความสามารถช
นความสามารถในการช
าระดอกเบี
ย้ basis
อัอัตตราส่
าระภาระผู
กพัน-Cash
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน-Cash basis
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วยวัด
หน่วยวัด
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บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

(%)
(%)
(%)
(%)า)
(เท่
(เท่า)

6.76
6.76
11.45
11.45
0.56
0.56

4.43
4.43
9.88
9.88
0.63
0.63

6.99
6.99
14.21
14.21
0.80
0.80

(เท่า)
(เท่าา))
(เท่
(เท่าา))
(เท่
(เท่า)

1.23
1.23
6.76
6.76
1.39
1.39

1.62
1.62
(2.31)
(2.31)
(0.58)
(0.58)

1.10
1.10
2.37
2.37
0.19
0.19

(%)
(%)

14.63
14.63

67.98
67.98

68.40
68.40

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14. การวิ
เคราะห์
และคาเนิ
าอธิ
บายของฝ่ายจัดการ
14.1
ผลการด
นงานในภาพรวม
14.1 ผลการดาเนินงานในภาพรวม
บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2557 จานวน 2,500.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 50.65 โดยมีกาไร
ษัทฯจานวน
มีรายได้219.31
ในปี 2557
จานวน
นบาท
่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 50.65 โดยมี
กาไร
สุทธิในปีบริ
2557
ล้านบาท
เพิ่ม2,500.43
ขึ้นจากปีกล้่อานร้
อยละเพิ86.36
เนื่องจากราคาขายและปริ
มาณขาย
สุทธิในปี 2557
านวน
นบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้่เพิอยละ
86.36
มาณขาย
เอทานอลปรั
บตัวจเพิ
่มสูงขึ219.31
้นตามอุปล้าสงค์
เอทานอลในประเทศที
่มขึ้นอย่
างต่อเนืเนื่อ่องจากราคาขายและปริ
ง ตามนโยบายรัฐบาลที
่ยกเลิก
เอทานอลปรั
ตัวนเพิเบนซิ
่มสูงขึน้นตามอุ
ปสงค์
เอทานอลในประเทศที
ขึ้นนอย่แก๊าสงต่โซฮอลล์
อเนื่อง ตามนโยบายรั
กเลิก
การจ
าหน่ายน้บามั
91 และส่
งเสริ
มการผลิตรถยนต์ที่ใ่เช้พิน่ม้ามั
E20 และ E85ฐบาลที
ทาให้่ยรายได้
การจาหน่
น 91 และส่่มขึงเสริ
การผลิ
ตรถยนต์ที่ใช้น้ามันแก๊สโซฮอลล์ E20 และ E85 ทาให้รายได้
และก
าไรสุาทยน้
ธิจามั
ากธุนรเบนซิ
กิจเอทานอลเพิ
้นค่อมนข้
างมาก
และกาไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

ส่วนที่ 3 หน้า 3
ส่วนที่ 3 หน้า 3
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ปริมาณการขายเอทานอลในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 45.86 ส่วนราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ย
ปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.61 ตามลาดับ เนื่องจากอุปสงค์เอทานอลเฉลี่ยในประเทศเพิ่มจาก 2.60
ล้ านลิ ตรต่อ วัน ในปี 2556 เป็ น 3.24 ล้ านลิ ตรต่ อวัน ในปี 2557 เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 24.62 ทั้ งนี้ เป็ น ผลมาจาก
รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการจาหน่ายน้ามันเบนซิน 91 และปริมาณการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ปรับ
เพิ่มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะน้ ามัน แก๊สโซฮอล์ E20 รถยนต์รุ่น ใหม่ส ามารถใช้ได้ทั้งหมด จึงท าให้ ความ
ต้องการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็นน้ามันแก๊สโซฮอลล์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมทั้งสิ้น

ปี 2557
ล้านบาท
%

ปี 2556
ล้านบาท
%

2,496.28
4.15
2,500.43

1,659.05
0.70
1,659.75

99.83
0.17
100.00

99.96
0.04
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
%
837.23
3.45
840.68

50.46
492.86
50.65

รายได้
บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 2,500.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 840.68 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.65 เนื่องจากมีรายได้จากการขายเอทานอล 2,496.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของรายได้
รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 837.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.46 เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้น
ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว และมีรายได้อื่น 4.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
3.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 492.86
ปี 2557
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายการเงิน
รวมทั้งสิ้น

ล้านบาท
2,165.52
58.34
57.26
2,281.12

ปี 2556

%
ล้านบาท
ยอดขาย
86.75 1,390.60
2.34
85.84
2.29
65.63
91.38 1,542.07

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

%
ล้านบาท
ยอดขาย
83.82
774.92
5.17
(27.50)
3.96
(8.37)
92.95 739.05

%
55.73
(32.04)
(12.75)
47.93
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ค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 2,281.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 739.05 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 47.93 เนื่องจาก
(1) ต้นทุนขายเอทานอลในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 774.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.73
เนื่ อ งจากปริ ม าณและต้ น ทุ น ขายเอทานอลเพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 45.86 และ 55.73 ตามล าดั บ
เพราะราคาวัตถุดิบกากน้าตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ มีราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.46
(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2557 ลดลงจากปีก่อน 27.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.04
เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายโรงงานผลิ ตเอทานอลสายการผลิ ตที่ 1 ที่ห ยุดปรับปรุงชั่ว คราวในปี
2556 แต่ในปี 2557 สามารถผลิตเอทานอลได้ตามปกติแล้ว
(3) ค่าใช้จ่ายการเงินในปี 2557 ลดลงจากปีก่อน 8.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 เนื่องจาก
มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจึงทาให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
(4) กาไรจากธุรกิจเอทานอลในปี 2557 สาหรับสายการผลิตที่ 2 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพราะได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แต่มี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับสายการผลิตที่ 1 เพิ่มขึ้นจานวน 12.99 ล้านบาท เนื่องจาก
หมดอายุการส่งเสริมการลงทุนแล้ว
กาไรขั้นต้น
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น

ปี 2557
ล้านบาท
%
2,496.28
100.00
2,165.52
86.75
330.76
13.25

ปี 2556
ล้านบาท
1,659.05
1,390.60
268.45

%
100.00
83.82
16.18

กาไรขั้นต้น
บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นในปี 2557 จานวน 330.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของรายได้จากการ
ขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกาไรขั้นต้นจานวน 268.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.18 ของรายได้จาก
การขายแล้ว บริษัทฯ มีอัตรากาไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิ บกากน้าตาลซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มีราคา
เพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
ปี 2557
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ
รายได้อื่น
รวมทั้งสิ้น
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

ล้านบาท

ปี 2556
%

215.16 98.11
4.15
1.89
219.31 100.00
0.24

ล้านบาท

%

116.98 99.41
0.70
0.59
117.68 100.00
0.15

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ล้าน
%
บาท
98.18 83.93
3.45 492.86
101.63 86.36
0.09 60.00
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กาไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี 2557 จานวน 219.31 ล้านบาท คิดเป็นกาไรสุทธิหุ้นละ 0.24 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 86.36 เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมทั้งค่าใช้จ่ายการเงินลดลง
ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
EBITDA และ EBITDA MARGIN
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อม
ราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 2557 เท่ากับ 391.23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.88 เนื่องจากมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
(2) บริษัทฯ มี EBITDA MARGIN ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 15.65 ของรายได้รวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 7.15 เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพในการทากาไร
(1)
บริษัทฯ มีอัตรากาไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.77
ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากาไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.09 ของ
รายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.70
(2)
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2557 คิด
เป็นร้อยละ 16.18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 10.75 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.51
(3)
บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS)
ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 4.43 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.79 โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียน
ของสินทรัพย์เท่ากับ 0.80 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 26.98
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี-บาทต่อหุ้น
หมายเหตุ : มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
3,385.00
1,775.83
1,609.17
1.76

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่
เพิม่ ขึ้น
31ธันวาคม 2556 (ลดลง)
2,888.05
496.95
1,786.99
(11.16)
1,101.06
508.11
1.37
0.39

%
17.21
(0.62)
46.15
28.47
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14.2 งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2556 จานวน 496.95 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.21 ประกอบด้วย
(1)
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2556 จานวน 339.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 51.70 เนื่องจาก (ก) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 10.27 ล้านบาท
หรือร้อยละ 85.65 (ข) มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 18.19 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 10.29 (ค) มีสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 29.32 ล้ านบาท หรือร้อยละ 34.84 ซึ่งส่ว น
ใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้าตาลที่ซื้อสารองไว้สาหรับปี 2558 (ง) มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้น 262.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.51 และ (จ) มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น 19.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 111.25
(2)
สินทรัพย์ ไม่ห มุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2556 จานวน 157.31 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 7.05 เนื่ อ งจากซื้ อ ที่ ดิ น ด าเนิ น การก่ อ สร้ างบ่ อ ก๊ าซชี ว ภาพ บ่ อ ที่ 4 และ
ก่อสร้างถังเก็บกากน้าตาล
หนี้สิน
บริษัทฯ มีห นี้สิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจากวันสิ้ นปี 2556 จานวน 11.16 ล้ านบาท
ลดลงร้ อ ยละ 0.62 เนื่ อ งจาก (ก) มี เจ้ าหนี้ ก ารค้ าและเจ้ าหนี้ อื่ น ลดลง 53.28 ล้ านบาท หรือร้อ ยละ 28.45
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบกากน้าตาล (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้น 38.46 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.43 เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินระยะสั้น และ (ค) หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 3.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.25 ส่วนใหญ่
เป็นสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2556 จานวน 508.11
ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.15 ทาให้มูล ค่าหุ้ นตามบัญ ชีเพิ่มขึ้นจากหุ้ นละ 1.37 บาท เป็น หุ้ นละ 1.76 บาท
เนื่องจากมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 101.63 ล้านบาท
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดยกมาต้นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2557

ปี 2556
69.61
(306.55)
247.21
10.27
11.99
22.26

(221.45)
(92.42)
320.21
6.34
5.65
11.99
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กระแสเงินสด
(1)
บริ ษั ทฯ มี เงิน สดสุ ท ธิจ ากกิจกรรมดาเนิ นงานในปี 2557 จ านวน 69.61 ล้ านบาท
ประกอบด้วย (ก) กาไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุค คลและดอกเบี้ยจ่ายจานวน 228.26
ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา (ค) สินทรัพย์จากการ
ดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น 324.10 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สิ นค้า
คงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น (ง) หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
62.58 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น และ (จ) มีดอกเบี้ย
จ่ายเพิ่มขึ้น 59.79 ล้านบาท
(2)
บริ ษั ท ฯ มีเงิน สดสุ ท ธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุ น ในปี 2557 จานวน 306.55 ล้ านบาท
ประกอบด้วย (ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 316.39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การซื้อที่ดิน ก่อสร้างถังเก็บกากน้าตาล และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ
(3)
บริ ษั ท ฯ มีเงิน สดสุ ทธิจ ากกิ จกรรมจัดหาเงิน ในปี 2557 จ านวน 247.21 ล้ านบาท
ประกอบด้วย (ก) เงินกู้เพิ่มขึ้น 218.46 ล้านบาท (ข) ออกหุ้นสามัญ 388.80 ล้านบาท
(ค) ชาระคืนเงินกู้ 180.00 ล้านบาท และ (ง) มีการจ่ายเงินปันผล 180.00 ล้านบาท
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
(1)
บริษั ทฯ มีลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น ณ วันสิ้ น ปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 5.76 ของ
สินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกาหนดชาระจานวน 184.00 ล้านบาท สาหรับ
การตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้และพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีปัญหาหนี้สูญและยังไม่พบรายการ
ผิดปกติในปี 2557 แต่อย่างใด จึงไม่มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2557
ที่ผ่านมา
(2)
สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของสินทรัพย์รวมโดยไม่มีสินค้า
เสื่อมสภาพและยังไม่มีผลกระทบจากราคาตลาดที่ลดลง จึงไม่มีการตั้งการด้อยค่าของ
สินค้าคงเหลือในปี 2557 ที่ผ่านมา
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
(1)
บริษัท ฯ มีอัตราส่ ว นสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่ ว นสภาพคล่ อง
หมุนเร็ว (QUICK RATIO) ในปี 2557 เท่ากับ 0.77 เท่า และ 0.17 เท่า ตามลาดับ แม้
อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็วจะต่ากว่าเกณฑ์ป กติ แต่บริษัทฯ ยังมีว งเงินสิ น เชื่อ
เพียงพอสาหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
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(2)

(3)

บริษัทฯ มี CASH CYCLE ในปี 2557 จานวน 15.06 วัน ลดลงจานวน 1.30 วัน จาก
วันสิ้นปี 2556 เนื่องจากมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 29.68 วัน จากวันสิ้น
ปี 2556 เป็น 26.81 วัน มีระยะเวลาขายสินค้าสาเร็จรูปเฉลี่ยลดลงจาก 3.76 วัน จาก
วันสิ้นปี 2556 เป็น 2.56 วัน และมีระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 17.08 วัน จาก
วันสิ้นปี 2556 เป็น 14.32 วัน
การลงทุนในปี 2557 ได้ดาเนินการก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพบ่อที่ 4 เสร็จสมบูรณ์แล้วใน
ไตรมาสที่ 2/2557 โดยจะนาก๊าซชีวภาพไปใช้ผลิตเอทานอลและใช้ในโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 3 เมกกะวัตต์ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 190 ล้านบาท เริ่มจ่าย
กระแสไฟฟ้าในเฟสแรกขนาด 1 เมกกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3/2557 และเฟสที่ 2 ขนาด
2 เมกกะวัตต์ในเดือนตุลาคม 2557 โดยนากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตเอทานอลซึ่งจะทาให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลลดต่าลง ส่วนโครงการก่อสร้างถัง
เก็บกากน้าตาลเพิ่มขึ้นอีก 2 ถัง ขนาดความจุรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ตัน ใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 60 ล้านบาท ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2557 ทาให้เพิ่ม
ขีดความสามารถในการเก็บสต๊อกกากน้าตาลจาก 40,000 ตันเป็น 60,000 ตัน เพื่อ
รองรับปริมาณกากน้าตาลที่ต้องใช้ผลิตเอทานอลให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วย
บริ ห ารต้ น ทุ น การผลิ ต เอทานอลให้ ถู ก ลงและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี
แหล่งที่มาของเงินลงทุนจากการดาเนินงาน (CASH GENERATION) และจากการเพิ่ม
ทุ น เพื่ อ จ าหน่ า ยให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปเป็ น ครั้ ง แรก (IPO) ตามที่ ชี้ แ จงข้ า งต้ น แล้ ว
นอกจากนี้ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาโครงการลงทุ น ผลิ ต น้ าเชื่ อ ม HIGH-TEST
MOLASSES เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลแทนกากน้าตาลเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางวัตถุดิบ ซึ่งจะทาให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลได้ดีขึ้น

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้
(1)
บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขการด ารงอั ต ราส่ ว น D/E (DEBT TO EQUITY
RATIO) ไม่เกิน กว่า 2.00 เท่า และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่
ต่ากว่า 1.10 เท่า ในปี 2557 และไม่ต่ากว่า 1.25 เท่า ในปีต่อๆ ไป จนกว่าสัญญากู้ยืม
เงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพัน
ในสัญญากู้ยืมเงินโดยไม่มีปัญหาผิดสัญญาแต่อย่างใด
(2)
ธนาคารผู้ให้กู้กาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
(“ลานนา”) ในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ากว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุ
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(3)
(4)

(5)

สัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายังไม่มีนโยบายจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด
บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารผู้ให้กู้ก่อน จึงจะ
สามารถก่อหนี้ เพิ่มได้โดยบริษั ทฯ มีวงเงินสิ นเชื่อในปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการกากั บหลั กทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ ให้ ขายหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ นต่ อ
ประชาชนทั่วไป และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทาการซื้อขายได้ตั้งวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ทาให้บริษัท
ฯ สามารถจัดหาเงิน ทุนจากแหล่ งอื่นได้เพิ่มขึ้น และมีโครงสร้างเงิน ทุน (CAPITAL
STRUCTURE) ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
ธนาคารผู้ให้กู้กาหนดเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายปันผลให้ แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่ง
รวมถึงลานนาได้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
เช่น การดารงอัตราส่วน D/E และ DSCR การดารงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาใน
บริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาผิดสัญญาที่ทาไว้กับธนาคาร
ผู้ให้กู้แต่อย่างใด โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมา
โดยตลอด

ผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคต
บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจาหน่ายเอทานอลในปี 2558 ได้ในราคาที่ไม่ต่ากว่าปี 2557 ที่ผ่านมา โดย
คาดว่าผลผลิตอ้อยในปี 2558 จะต่ากว่าปี 2557 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาวั ตถุดิบกากน้าตาลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่ง
บริษัทฯกาลังขออนุญาตนาน้าตาลทรายดิบมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลร่วมกับกากน้าตาลเพื่อให้มี
วัตถุดิบที่จะใช้ผลิตเอทานอลได้มากขึ้น และสามารถทากาไรได้ดีเช่นปี 2557 ที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่
ระหว่ า งการศึ ก ษาโครงการลงทุ น ผลิ ต น้ าเชื่ อ ม (HIGH TEST MOLASSES) เพื่ อ ใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต
เอทานอล ซึ่งทาให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลลดต่าลงในอนาคต

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

• รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2557
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

22,261,356

11,989,722

434,894

-

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

8

194,996,134

176,814,879

สิ นค้าคงเหลือ

9

113,466,673

84,149,758

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

10

629,235,285

366,882,970

36,227,423
996,621,765

17,145,986
656,983,315

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

2,372,891,730

2,206,746,622

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

2,037,142

1,959,841

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

12,955,408

21,906,256

498,740
2,388,383,020
3,385,004,785

457,400
2,231,070,119
2,888,053,434

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

963,146,161

744,682,908

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

14

133,986,809

187,265,407

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

15

915,810

-

16

180,000,000

180,000,000

สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

17

2,540,748

3,111,397

12,171,108
1,292,760,636

12,334,124
1,127,393,836

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

15

4,326,054

-

16

477,757,191

657,757,191

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

17

989,730
483,072,975

1,833,836
659,591,027

1,775,833,611

1,786,984,863

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

800,000,000

188,795,985

-

556,451

556,451

100,000,000

100,000,000

319,818,738
1,609,171,174
3,385,004,785

200,512,120
1,101,068,571
2,888,053,434

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้

18

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2556: หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

19

-
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

กำไรขำดทุน
รำยได้
รายได้จากการขาย

2,496,279,049

1,659,052,294

รายได้อื่น
รวมรำยได้

4,146,564
2,500,425,613

697,977
1,659,750,271

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย

2,165,523,691

1,390,599,079

7,376,690

10,278,505

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ำใช้ จ่ำย

42,008,812
2,214,909,193

79,596,845
1,480,474,429

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้

285,516,420

179,275,842

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนภำษีเงินได้

(57,258,954)
228,257,466

(65,633,836)
113,642,006

(8,950,848)
219,306,618

4,036,451
117,678,457

219,306,618

117,678,457

0.24

0.15

ค่ ำใช้ จ่ำย

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

20

21

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

23
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)
2557

2556

228,257,466

113,642,006

105,821,621

99,331,202

กาไรจากการจาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์

(677,238)

-

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

(434,705)

-

(189)

-

-

(9,702,516)

867,405

981,596

(263,488)

(189,673)

57,086,321

58,643,188

390,657,193

262,705,803

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

(13,307,561)

(80,047,953)

สิ นค้าคงเหลือ

(29,316,915)

2,845,387

(262,352,315)

(320,246,138)

(19,084,453)

(11,965,513)

(41,340)

-

62,229,548

(24,185,210)

2,631,395

653,818

(2,282,160)

(1,059,020)

129,133,392

(171,298,826)

264,608

188,910

(59,791,011)
69,606,989

(50,340,898)
(221,450,814)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนชัว่ คราว
การกลับรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)
2557

2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว

(316,391,894)

(104,499,545)

(601,000,000)

-

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์

(909,589)

(257,800)

2,134,353

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

601,000,000

-

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

8,615,394
(306,551,736)

12,338,181
(92,419,164)

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

218,463,253

524,213,538

เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

388,795,985

-

(180,000,000)

(180,000,000)

(42,857)

-

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(180,000,000)

(24,000,000)

เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

247,216,381
10,271,634

320,213,538
6,343,560

11,989,722
22,261,356

5,646,162
11,989,722

(4,871,798)

-

(35,508,146)

(44,725,758)

5,195,000

-

(80,000,000)

80,000,000

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ
เจ้าหนี้จากการซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: บำท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่ำย
โอนกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ น
สำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
เงินปั นผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
หมำยเหตุ ชำระแล้ว
800,000,000
-

-

-

-

800,000,000

-

556,451

34,900,000
100,000,000

(34,900,000)
200,512,120 1,101,068,571

800,000,000
200,000,000
1,000,000,000

188,795,985
188,795,985

556,451
556,451

100,000,000
100,000,000

200,512,120 1,101,068,571
219,306,618 219,306,618
219,306,618 219,306,618
- 388,795,985
(100,000,000) (100,000,000)
319,818,738 1,609,171,174

26
19

18
26

กำไรสะสม
ส่ วนเกิน
ส่ วนทุนจำกกำร จัดสรรแล้ว มูลค่ำ
จ่ำยโดยใช้หุน้
สำรองตำม
หุน้ สำมัญ
เป็ นเกณฑ์
กฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวม
556,451
65,100,000 221,733,663 1,087,390,114

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

117,678,457
117,678,457
(104,000,000)

117,678,457
117,678,457
(104,000,000)
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้ นเป็ นบริ ษทั จำกัดและได้แปรสภำพเป็ น
บริ ษทั มหำชนจำกัดตำมกฎหมำยไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 และมีภูมิลำเนำในประเทศไทย โดยมี บริ ษ ทั
ลำนนำรี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหำชนที่ จดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิ จกำรในประเทศไทยโดยมี ธุรกิ จหลักคื อกำรผลิ ตและจำหน่ ำยเอทำนอลที่ ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง
ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ เริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จจุ บ ัน และที่ จ ะมี ผ ลบัง คับ ในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) กำรนำเสนองบกำรเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญำเช่ำ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) รำยได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน

1
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ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) กำรรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงำนดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่ำ
ฉบับที่ 27
กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
ฉบับที่ 29
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 4
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เสี ย จำกกองทุ น กำรรื้ อถอน กำรบู ร ณะและกำร
ปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง กำร
รำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 17
กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 18
กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีสำหรับกำรบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
2
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรับปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำร
ปรั บ ปรุ ง ถ้อ ยค ำและค ำศัพ ท์ กำรตี ค วำมและกำรให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท ำงกำรบัญ ชี ก ับ ผูใ้ ช้ม ำตรฐำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้
ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
สภำวิชำชี พบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจำนวนมำก
ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส ำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศโดยกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในครั้งนี้ ส่วน
ใหญ่ เป็ นกำรปรั บปรุ งถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตี ควำมและกำรให้ แนวปฏิ บ ัติทำงกำรบัญชี ก ับผูใ้ ช้
มำตรฐำน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้ ในปี ที่
นำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถื อปฏิ บตั ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้น
บำงฉบับเป็ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ มีกำรเปลี่ ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ ซึ่ งประกอบด้วย
มำตรฐำนดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้ กำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำร
เลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู้ในกำไร
ขำดทุนก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯรับรู้รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีใน
กำไรหรื อขำดทุนในงวดที่เกิดรำยกำร ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯประเมินว่ำเมื่อนำมำตรฐำนฉบับปรับปรุ ง
นี้มำใช้ในปี 2558 และเปลี่ ยนมำรับรู้ รำยกำรกำไรขำดทุนดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะ
ไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนและกำไรสะสมยกมำในงบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตำมข้อกำหนด
ของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอื่น กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้ และ
ใช้วธิ ีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
จำกกำรประเมิ นเบื้องต้น ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนข้ำงต้นจะไม่มี ผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
3
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4.
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นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยสำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
4.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซึ่ งคำนวณจำกสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.4 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.5 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป สิ นค้ำระหว่ำงผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อ
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิตหมำยถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่ำแรงงำนและค่ำโสหุ ้ยในกำรผลิต มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับหมำยถึงรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็ นต้องจ่ำยเพื่อให้ขำยสิ นค้ำนั้นได้
วัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำ
ใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
4

138

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

4.6 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำ
เผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ คำนวณจำกรำคำทุ นของสิ นทรัพ ย์โดยวิธี เส้ นตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

5 - 30
5 - 30
3, 5, 15
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์จะรับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำก
บัญชี
4.7 ต้ นทุนกำรกู้ยมื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
4.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงิ นอุ ดหนุ นจำกรัฐบำลจะถูก รับ รู้ เมื่ อบริ ษ ทั ฯมี ค วำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุส มผลว่ำบริ ษ ทั ฯจะได้รับเงิ น
อุดหนุ นนั้นและบริ ษ ทั ฯสำมำรถปฏิ บ ตั ิตำมเงื่อนไขของเงิ นอุด หนุ นได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิน อุดหนุ นจำก
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจำกมูลค่ำของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่ำเสื่ อมรำคำที่ลดลง
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4.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ัท ฯตัดจำหน่ ำยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ มี อ ำยุก ำรให้ ป ระโยชน์ จำกัด อย่ำ งมี ระบบตลอดอำยุก ำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำ
สิ น ทรัพ ย์น้ ัน เกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธี ก ำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษ ทั ร่ วมและบุ คคลที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ยงโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พ ลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
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4.12 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทโดยใช้อ ัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.13 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ หรื อ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิด
ลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำย บริ ษทั ฯใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ื อ
กับ ผูข้ ำยมี ค วำมรอบรู้ และเต็ม ใจในกำรแลกเปลี่ ย นและสำมำรถต่อรองรำคำกัน ได้อย่ำงเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.14 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร

7

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

141

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนั ทีในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ทั ฯจะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สิ นไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ กำรณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.16 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำก
กำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอัตรำร้อยละ 20 สำหรับกิจกำรที่ไม่ได้รับ
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯรั บรู้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษีทุ กรำยกำร แต่รับ รู้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพินิ จและกำรประมำณกำรดังกล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ ำสิ นค้ ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดจำกสิ นค้ำที่เคลื่อนไหวช้ำหรื อเสื่ อมคุ ณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดที่
ลดลงของสิ นค้ำคงเหลือ
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
9
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สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษ ทั ฯจะมี กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ยงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสี ยหำยเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำร
หนี้สินดังกล่ำว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิ จที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้
ดังนี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปันผลจ่ำย

2557

2556

51,000,000

78,784,905

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ตามอัตราที่ประกาศจ่ าย

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียด
ดังนี้

เจ้ ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 14)
บริ ษทั ลำนนำรี ซอร์สเซส จำกัด (มหำชน)
รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: บำท)
2556

2557
-

60,603,773
60,603,773
10
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

2557
21,737,441
423,717
22,161,158

(หน่วย: บำท)
2556
17,937,168
488,568
18,425,736

2557
42,094
22,219,262
22,261,356

(หน่วย: บำท)
2556
37,130
11,952,592
11,989,722

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพ ย์มีอตั รำดอกเบี้ ยระหว่ำงร้ อยละ 0.37 ถึ ง 0.50 ต่อปี (2556:
ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 184 ล้ำนบำท (2556: 177
ล้ำนบำท) เป็ นลูกหนี้กำรค้ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดชำระ ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกหนี้อื่น

9.

สิ นค้ ำคงเหลือ
รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป - เอทำนอล
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ - กำกน้ ำตำล
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2557
10,044,359
12,761,491
81,944,123
8,716,700
113,466,673

2556
20,807,409
10,182,901
43,396,989
9,762,459
84,149,758

รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2557
2556
-

(หน่วย: บำท)
สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
2557
2556
10,044,359
20,807,409
12,761,491
10,182,901
81,944,123
43,396,989
8,716,700
9,762,459
113,466,673
84,149,758

11
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10. เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำค่ ำซื้อสิ นค้ ำ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิ จที่สำคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับกำรซื้ อกำกน้ ำตำลและ
มันเส้นตำมสัญญำซื้ อกำกน้ ำตำลและสัญญำซื้ อมันเส้น เพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่ อนไขในสัญญำดังกล่ำว ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำซื้อกำกน้ ำตำลและมันเส้นเป็ นจำนวน 629.2 ล้ำนบำท
(2556: 366.9 ล้ำนบำท)
11. ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
(หน่วย: บำท)

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

150,084,251
6,655,614
-

56,785,878
-

255,778,842
184,081
-

1,653,665,930
6,940,001
12,702,638
(6,338,181)

15,376,156
1,411,925
-

25,591,241
67,700
-

354,465,491 2,511,747,789
133,911,982
149,171,303
(12,702,638)
(6,000,000) (12,338,181)

156,739,865
3,701,199
(1,445,800)
-

56,785,878
-

255,962,923
219,800
16,606
-

1,666,970,388
4,498,845
150,329,506
(13,487,192)

16,788,081
1,054,880
1,126,500
-

25,658,941
5,344,695
(665,477)
-

469,674,835 2,648,580,911
271,313,329
286,132,748
(2,111,277)
(151,472,612)
- (13,487,192)

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

-

-

34,269,626
10,036,108
44,305,734
9,957,302

277,936,161
84,086,323
362,022,484
91,583,859

11,153,528
1,709,393
12,862,921
1,834,625

19,926,727
2,716,423
22,643,150
1,667,547

-

343,286,042
98,548,247
441,834,289
105,043,333

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ(ออก)
รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่จำหน่ำย

เครื่ องใช้
สำนักงำน

สิ นทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

ยำนพำหนะ

รวม

-

-

-

-

-

(654,162)

-

(654,162)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

-

-

54,263,036

453,606,343

14,697,546

23,656,535

-

546,223,460

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

156,739,865

56,785,878

211,657,189

1,304,947,904

3,925,160

3,015,791

469,674,835

2,206,746,622

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

158,995,264

56,785,878

201,936,293

1,354,705,204

4,271,915

6,681,624

589,515,552

2,372,891,730

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2556 (จำนวน 68 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

98,548,247

2557 (จำนวน 101 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

105,043,333

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ
สุ ทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 5.0 ล้ำนบำท (2556: ไม่มี)
บริ ษทั ฯได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่ วนและเครื่ องจักร ซึ่ งมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2557 จำนวนประมำณ 1,183.0 ล้ำนบำท (2556: 1,198.7 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยำว
และวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิ ชย์ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 13 และ 16
12
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ในปี 2556 บริ ษ ัทฯได้รับเงิ นสนับสนุ นตำมสั ญญำรั บเงิ นสนับสนุ นจำกกองทุ นเพื่ อส่ งเสริ มกำรอนุ รัก ษ์
พลังงำนตำมโครงกำรส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นจำนวนเงิน 12.3 ล้ำน
บำท
ในปี 2557 บริ ษ ัทฯได้รับเงิ นสนับสนุ นตำมสั ญญำรั บเงิ นสนับสนุ น จำกกองทุ นเพื่ อส่ งเสริ มกำรอนุ รัก ษ์
พลังงำนตำมโครงกำรส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ำซชี วภำพสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นจำนวนเงิน 8.6 ล้ำน
บำท และบริ ษทั ฯได้บนั ทึก เงินสนับสนุ นค้ำงรับตำมสัญญำรับเงินสนับสนุ น จำกกองทุ นเพื่อส่ งเสริ มกำร
อนุ รักษ์พลังงำนตำมโครงกำรส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ำซชี วภำพสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นจำนวนเงิน
4.9 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุนดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2558 และบริ ษทั ฯผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องใช้สำนักงำนและยำนพำหนะจำนวนหนึ่ง
ซึ่ งตัดค่ ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ ยงั ใช้งำนอยู่ มู ล ค่ำตำมบัญชี ก่อนหัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 49.3 ล้ำนบำท (2556: 40.3 ล้ำนบำท)
12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

6,250,904
(4,213,762)
2,037,142

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

5,395,315
(3,435,474)
1,959,841

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

2557
1,959,841
855,589
(778,288)
2,037,142

(หน่วย: บำท)
2556
2,430,996
311,800
(782,955)
1,959,841
13
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13. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: บำท)

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2557
2556
3.60 - 3.90
3.70 - 4.10
3.52
3.70

2557
831,210,004
131,936,157
963,146,161

2556
604,684,250
139,998,658
744,682,908

วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ฯ ค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
บำงส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 11
14. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

2557
119,441,573
14,545,236
133,986,809

(หน่วย: บำท)
2556
52,805,751
60,603,773
66,620,271
7,235,612
187,265,407

15. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
รำยละเอียดของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีดงั นี้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก:ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: บำท)
6,678,883
(1,437,019)
5,241,864
(915,810)
4,326,054

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ ำยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำรโดยมี
กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี
14
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: บำท)

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำม
สัญญำเช่ำ

ไม่เกิน
1 ปี
1,456,377
(540,567)

1 - 5 ปี
5,222,506
(896,452)

รวม
6,678,883
(1,437,019)

915,810

4,326,054

5,241,864

16. เงินกู้ยมื ระยะยำว

เงินกูย้ มื ระยะยำว
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี

2557
657,757,191
(180,000,000)

(หน่วย: บำท)
2556
837,757,191
(180,000,000)

477,757,191

657,757,191

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวกับธนำคำรแห่งหนึ่ งในประเทศเพื่อ
ทำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ท้ งั หมดที่มีกบั ธนำคำรอีกแห่งหนึ่งในประเทศในวงเงินจำนวน 845 ล้ำนบำท โดย
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทำกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำเงินกูเ้ พื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ดงั กล่ำว
และชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยำวที่มีกบั ธนำคำรในประเทศทั้งจำนวนเป็ นจำนวนเงิน 837.8 ล้ำน
บำท เงินกูย้ ืมดังกล่ำวคิดอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สำหรับปี ที่หนึ่งและเพิ่มขึ้น
ในอัตรำร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปี ที่หำ้ เงินกูย้ มื นี้มีกำหนดชำระคืนภำยใน 5 ปี โดยชำระคืนเป็ น
รำยงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่งถึงเก้ำชำระงวดละ 90 ล้ำนบำท และงวดที่สิบชำระส่ วน
ที่เหลือทั้งหมด โดยมีกำหนดชำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 ถึงเดือนธันวำคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะยำว
ดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตำมที่
กล่ำวในหมำยเหตุ 11
ต่อมำเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวกับธนำคำรเพื่อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญำบำงประกำร และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
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ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำร
ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ให้เป็ นไปตำม
อัตรำที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯสำมำรถปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขเรื่ องกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินตำมที่
กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำว (2556: บริ ษทั ฯไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
เรื่ องกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ นตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำเงินกูไ้ ด้ อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรผูใ้ ห้กูไ้ ด้มี
หนังสื อผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่ องกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ให้
บริ ษทั ฯแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2556 ซึ่ งบริ ษทั ฯสำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่ระบุในหนังสื อผ่อน
ปรนและสัญญำเงินกู)้
17. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงิ นส ำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงำนเมื่ อออกจำกงำน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี
สำรองผลประโยชน์ของพนักงำน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2557
4,945,233
701,230
166,175
(2,282,160)
3,530,478

(หน่วย: บำท)
2556
5,022,657
1,327,203
223,696
(1,059,020)
(569,303)
4,945,233

2,540,748
989,730
3,530,478

3,111,397
1,833,836
4,945,233
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ที่รับรู้ในปี
รวมค่ ำใช้ จ่ำยทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรือขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร

2557
701,230
166,175

(หน่วย: บำท)
2556
1,327,203
223,696

867,405

(569,303)
981,596

634,220
233,185

334,734
646,862

สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

2557
(ร้อยละต่อปี )
4.9
4.7, 6.6
10.0 - 29.0

2556
(ร้อยละต่อปี )
4.9
4.7, 6.6
10.0 - 29.0

จำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ และภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุ งจำกผลของประสบกำรณ์
สำหรับปี ปัจจุบนั และสี่ ปีย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

(หน่วย: บำท)
จำนวนภำระผูกพันตำมโครงกำร จำนวนภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุ ง
ผลประโยชน์
จำกผลของประสบกำรณ์
3,530,478
4,945,233
138,431
5,022,657
3,543,085
2,070,903
-
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18. ทุนเรือนหุ้น
18.1 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก
เดิม 800 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญจำนวน 800 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) เป็ น 1,000 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญจำนวน
1,000 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ ้นครั้งแรกแก่ประชำชนทัว่ ไปและผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2556
18.2 ในระหว่ำงวันที่ 21 - 23 พฤษภำคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ลำนนำ รี ซอร์สเซส
จำกัด (มหำชน) ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่ำวในบริ ษทั ลำนนำรี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน)
จำนวน 105 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 2 บำท
18.3 ในระหว่ำงวันที่ 28 - 30 พฤษภำคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขำยหุ ้นสำมัญให้แก่ประชำชนเป็ นครั้งแรกจำนวน 95
ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 2 บำท โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วจำกจำนวน 800 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 800 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท)
เป็ นจำนวน 1,000 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 1,000 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) กับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2557 และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ ้นสำมัญจำนวน 1,000 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทำกำรซื้ อขำยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 มิถุนำยน 2557 ในกำร
ออกจำหน่ำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ ้นดังกล่ำวเป็ นจำนวน
11.2 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ฯแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญ
19. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ป ระจำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
ในระหว่ำงปี 2556 บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมอีกจำนวน 34.9 ล้ำนบำท รวมเป็ นสำรอง
ตำมกฎหมำยทั้งสิ้ น 100 ล้ำนบำท ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว
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20. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช่จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิต
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำไฟฟ้ ำและเชื้อเพลิง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำเครื่ องจักรและอุปกรณ์

2557
1,900,821,959
8,184,460
105,821,621
70,216,209
65,858,361
14,297,198

(หน่วย: บำท)
2556
1,223,191,606
(2,309,235)
99,331,202
56,664,600
47,592,785
11,147,955

21. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
2556

2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่ยงั ไม่รับรู ้
ภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

8,950,848
8,950,848

(10,897,999)
6,861,548
(4,036,451)
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 22)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
กำรรับรู้ขำดทุนสะสมทำงภำษีของปี ก่อน
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ไม่รับรู้
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2557
228,257,466
20%
45,651,493

(หน่วย: บำท)
2556
113,642,006
20%
22,728,401

(27,533,986)
197,067
(8,634,914)
(13,781)
(715,031)
(36,700,645)
8,950,848

(33,939,426)
10,556
(2,007)
304,477
(33,626,400)
6,861,548
(4,036,451)

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
กำรบันทึกสัญญำเช่ำกำรเงิน
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - เครื่ องจักร
รวม

(หน่วย: บำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
2557
2556
5,985,821
37,038
217,982
197,946
9,937,939
16,376,726

4,479,061
232,187
366,767
20,249,559
25,327,574

3,421,318
3,421,318

3,421,318
3,421,318
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษทั ฯมีขำดทุ นทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 34 ล้ำนบำท ที่บริ ษทั ฯไม่ได้บนั ทึ ก
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริ ษทั ฯได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและยังมีควำมไม่แน่นอนทำง
เศรษฐกิ จในอนำคตที่ จะท ำให้ ม นั่ ใจว่ำบริ ษ ทั ฯจะสำมำรถน ำผลขำดทุ นทำงภำษี ที่ ย งั ไม่ ได้ใช้ข ้ำงต้นมำใช้
ประโยชน์
22. สิ ทธิพเิ ศษทีไ่ ด้ รับจำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุนดังนี้

1.
2.

3.

บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
เพื่อส่ งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิ จกำรนั้น) และ
ได้รับยกเว้น ไม่ ต้องน ำเงิ น ปั น ผลจำกกิ จกำรที่ ได้รับ กำรส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ
ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุ ญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้ไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคล (นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็ นและของที่ใช้ในกำรผลิตเพื่อ
กำรส่ งออก นับจำกวันที่นำเข้ำครั้งแรก
วันเริ่ มมีรำยได้

1760(2)/2546
26 ธันวำคม 2546
ผลิตแอลกอฮอล์
บริ สุทธิ์

2078(9)/2551
19 พฤศจิกำยน 2551
ผลิตเอทำนอล
(99.5%)

8 ปี
(สิ้ นสุ ดแล้ว)

8 ปี
(จะหมดอำยุในวันที่
1 เมษำยน 2563)

5 ปี

5 ปี

1 ปี

1 ปี

31 มกรำคม 2548

2 เมษำยน 2555

ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
รำยได้ของบริ ษทั ฯสำหรับปี เป็ นรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ โดยจำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุน และไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้
2557
รำยได้จำกกำรขำย
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวม

1,514,152,500
982,126,549
2,496,279,049

(หน่วย: บำท)
2556
1,593,731,798
65,320,496
1,659,052,294
21
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23. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรสำหรับปี (บำท)
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )
กำไรต่อหุ น้ (บำท)

2557
219,306,618
916,712,329
0.24

2556
117,678,457
800,000,000
0.15

24. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำน
กำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วน
งำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
บริ ษทั ฯดำเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำนเดียว คือ กำรประกอบกิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ ำยเอทำนอลที่ ใช้ เป็ นเชื้ อเพลิ ง และด ำเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศำสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯ
ประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ กำไรจำกกำร
ดำเนิ นงำน และสิ นทรั พย์ที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงิ น จึ งถื อเป็ นกำรรำยงำนตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำนและเขต
ภูมิศำสตร์แล้ว
ในปี 2557 บริ ษทั ฯมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 888 ล้ำนบำท, 791 ล้ำน
บำท และ 498 ล้ำนบำท (ปี 2556: มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 4 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 623 ล้ำน
บำท, 375 ล้ำนบำท, 296 ล้ำนบำท และ 274 ล้ำนบำท)
25. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้ อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริ หำรโดยธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน
เมื่ อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงิ น
สมทบกองทุนเป็ นจำนวนเงิน 2.2 ล้ำนบำท (2556: 2.0 ล้ำนบำท)
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26. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

2557
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
กันยำยน 2557
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2557
รวม
2556
เงินปันผลประจำปี สำหรับกำไร ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ เมื่อวันที่ 23 เมษำยน
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนในปี 2556
2555
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 19
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
ธันวำคม 2556
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2556
รวม

เงินปันผลจ่ำย
(บำท)

เงินปันผล
จ่ำยต่อหุน้
(บำท)

วันที่จ่ำยเงินปันผล

100,000,000

0.10

17 ตุลำคม 2557

100,000,000

0.10

24,000,000

0.03

20 พฤษภำคม 2556

80,000,000

0.10

17 มกรำคม 2557

104,000,000

0.13

27. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
27.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนเป็ นจำนวนเงินประมำณ 4.8 ล้ำน
บำท ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงระบบผลิตก๊ำซชี วภำพ และกำรปรับปรุ งและกำรซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(2556: กำรก่อสร้ำงระบบผลิตก๊ำซชีวภำพและโรงงำนผลิตเอทำนอลสำยกำรผลิตที่ 2 และกำรซื้ อเครื่ องจักร
และอุปกรณ์จำนวนเงินประมำณ 176.3 ล้ำนบำท)
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27.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้เข้ำท ำสัญญำดำเนิ นงำนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรเช่ ำพื้นที่ อำคำรสำนักงำนและบริ กำรอื่น ๆ อำยุของ
สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำและบริ กำรดังกล่ำวดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2557
2556
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.3
4.5

3.1
-

27.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรและซื้อสิ นค้ ำระยะยำว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้ อไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำคตำมสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำ ซึ่ งสัญญำดังกล่ำวมี
กำหนด 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวำคม 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวำคม 2554 และสำมำรถต่ออำยุโดย
อัตโนมัติครำวละ 1 ปี ซึ่งอัตรำค่ำซื้อไฟฟ้ ำเป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ

ข)

บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันตำมสัญญำซื้ อกำกน้ ำตำลซึ่ งมีกำหนดระยะเวลำ 15 ปี และจะตกลงรำคำทุก ๆ 5 ปี
โดยเริ่ มมีกำรซื้ อในปี 2548 เป็ นปี แรก รำคำซื้ อ 3 ปี แรกเป็ นไปตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ ส่ วนปี ที่ 4
และ 5 ให้ใช้รำคำเฉลี่ยของรำคำที่ซ้ื อขำยจริ งตำมภำวะตลำดใน 3 ปี แรกมำเปรี ยบเทียบ โดยปริ มำณ
กำรซื้ อให้เป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้ อกำกน้ ำตำลเพิ่มเติมอีกสอง
บริ ษทั มีกำหนดระยะเวลำ 5 ปี และจะตกลงรำคำซื้ อก่อนกำรส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มำณกำรซื้ อ
ให้เป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษ ทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำจ้ำงให้คำปรึ ก ษำทำงด้ำนกำรเงิ น
จำนวนเงินประมำณ 0.8 ล้ำนบำท (2556: สัญญำจ้ำงให้คำปรึ กษำด้ำนกฎหมำยจำนวน 0.7 ล้ำนบำท)

27.4 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษ ทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษ ัทฯเหลื ออยู่เป็ น
จำนวน 5.1 ล้ำนบำท (2556: 11.1 ล้ำนบำท) เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอนุ ญำตให้ผลิตและจำหน่ำย
เอทำนอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงกับกรมสรรพสำมิตและโครงกำรส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ำซชี วภำพ ปี 2555 (ปี ที่ 5)
กับสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน และเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอนุ ญำต
ให้ใช้กระแสไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค
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28. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยำยน 2554 บริ ษ ัท แห่ งหนึ่ งกล่ ำวหำว่ำบริ ษ ัทฯไม่ ป ฏิ บ ัติ ตำมสั ญ ญำซื้ อขำยมันเส้ นลงวันที่
21 มกรำคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษำยน 2554 โดยขอเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำนวน 186.9 ล้ำน
บำท ต่อมำเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 บริ ษทั ฯได้ยื่นคำให้กำรและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่ำวโดยเรี ยกค่ำเสี ยหำย
จำนวน 82.4 ล้ำนบำท จำกนั้นในวันที่ 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งได้พิจำรณำยกฟ้ องคดีที่บริ ษทั ดังกล่ำวกล่ำวหำ
บริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่ำวชำระเงินค่ำซื้ อมันเส้นที่บริ ษทั ฯจ่ำยล่วงหน้ำจำนวน 6.9 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่ำจะชำระเสร็ จสิ้ น พร้อมทั้งให้
จ่ำยค่ำฤชำธรรมเนี ยม และค่ำทนำยควำมบำงส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯ
ได้ยื่นอุ ทธรณ์ ค ัดค้ำนค ำพิ พำกษำดังกล่ ำวซึ่ งขณะนี้ คดี อยู่ในระหว่ำงขั้นตอนดำเนิ นกำรพิ จำรณำของศำล
อุทธรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชำระเงิ นจำกบริ ษทั ดังกล่ำวจึงยังไม่ได้บนั ทึกรำยกำร
บัญชี
29. เครื่องมือทำงกำรเงิน
29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ัท ฯตำมที่ นิ ยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมื อทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้นและ
เงิ น กู้ยืม ระยะยำว บริ ษ ทั ฯมี ควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้องกับ เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นดังกล่ ำว และมี น โยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้โดยกำร
กำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำม
เสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ ลูกค้ำส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั น้ ำมันซึ่ งมี
ชื่อเสี ยงและฐำนะกำรเงินดี จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี
ของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯมี ค วำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ ส ำคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ องกับ เงิ น ฝำกธนำคำร เจ้ำหนี้ ตำมสั ญ ญำเช่ ำ
กำรเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นกู้ยืมระยะยำวที่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่มีอตั รำดอกเบี้ ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

18.3
18.3

4.0
195.0
199.0

22.3
195.0
217.3

0.37 - 0.50
-

963.1
5.2
968.3

134.0
134.0

963.1
134.0
5.2
1,102.3

3.52 - 3.90
6.88 - 15.30

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

159

(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

9.9
9.9

2.1
176.8
178.9

12.0
176.8
188.8

0.25 - 0.50
-

744.7
744.7

187.3
187.3

744.7
187.3
932.0

3.70 - 4.10
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำรจำนวน 657.8 ล้ำนบำท (2556: 837.8 ล้ำนบำท) คิด
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สำหรับปี ที่หนึ่งและเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปี
ที่สองถึงปี ที่หำ้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯไม่คำดว่ำจะมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญจำกรำยกำรซื้ อ ขำยและกำรกูย้ ืม เนื่ องจำก
รำยกำรส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบำท
26
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29.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ มื มีอตั รำดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ำยชำระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ในลัก ษณะที่ ไม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้องกัน วิธี ก ำรก ำหนดมู ล ค่ ำยุติธ รรมขึ้ นอยู่ก ับ ลัก ษณะของเครื่ องมื อทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
30. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯคือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม
และกำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯบริ หำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยใช้อตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2557 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.10:1 (2556: 1.63:1)
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด(มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2557

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiagroenergy.com
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