


















ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

(1) นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีมีควำม
บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมำตรเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง ท้ังนี้ เอทำนอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมำณ        
78 องศำเซลเซียส คุณสมบัติโดยท่ัวไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่ำย เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีค่ำออกเทนสูง โดยบริษัทฯ 
จ ำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพให้กับบริษัทผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง     
พ.ศ. 2543 เพื่อน ำไปผสมกับน้ ำมันเบนซินในอัตรำส่วนผสมร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 85 ได้เป็นน้ ำมัน    
แก๊สโซฮอล์ E10 น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตำมล ำดับ ส ำหรับใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์   
เพื่อทดแทนกำรใช้น้ ำมันเบนซิน ซึ่งจะช่วยลดกำรน ำเข้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและสำรปรุงแต่งซึ่งใช้เพิ่มค่ำออกเทน        
ในน้ ำมันเบนซินท่ีเรียกว่ำ MTBE (Methyl TertiaryButyl Ether) และลดมลพิษทำงอำกำศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อม 
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงำนผลิตเอทำนอล โดยใช้เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส    
ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตติดต้ังรวม 365,000 ลิตรต่อวัน หรือ 120.75 ล้ำนลิตรต่อปี (ค ำนวณจำกจ ำนวนวันท่ีใช้ในกำร
ผลิตเท่ำกับ 330 วันต่อปี) ท้ังนี้สำยกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สำยกำรผลิต โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

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

ท้ังนี้โรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1760(2)/2546 ลงวันท่ี 26 ธันวำคม 2546 ส ำหรับสำยกำรผลิตท่ี 1 และเลขท่ี 
2078(9)/2551 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2551 ส ำหรับสำยกำรผลิตท่ี 2 โดยบัตรส่งเสริมกำรลงทุนมีสิทธิ
ประโยชน์ด้ำนภำษีและเงื่อนไขท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

(1) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมและ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม (ซึ่งได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล) ไปรวม
ค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้เป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันท่ีเริ่มมีรำยได้ ส ำหรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในสำยกำรผลิต
ท่ี 1 ได้หมดอำยุไปแล้วเมื่อวันท่ี 30 มกรำคม 2556 ส่วนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในสำยกำรผลิตท่ี 2 จะหมดอำยุ
ในวันท่ี 1 เมษำยน 2563 

(2) ได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักออก
จำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันพ้น
ก ำหนดเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีตำมข้อ (1) 

(3) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นที่ต้องน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ใน
กำรผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันท่ีน ำเข้ำครั้งแรก 

(4) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
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นโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  

  วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดีและสังคมท่ีมีคุณภำพ” 

  พันธกิจ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะผลิตและส่งเสริมกำรใช้เอทำนอลเป็นพลังงำนทดแทนโดยกำรร่วมมือกับหน่วยงำนของ

รัฐ สถำบันกำรศึกษำและเอกชนให้เกิดบูรณำกำรในกำรพัฒนำกำรใช้เอทำนอลเป็นเช้ือเพลิงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรท่ี
เป็นธรรมำภิบำลเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม 

  นโยบายคุณภาพ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภำพถูกต้องตำมมำตรฐำน 

และมุ่งสร้ำงควำมมั่นใจและควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรแก่คู่ค้ำด้วยหลักปฏิบัติ 3 ประกำรดังนี้ 
(1) พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง 
(2) ตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบ สำรเคมี และน้ ำท่ีใช้ ตลอดจนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ระหว่ำงผลิต

ทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำน ISO9001/2015 
(3) สร้ำงจิตส ำนึกและกำรใส่ใจในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ รวดเร็ว

และจริงใจ 

  นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
  บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหำรงำนและด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงโดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งรณรงค์และเสริมสร้ำงกำรปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนชุมชนและสังคมรอบข้ำงอย่ำงยั่งยืนโดย
ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ 4 ด้ำน ดังนี้ 

(1) ด้ำนส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ มีเจตจ ำนงท่ีจะประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยหลักกำร ดังนี้ 
- ติดตำมและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและระบบกำรจัดกำรของเสียจำกโรงงำนเพื่อก ำจัด

มลภำวะท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมสู่มำตรฐำน ISO14001/2015 
- สร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนทุกระดับในควำมรับผิดชอบต่อกำรรักษำส่ิงแวดล้อมท้ังภำยใน

โรงงำนและภำยนอกโรงงำน 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินกำรและติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงบริเวณภำยในและรอบโรงงำนสู่โรงงำนสีเขียว (Green Plant) 
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(2) ด้ำนควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัยในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนเป็นควำมรับผิดชอบพื้นฐำนของ

บริษัทฯ และเป็นปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กรบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำย          
และหลักกำรปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

- ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย 
-  จ ำกัดและควบคุมควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติงำนท่ีไม่ปลอดภัย 
- จัดท ำมำตรกำรป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยในระหว่ำงปฏิบัติงำนของพนักงำน 
-  อบรมพนักงำนถึงกำรป้องกันอุบัติภัยและกำรแก้ไขอุบัติภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
-  จัดต้ังคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมท ำหน้ำท่ีพิจำรณำก ำหนด

แผนปฏิบัติกำรและติดตำมประเมินผล 
(3)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรทรัพยำกรตำมล ำดับ ดังนี้ 

(ก) ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 
-  ใช้ก๊ำซชีวภำพจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียทดแทนน้ ำมันเตำ 
-  ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำด้วยกำรใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพสูงและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำ 
-  จัดท ำ Energy Audit เพื่อกำรบริหำรจัดกำรใช้ไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
-  อบรมพนักงำนให้เข้ำใจและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรประหยัดพลังงำนทุก

ประเภทในโรงงำน 
(ข) ด้ำนทรัพยำกรน้ ำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

-  ตรวจสอบระบบบ ำบัดน้ ำดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตำมก ำหนด เพื่อป้องกันกำร
สูญเสียของน้ ำจำกกำรรั่วไหลหรือช ำรุดของอุปกรณ์ 

-  น ำน้ ำจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียกลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอล 
-  ตรวจสอบคุณภำพน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพของเอทำนอล  

ท่ีผลิตได้ 
-  ไม่ระบำยน้ ำเสียท่ีบ ำบัดแล้วสู่ภำยนอกโรงงำนตำมมำตรกำร Zero Discharge 
-  ส่งเสริมกำรใช้น้ ำด้ำนอุปโภคและบริโภคอย่ำงประหยัด 

(ค) ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ 
-  ปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบผลิตก๊ำซชีวภำพเพื่อป้องกันกำรรั่วซึมของก๊ำซชีวภำพ

อย่ำงสม่ ำเสมอ 
-  ตรวจสอบระบบเผำไหม้ของเช้ือเพลิงตำมก ำหนดเพื่อควบคุมคุณภำพของอำกำศท่ีปล่อย

จำกปล่องให้อยู่ในมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
-  ตรวจวัดคุณภำพอำกำศทุก 6 เดือน 
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(4)  ด้ำนสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ “สังคม” เป็นกลไกส ำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจกำรของบริษัทฯ   

คงอยู่และเติบโตอย่ำงมั่นคงโดยเริ่มจำกสังคมเล็ก ๆ ในองค์กร ได้แก่พนักงำนซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญท่ีเสริมศักยภำพ
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมท่ีเป็นเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินกำรในระดับสังคมต่ำง ๆ ดังนี้ 

(ก)  ระดับองค์กร 
- พัฒนำทักษะของพนักงำนทุกระดับและสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรสู่กำรบริหำร

ควำมสำมำรถ (Competence Management) 
- ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองค์กร 
-  ส่งเสริมพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 

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

พัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชน 
(ค)  ระดับประเทศ 

-  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
-  สนับสนุนพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ

เยำวชน 

 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้

ก ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อปลูกจิตส ำนึกให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน    
ของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้ำงค่ำนิยมท่ีถู กต้องและเพิ่มควำมเช่ือมั่น     
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อพัฒนำองค์กรให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว 

บริษัทฯ มีข้อห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับ ด ำเนินกำรหรือยอมรับ
กำรทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศและทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบหรือสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปช่ันและจรรยำบรรณทำงธุรกิจโดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
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(2) พนักงำนของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำร
ทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ หำกมีข้อสงสัยให้ปรึกษำหำรือผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ก ำหนดให้ท ำ
หน้ำท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว้ 

(3) บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนท่ีแจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันตำมท่ี
บริษัทฯ ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

(4) ผู้ท่ีกระท ำทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำ
นั้นผิดกฎหมำย 

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นท่ีต้อง
ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ ได้มี
แนวทำงด ำเนินกำรต่ำง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล
ต้ังแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำน 
และกำรให้ผลตอบแทน โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเพื่อใช้ในกิจกรรม
ทำงธุรกิจท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลด้วย 

(2) กำรด ำเนินกำรในเรื่องท่ีมีควำมเส่ียงสูงกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังโดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(2.1) ไม่เสนอให้ค่ำตอบแทน จ่ำยสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจำกบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงำนอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพื่อให้มีกำรตอบแทนกำรปฏิบัติ
ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของบริษัทฯ 

(2.2) กำรรับหรือให้เงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน 

(2.3) ห้ำมรับหรือให้สินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ กำรติดต่องำน
กับภำครัฐจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดโดยเคร่งครัด 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีมีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรท่ีมี
ลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรท่ีสนับสนุนกิจกำรของบริษัทฯ อันจะท ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบกำร
หรือผลก ำไรเพิ่มมำกขึ้น หรือธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีควำมครบวงจรมำกยิ่งขึ้น ท้ังนี้กำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะส่งกรรมกำรของบริษัทฯ หรือคัดเลือกผู้บริหำร
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ท่ีมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในกำรบริหำรงำนเพื่อก ำหนด
นโยบำยท่ีส ำคัญและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำว (ถ้ำมี) 
 เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้น (Conflict of Interest) ในอนำคต     
ในแง่ของกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขันกัน ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ บริษัท ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้กำรด ำเนินธุรกิจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ Bio Fuel ท้ังหมดของกลุ่มใน
อนำคตจะต้องด ำเนินกำรผ่ำนบริษัทฯ เท่ำนั้น 

  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
  ประวัติความเป็นมา 
  เอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงท่ีบริษัทฯ ผลิตได้นั้นจะถูกน ำไปผสมกับน้ ำมันเบนซินเพื่อผลิตเป็นน้ ำมัน
เช้ือเพลิงท่ีเรียกว่ำ น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยกำรผลิตน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยนั้นเกิดจำกแนวพระรำชด ำริใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี 2528 โดยโครงกำรส่วนพระองค์ได้ศึกษำกำรผลิตแก๊ส
โซฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงำนทดแทน โดยผลิตเอทำนอลจำกอ้อย หลังจำกนั้นก็เกิดกำรตื่นตัวทั้งจำกภำครัฐ   และ
เอกชนเข้ำมำร่วมพัฒนำและน ำไปทดสอบกับเครื่องยนต์ แต่ยังไม่เกิดกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จนกระท่ังรำคำ
น้ ำมันในตลำดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกในปี 2546 รัฐบำลจึงได้หันมำผลักดันกำรผลิตและกำรใช้แก๊สโซฮอล์อย่ำง
จริงจัง รวมถึงส่งเสริมกำรผลิตเอทำนอลเพื่อน ำไปผลิตน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ท้ังนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ       
ได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล  ท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงจึงได้จดทะเบียนก่อต้ัง
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด เมื่อวันท่ี 25 ตุลำคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้ำนบำท     
เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงโดยบริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้จัดต้ังโรงงำนผลิต   
เอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงจำกคณะกรรมกำรเอทำนอลแห่งชำติผ่ำนมติคณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำน
แห่งชำติครั้งท่ี 2/2545 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎำคม 2545 ต่อมำเมื่อวันท่ี 18 มิถุนำยน 2546 บริษัท ลำนนำรีซอร์ส
เซส จ ำกัด (มหำชน) (“LANNA”) ได้เข้ำมำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนท ำให้ LANNA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด บริษัทฯ จึงมีสถำนะเป็น
บริษัทย่อยของ LANNA โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำ
น้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันท่ี 29 เมษำยน 2548 ซี่งถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำยแรกท่ีได้รับใบอนุญำต
ดังกล่ำว และเมื่อวันท่ี 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ท ำกำรแปรสภำพเป็น บริษัทมหำชน จ ำกัด พร้อมท้ังเปล่ียน
ช่ือบริษัทฯ เป็น บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  
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  พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปี 2546 
▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 255 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น 265 ล้ำนบำท       

โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 25.50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิม 
เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรเพิ่มทุนครั้งนี้ LANNA ได้เข้ำมำลงทุน    
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวจ ำนวน 19,875,000 หุ้น ท ำให ้LANNA มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด และท ำให้บริษัทฯ มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ LANNA  

▪ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
เมื่อวันท่ี 22 กันยำยน 2546 

▪ บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตเอทำนอล สำยกำรผลิตท่ี 1 จำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) เมื่อวันท่ี 26 ธันวำคม 2546 

ปี 2547 
▪ กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำล (สำยกำรผลิตท่ี 1) เสร็จสมบูรณ์  

ปี 2548 
▪ บริษัทฯ เริ่มผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำกสำยกำรผลิตท่ี 1 เป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 31 มกรำคม 2548 
▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมัน ตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง        

พ.ศ. 2543 ในกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงจำกกรมธุรกิจพลังงำน 

ปี 2549 
▪ LANNA ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวน 200,000 หุ้น ท ำให้จ ำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ 

เพิ่มขึ้นจำก 19,875,000 หุ้น เป็น 20,075,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.75 ของจ ำนวนหุ้น         
ท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

▪ บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตท่ี 1 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) 
เมื่อเดือนมกรำคม 2549 

▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีมีควำมบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์
ไม่น้อยกว่ำ 99.5% เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ค้ำน้ ำมันโดยตรงเท่ำนั้น โดยมีขนำดก ำลังกำรผลิต 150,000 ลิตร 

▪ ต่อมำ เมื่อวันท่ี 31 มีนำคม 2549 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 106 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิม 265 ล้ำนบำท เป็น 371 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 10.60 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ10 บำท เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ปี 2550 
▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 79.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 371 ล้ำนบำท เป็น 450.50 

ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 7.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำยให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 

16



▪ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 149.50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 450.50 ล้ำนบำทเป็น   
600 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 14.95 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

▪ เมื่อวันท่ี 18 ตุลำคม 2550 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเปล่ียนช่ือเป็น 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้จำกเดิม      
หุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท 

▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้สำมำรถส่งเอทำนอลออกนอกรำชอำณำจักรได้เมื่อวันท่ี     
25 ธันวำคม 2550 

ปี 2551 
▪ บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตเอทำนอล สำยกำรผลิตท่ี 2 จำกคณะกรรมกำร

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

ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย SGS (ประเทศไทย)  

ปี 2553 
▪ บริษัทฯ เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง (สำยกำรผลิตท่ี 2) 

เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตเพิ่มเติมอีก 200,000 ลิตรต่อวัน หรือ 66.00 ล้ำนลิตรต่อปี (จ ำนวนวันท่ีใช้ใน
กำรผลิตเท่ำกับ 330 วันต่อปี) 

ปี 2554 
▪ บริษัทฯ เริ่มทดสอบกำรเดินเครื่องจักรผลิตเอทำนอลจำกมันส ำปะหลังของสำยกำรผลิตท่ี 2 ในช่วงเดือน

มกรำคม 2554 
▪ บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตท่ี 2 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

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

โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มใหม่จ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
เพื่อน ำเงินไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

▪ บริษัทฯ ได้รับอนุญำตจำกกรมสรรพสำมิตให้ขยำยก ำลังกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงจำก 150,000 ลิตร
ต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน เมื่อวันท่ี 22 กรกฎำคม 2554 

▪ บริษัทฯ ด ำเนินกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตท่ี 2 ให้สำมำรถผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลในไตรมำสท่ี 3 

ปี 2555 
▪ บริษัทฯ เริ่มใช้ก๊ำซชีวภำพจำกบ่อผลิตท่ี 3 ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) 

เมื่อเดือนมีนำคม 2555 
▪ บริษัทฯ สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลโดยใช้กำกน้ ำตำลจำกสำยกำรผลิตท่ี 2 เป็นครั้งแรกเมื่อ       

วันท่ี 2 เมษำยน 2555 
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ปี 2556 
▪ เดือนกันยำยน 2556 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจ ำนวน 200 ล้ำนบำท จำกเดิม 800 ล้ำนบำท 

เป็น 1,000 ล้ำนบำท มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

ปี 2557 
▪ เดือนมิถุนำยน 2557 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์           

จำกทุนเดิมจ ำนวน 800 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นเงิน 800 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ ำนวน 1,000 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นเงิน 1,000 ล้ำนบำท และด ำเนินกำรซื้อขำยหุ้น
สำมัญครั้งแรกในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 5 มิถุนำยน 2557 

ปี 2558 
▪ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้น้ ำตำลทรำยดิบเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตท่ี 2 เพื่อ

กระจำยควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบ โดยได้เริ่มโครงกำรในกำรใช้น้ ำตำลทรำยดิบเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
เอทำนอลร่วมกับกำกน้ ำตำล ซึ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีท ำให้บริษัทฯ สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต ปี 2558 ลงได้ 

▪ เดือนมิถุนำยน 2558 บริษัทฯ ลงทุนติดต้ังอุปกรณ์ส ำหรับก ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊ำซชีวภำพ 
ท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับผลิตไอน้ ำและไฟฟ้ำซึ่งในกำรนี้จะท ำให้ปริมำณ SOx ใน Flue Gas จำกปล่อง 
Boiler ลดลง (Bio-Scrubber) อันเป็นกำรป้องกันมลภำวะในอำกำศท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนรอบบริเวณโรงงำนได้ 

ปี 2559 
▪ เดือนพฤศจิกำยน 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงกำรระบบก ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊ำซชีวภำพ 

(Bio-Scrubber) ระยะท่ี 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันมลภำวะในอำกำศ 
ปี 2560 
▪ 10 มีนำคม 2560 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ในฐำนะเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติ

ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต ได้มีมติให้กำรรับรอง “บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)” 
เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตโดยใบรับรองดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันท่ีมี
มติให้กำรรับรอง 

ปี 2561 
▪ วันท่ี 14 มีนำคม 2561 บริษัทฯ เริ่มด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ำด้วยระบบ Evaporator 

system for bio methanated spent wash 3,000 M3 Per day ซึ่งคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ในไตรมำสท่ี 
1/2562  เป็นโครงกำรจัดกำรน้ ำเสียจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอล สำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำส่วนเกินน ำไปใช้ใน
โรงงำนผลิตเอทำนอลและยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น Potassium Humate ปีละประมำณ 50,000 เมตริกตัน  

▪ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015 และมำตรฐำนกำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรอง โดย 
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 โครงสร้างรายได้ 
 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย       
- รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพ(1) 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 2,696.07 99.93 
รวมรายได้จากการขาย 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 2,696.07 99.93 
รำยได้อื่น(2) 3.28 0.14 2.24 0.09 1.78 0.07 
รวมรายได้ทั้งหมด 2,418.35 100.00 2,472.76 100.00 2,697.85 100.00 

 

หมายเหตุ : (1) รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพ เป็นรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยเอทำนอลในสัดส่วน 99.5% รวมกับกำรขำยน้ ำมัน
แก๊สโซฮอล์ในสัดส่วน 0.5% ตำมข้อก ำหนดของกรมสรรพสำมิตในกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลส ำหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง  

          (2) รำยได้อื่น ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น 
 

  ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

(1) เอทานอล  

 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่ำ เอทิลแอลกอฮอล์ คือ 
แอลกอฮอล์ท่ีได้จำกกำรแปรรูปพืชผลทำงเกษตรประเภทแป้งและน้ ำตำล เช่น กำกน้ ำตำล, มันส ำปะหลัง, ข้ำวโพด 
เป็นต้น โดยน ำมำผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยและหมักเพื่อเปล่ียนแป้งเป็นน้ ำตำล และกล่ันเป็นแอลกอฮอล์จนได้
ควำมบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมำตร ท้ังนี้ เอทำนอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมำณ 78 องศำเซลเซียส 
คุณสมบัติโดยท่ัวไปเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่ำย เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีค่ำออกเทนสูง เนื่องจำกมีออกซิเจนสูงถึง 
35% สำมำรถน ำมำใช้ทดแทนสำร MTBE (Methyl TertiaryButyl Ether) ซึ่งเป็นสำรปรุงแต่งเพื่อเพิ่มค่ำออกเทน
ในน้ ำมันเบนซิน โดยสำร MTBE มีข้อเสียตรงท่ีก่อให้เกิดคำร์บอนมอนนอกไซด์ในช้ันบรรยำกำศ อีกท้ังก่อให้เกิดสำร
ตกค้ำงและปนเป้ือนกับน้ ำใต้ดิน ดังนั้น หำกน ำ เอทำนอลไปผสมกับน้ ำมันเบนซินในอัตรำส่วนท่ีเหมำะสมทดแทน
จะได้เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเช้ือเพลิงสะอำดท่ีเผำไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดมลพิษทำงอำกำศ โดย
สำมำรถลดปริมำณสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน คำร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักท่ีก่อให้ เกิดสภำวะเรือนกระจกในช้ันบรรยำกำศ (Green House Effect) รวมท้ังลดควันด ำ             
สำรอะโรเมติกส์และสำรประกอบเบนซิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

น ้ำมนัเบนซนิ MTBE น ้ำมนัเบนซนิ 95 หรอื 91 

น ้ำมนัเบนซนิ เอทานอล น ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 

+ = 

+ = 
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ตำมข้อก ำหนดของกรมสรรพสำมิต กำรจ ำหน่ำยเอทำนอลของบริษัทฯนั้นจะต้องอยู่ในรูปของ               
เอทำนอลแปลงสภำพ (Denatured Ethanol) ซึ่งหมำยถึง เอทำนอลท่ีได้ผสมกับน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมสูตรกำรแปลง
สภำพท่ี กรมสรรพสำมิตก ำหนดส ำหรับใช้ผสมกับน้ ำมันเบนซินพื้นฐำนเพื่อผลิตเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์                 
(นิยำมตำมประกำศ กรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง ก ำหนดลักษณะและคุณภำพของเอทำนอลแปลงสภำพ พ.ศ. 2548) ท้ังนี้ 
น้ ำมันเช้ือเพลิงท่ี บริษัทฯ ใช้ผสมกับเอทำนอล คือ น้ ำมันเบนซิน 91 แต่หลังจำกท่ีมีกำรยกเลิกกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน
เบนซิน 91 บริษัทฯ ก็หันมำใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แทน โดยในกำรผสมเอทำนอลแปลงสภำพนั้น จะใช้น้ ำมันแก๊ส
โซฮอล์ 91 ในสัดส่วน 0.5% ผสมกับเอทำนอลในสัดส่วน 99.5% เพื่อให้ได้เป็นเอทำนอลแปลงสภำพเพื่อจ ำหน่ำย
ให้แก่ลูกค้ำ 

 
 
 

 

 
 

ท้ังนี้ เอทำนอลแปลงสภำพท่ีบริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยมีคุณภำพเปน็ไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยกรม
ธุรกิจพลังงำน โดยแผนกควบคุมคุณภำพของบริษัทฯ จะท ำกำรตรวจสอบคุณภำพของเอทำนอล ท่ีผลิตได้เป็น
ประจ ำทุกวัน 

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง   
พ.ศ. 2543 จำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน เมื่อวันท่ี 29 เมษำยน 2548 ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเอทำนอล      
รำยแรกท่ีได้รับใบอนุญำตดังกล่ำว โดยผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 จะครอบคลุมถึงผู้ค้ำน้ ำมันท่ีมีปริมำณกำรค้ำ      
แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมำณ 120 ล้ำนลิตร)  

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอทานอล 

99.5% 

  น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 

0.5% 
 

เอทานอลแปลงสภาพ 
(Denatured Ethanol) + = 
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รายการ สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

เลขที่บัตรส่งเสริมกำรลงทุน 1760(2)/2546 2078(9)/2551 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 

ปริมำณกำรผลิตที่ได้รับยกเว้นภำษี 54,750,000 ลิตร 
(เวลำท ำงำน 24 ชม./วัน : 

365 วัน/ปี) 

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

330วัน/ปี) 

วันเร่ิมมีรำยได้ 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 

วันหมดอำยุของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 30 มกรำคม 2556 1 เมษำยน 2563 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรที่ได้จำกกำร

ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่ต้อง
น ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 
8 ป ี

นับแต่วันที่เร่ิมมีรำยได้จำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 

(หมดอำยุไปแล้วเมื่อ 
30 ม.ค. 56) 

 
8 ป ี

นับแต่วันที่เร่ิมมีรำยได้จำก
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 

2. ได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกิดข้ึนในระหว่ำง
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักจำกก ำไรสุทธิที่เกิดข้ึนภำยหลัง
ระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 

5 ป ี
นับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำท่ี

ได้รับยกเว้นภำษี 

5 ป ี
นับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำท่ี

ได้รับยกเว้นภำษี 

3. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นที่ต้อง
น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ในกำรผลิตเพ่ือส่งออก 

1 ป ี
นับแต่วันที่น ำเข้ำคร้ังแรก 

1 ป ี
นับแต่วันที่น ำเข้ำคร้ังแรก 

4. ไ ด้ รับยก เ ว้นอำกรขำ เ ข้ ำส ำห รับ เค ร่ื อ งจั ก ร ต ำ ม ที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 

✓ ✓ 

 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015 และมำตรฐำนกำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย 
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัดถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมท่ีดี โดยมี
ระบบกำรควบคุมดูแลกระบวนกำรผลิตอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมท้ังมีแผนด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม เพื่อลด
หรือมิให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่ำงชัดเจนและเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

(2) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
นอกเหนือจำกผลิตภัณฑ์หลัก คือ เอทำนอลตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในกระบวนกำรกล่ัน            

เอทำนอล(Distillation) จะเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) คือ ฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งประกอบไป
ด้วยแอลกอฮอล์หลำยชนิด กำรใช้ฟูเซลออยล์จะต้องมีกำรแยกแอลกอฮอล์ด้วยวิธีกำรกล่ัน และผ่ำนกระบวนกำร
ท ำให้บริสุทธิ์แล้วจึงน ำแอลกอฮอล์ท่ีได้ไปใช้เป็นตัวท ำละลำยในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำกรรมน้ ำหอม 
อุตสำหกรรมเรซิ่นและพลำสติกอุตสำหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์เป็นต้น ท้ังนี้ ปริมำณฟูเซลออยล์ท่ีเกิดขึน้ 
ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ จะมีประมำณวันละ 200 ลิตร 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  (ก) กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

(1)  คุณภาพของผลิตภัณฑ์   
 บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะมุ่งเน้นผลิตเอทำนอลท่ีมีคุณภำพสูงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ โดยบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจสอบคุณภำพของเอทำนอลอย่ำงสม่ ำเสมอ เริ่มต้ังแต่กำรคัดเลือก
และตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบรวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ น ำมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอลท้ัง 2 สำยกำรผลิต
เป็นเทคโนโลยีของ MAGIUN INTERIS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและได้รับกำรยอมรับจำก
ผู้ผลิตเอทำนอลท่ัวโลก กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบบ DCS (Distributed Control System)  
ท่ีทันสมัยและแม่นย ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของเอทำนอลในทุกขั้นตอน 
กำรผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ำยก่อนท่ีจะส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ กำรด ำเนินกำรท้ังหมดข้ำงต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำเอทำนอลท่ีผลิตได้มีคุณภำพได้มำตรฐำน โดยปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถผลิตเอทำนอลท่ีมีควำมบริสุทธิ์
สูงถึง 99.8% โดยปริมำตร 

(2)  การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักท่ีจะส่งผล         

ต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ใช้ก๊ำซชีวภำพซึ่งได้จำก
กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลเป็นเช้ือเพลิงหลักในกำรผลิตไอน้ ำเพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตเอทำนอล จำกเดิมท่ีต้องใช้น้ ำมันเตำเป็นเช้ือเพลิงซึ่งมีรำคำสูงมำก ท ำให้สำมำรถประหยัด
ต้นทุนค่ำเช้ือเพลิงได้ท้ังหมดต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ และในปี 2558 บริษัทฯได้ก่อสร้ำงระบบผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซชีวภำพขนำดก ำลังกำรผลิต 3 เมกะวัตต์ เพื่อน ำไฟฟ้ำท่ีได้มำใช้ภำยในโรงงำนและกระบวนกำรผลิตเป็นกำร
ลดต้นทุนพลังงำนไฟฟ้ำนอกจำกนี้เทคโนโลยีกำรผลิตท่ีบริษัทฯ ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลเป็นระบบอัตโนมัติ        
ท่ีควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด ท ำให้จ ำนวนพนักงำนในสำยกำรผลิตมีจ ำนวนไม่มำกซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนค่ำแรงลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรท่ีบริษัทฯ ออกแบบสำยกำรผลิตท่ี 2 ให้สำมำรถเลือกใช้
กำกน้ ำตำลหรือมันเส้นเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลจะเป็นกำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรท่ีจะบริหำรต้นทุน
กำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดโดยหำกรำคำของวัตถุดิบชนิดใดมีแนวโน้มสูงขึ้นก็จะสำมำรถหันมำใช้วัตถุดิบ
อีกชนิดหนึ่งในกำรผลิตเอทำนอลแทน  

(3) ความแน่นอนในการส่งมอบสินค้า  
 กำรส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำเป็นปัจจัยส ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งท่ีลูกค้ำใช้พิจำรณำในกำร

เลือกส่ังซื้อเอทำนอลแปลงสภำพจำกผู้ผลิตแต่ละรำย ซึ่งผู้ซื้อจะมีแผนกำรรับเอทำนอลท่ีระบุปริมำณท่ีส่งมอบ
และก ำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ำท่ีชัดเจน โดยหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ในปริมำณและ
ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว จะส่งผลกระทบต่อควำมไว้วำงใจของลูกค้ำและช่ือเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือเป็น
นโยบำยหลักท่ีจะต้องส่งมอบสินค้ำให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมไว้วำงใจซึ่งจะส่งผล
ท ำให้ลูกค้ำกลับมำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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(4)  การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
บริษัทฯเป็นผู้ผลิตเอทำนอลรำยแรกท่ีได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 ของ

พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 จึงท ำให้มีกลุ่มลูกค้ำท่ีมีกำรติดต่อท ำธุรกิจกันมำเป็นเวลำนำน 
ประกอบกับกำรท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมเช่ือมั่น
และไว้ใจในกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทฯ จะวำงแผนกำรจัดส่งเอทำนอล
ล่วงหน้ำร่วมกับลูกค้ำท้ังในด้ำนปริมำณสินค้ำและเวลำในกำรจัดส่ง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำว่ำบริษัทฯ
จะสำมำรถส่งสินค้ำให้ได้ตรงตำมควำมต้องกำร นอกจำกนั้นบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรวำงแผนกำรผลิต
และจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อท่ีจะสำมำรถจัดส่งเอทำนอลให้ในปริมำณ คุณภำพ และเวลำ       
ท่ีลูกค้ำต้องกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  

  (ข) ลักษณะลูกค้า 
  บริษัทฯ จ ำหน่ำยเอทำนอลแปลงสภำพส ำหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง เพื่อน ำไปใช้ผสมกับน้ ำมันเบนซินใน
สัดส่วนต่ำง ๆ เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ บริษัทผู้ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 ของ
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ ำมันรำยใหญ่ของประเทศ โดยจะมีกำรท ำสัญญำ
ซื้อขำยเอทำนอล ซึ่งมีอำยุสัญญำประมำณ 3-12 เดือน ขึ้นอยู่กับนโยบำยของลูกค้ำแต่ละรำยในสัญญำจะก ำหนด
ปริมำณเอทำนอลแปลงสภำพท่ีบริษัทฯต้องจัดส่งให้ลูกค้ำในก ำหนดเวลำท่ีแน่นอน ส่วนรำคำซื้อขำยเอทำนอล
แปลงสภำพท่ีจะซื้อขำยกันนั้นจะก ำหนดเป็นรำยไตรมำส   

 

  (ค) นโยบายราคา 
 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เห็นชอบให้ใช้รำคำเอทำนอลอ้ำงอิงจำกกำรเปรียบเทียบ
รำคำต่ ำสุด ระหว่ำงรำคำเอทำนอลท่ีผู้ผลิตรำยงำนต่อกรมสรรพสำมิตกับรำคำเอทำนอลท่ีผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยงำนต่อ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนธันวำคม 2558 เป็นต้นไป  
 โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยจำกต้นทุนบวกอัตรำก ำไรขั้นต้นท่ีเหมำะสม (Cost Plus 
Margin) โดยนอกเหนือจำกกำรพิจำรณำรำคำเอทำนอลอ้ำงอิงท่ีประกำศโดย สนพ.แล้ว บริษัทฯ ยังพิจำรณำปัจจัย
ต่ำง ๆ ประกอบในกำรก ำหนดรำคำขำยเอทำนอลแปลงสภำพเป็นส ำคัญ เช่น รำคำวัตถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิต อุปสงค์
และอุปทำนของตลำด รวมถึงภำวกำรณ์แข่งขันโดยรวมในขณะนั้นท้ังจำกตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นต้น 

 (ง) การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 กรมสรรพสำมิตมีข้อก ำหนดตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็น
เช้ือเพลิงว่ำ บริษัทฯ จะต้องน ำเอทำนอลท้ังหมดท่ีผลิตได้ไปใช้ในกำรผสมกับน้ ำมันเช้ือเพลิงหรือจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ค้ำ
น้ ำมันโดยตรงเท่ำนั้น และต้องแปลงสภำพเอทำนอลเป็น “เอทำนอลแปลงสภำพ” (Denatured Ethanol) ก่อนน ำ
ออกจำกโรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ตำมสูตรท่ีกรมสรรพสำมิตก ำหนด โดยผสมกับน้ ำมันเบนซินหรือน้ ำมัน
แก๊สโซฮอล์ ซึ่งเรียกว่ำสำรแปลงสภำพ ในสัดส่วน 0.5% ต่อเอทำนอล 99.5% โดยปริมำตร ก่อนกำรจ ำหน่ำยให้กับ
ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยผู้ค้ำน้ ำมันจะน ำเอทำนอลแปลง
สภำพไปผสมกับน้ ำมันเบนซินในอัตรำส่วนผสมต่ำง ๆ เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, น้ ำมัน  แก๊สโซฮอล์ E20 และ
น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ตำมล ำดับ 
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 ในกำรขำยเอทำนอลแปลงสภำพของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ลูกค้ำเป็นผู้รับผิดชอบกำรขนส่งเอทำนอล    
ท่ีซื้อเอง โดยลูกค้ำจะเป็นผู้น ำรถขนส่งมำรับสินค้ำ ณ โรงงำนของบริษัทฯ ในขณะท่ีลูกค้ำบำงรำย บริษัทฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบกำรขนส่ง โดยบริษัทฯ จะว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอกในกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งในกรณีนี้
บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่งจนถึงคลังเก็บสินค้ำของลูกค้ำ ส ำหรับปริมำณ
กำรซื้อขำยเอทำนอลนั้นจะยึดตำมปริมำณท่ีวัดโดยมิเตอร์ ณ โรงงำนของบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งมิเตอร์ดังกล่ำว
จะต้องผ่ำนกำรสอบเทียบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเป็นประจ ำ 

  (จ) ภาวะอุตสาหกรรม 
              (1) ภาวะอุตสาหกรรมเอทานอล 

        ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลในปี 2561 โดยเฉล่ียอยู่ ท่ี  4.20 ล้ำนลิ ตรต่อวัน ซึ่ งต่ ำกว่ำ                
เป้ำหมำยควำมต้องกำรใช้เอทำนอลตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ปี 2558 -2579           
ท่ีประมำณกำรควำมต้องกำรใช้เอทำนอลในปี 2561 จ ำนวน 4.72 ล้ำนลิตรต่อวัน แต่อย่ำงไรก็ตำมปริมำณควำม
ต้องกำรใช้เอทำนอลเฉล่ียในปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ประมำณร้อยละ 5 โดยปัจจัยหลักมำจำกรำคำ
น้ ำมันตลำดโลกท่ียังคงอยู่ในระดับต่ ำเฉล่ีย 65 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล กอปรกับปริมำณรถยนต์นั่งส่วนบุคคล      
ท่ีจดทะเบียนใหม่ในปี 2561 ท่ีเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ประมำณ 60,000 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 และกำรส่งเสริม
เชิงนโยบำยในกำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำเช้ือเพลิงของภำครัฐ 
   ในขณะท่ีกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 21.94 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 
2557 เป็น 29.97 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 8.11 ต่อปี เนื่องจำก
รถยนต์รุ่นใหม่ท่ีสำมำรถใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ท่ีมีปริมำณเอทำนอลผสมได้มำกขึ้น กอปรกับรำคำขำยปลีกน้ ำมัน
เช้ือเพลิงท่ียังอยู่ในระดับต่ ำ และปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ท่ีมีส่วนผสมของเอทำนอลเพิ่มสูง อันได้แก่ 
น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีอัตรำกำรใช้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนจำก
ภำครัฐ โดยเพิ่มส่วนต่ำงรำคำขำยแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 และเงินชดเชย จำกกองทุนน้ ำมัน ประกอบกับรถยนต์รุ่น
ใหม่สำมำรถใช้น้ ำมันท่ีมีส่วนผสมของเอทำนอลในปริมำณท่ีเพิ่มสูงขึน้ 

ตารางแสดงปริมาณการใช้เอทานอลส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ในช่วงปี 2557-2561 
(หน่วย : ล้านลิตร) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ปริมำณกำรใช้เอทำนอล 1,181.88 1,273.08 1,334.91 1,435.40 1,532.65 
ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเฉล่ียต่อวัน  3.24 3.49 3.66 4.00 4.20 

ท่ีมำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน 

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมแก๊สโซฮอล์ 

  เนื่องจำกเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงนั้น จะถูกน ำไปผสมรวมกับน้ ำมันเบนซินท่ีสัดส่วนต่ำง ๆ เป็น
น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ตำมล ำดับ ดังนั้น ควำมต้องกำรใช้เอทำนอลส ำหรับใช้เป็นเช้ือเพลิงใน
ประเทศ จะแปรผันตำมปริมำณกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเป็นหลัก โดยในช่วงท่ีผ่ำนมำนั้นปริมำณกำรใช้
น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 21.94 ล้ำนลิตรต่อวัน ในปี 2557 เป็น 29.97 ล้ำนลิตรต่อวัน 
ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 8.11 ต่อปี เนื่องมำจำกรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีสำมำรถใช้
น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ท่ีปริมำณเอทำนอลผสมได้มำกขึ้น ประกอบกับรำคำขำยปลีกน้ ำมันเช้ือเพลิงท่ียังคงอยู่ในระดับต่ ำ 
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ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ในช่วงปี 2557-2561 

(หน่วย : ล้านลิตร) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 8,007.92 9,130.33 10,118.37 10,521.90 10,939.05 
กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์เฉลี่ยต่อวัน  21.94 25.01 27.65 28.80 29.97 

ที่มำ : กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
 

นอกจำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องแล้วหำกพิจำรณำสัดส่วนกำร
จ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ พบว่ำต้ังแต่ปี 2556 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ท่ีมีส่วนผสมของ  เอทำนอล 
ท่ีสูง ได้แก่ น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรสนับสนุน
ของภำครัฐผ่ำนกำรเพิ่มส่วนต่ำงรำคำระหว่ำงแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 และเงินชดเชยจำกกองทุนน้ ำมันประกอบ
กับรถยนต์ใหม่สำมำรถใช้น้ ำมันท่ีมีส่วนผสมของเอทำนอลในปริมำณท่ีสูงขึ้นได้ 

 

 

 

ด้ำนผู้ค้ำน้ ำมันมีกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85
เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ ส้ินปี 2561 มีสถำนีบริกำรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จ ำนวน 4,256 สถำนีบริกำร และ
มีสถำนีบริกำรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จ ำนวน 1,333 สถำนีบริกำร  

(หน่วย:บาท/ลิตร) 
ประเภทน้ ามัน 

เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 

อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุน 8.0800 2.1200 2.1200 - - 
อัตรำเงินชดเชย - - - 0.7800 6.3800 
ค่ำกำรตลำด 3.3094 2.2452 2.3886 2.1427 3.4002 

รำคำขำยปลีก 34.1600 26.7500 26.4800 23.7400 19.5400 

ท่ีมำ : โครงสร้ำงรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2562 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
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สดัสว่นกำรใช้
แก๊สโซฮอล ์E10

กราฟแสดงสัดส่วนการใชน้้ ามันแก๊สโซฮอล์แต่ละประเภท ในช่วงปี 2556-2561 

 

25



(3) ภาวะอุตสาหกรรมกากน้ าตาล 

 กำกน้ ำตำลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรแปรรูปอ้อยในโรงงำนน้ ำตำลซึ่งปริมำณอ้อย            
1 ตัน จะได้ผลผลิตกำกน้ ำตำลประมำณ 45-50 กิโลกรัม หรือปริมำณร้อยละ 4.50-5.00 ของปริมำณอ้อยท่ีเข้ำหีบ
ส ำหรับประเทศไทยนั้นฤดูหีบอ้อยจะอยู่ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงพฤษภำคมของปีถัดไป โดยปริมำณอ้อย
เข้ำหีบและปริมำณกำกน้ ำตำลท่ีผลิตได้ ในปีกำรผลิต 2556/2557 ถึง 2560/2561 เป็นดังนี้ 

ฤดูการผลิต 
ปริมาณพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 

(ล้านไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(ตัน/ไร่) 

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 

(ล้านตัน) 

ปริมาณกากน้ าตาลท่ีผลิตได้ 

(ล้านตัน) 

2556/2557 10.08 11.24 103.67 4.29 

2557/2558 10.53 11.08 105.96 4.61 

2558/2559 11.01 9.15 94.05 4.23 

2559/2560 10.99 9.43 92.95 3.89 
2560/2561 11.54 12.06 135.00 5.49 

ท่ีมำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 

 เนื่องจำกรัฐบำลผลักดันนโยบำยบริหำรพื้นท่ีเกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปล่ียนพื้นท่ี
ปลูกข้ำวท่ีอยูในพื้นท่ีไม่เหมำะสมไปสู่กำรปลูกอ้อยโรงงำน มันส ำปะหลัง ปำล์มน้ ำมัน และข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ 
ท้ังนี้อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีเหมำะต่อกำรส่งเสริมให้ชำวนำหันมำปรับเปล่ียนไร่นำ เป็นไร่อ้อยเนื่องจำกอ้อย
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่อุตสำหกรรมท่ีต่อเนื่องได้นอกจำกจะผลิตเป็น
น้ ำตำลทรำยแล้ว ยังน ำผลพลอยได้จำกกำรผลิตไปเป็นวัตถุดิบผลิตเอทำนอล เพื่อใช้เป็นพลังงำนทดแทนและยัง
น ำกำกอ้อยไปเป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำหรือน ำไปผลิตเป็นเย่ือกระดำษได้อีกด้วย โดยพบว่ำพื้นท่ีเพำะปลูก
ปีกำรผลิต 2560/2561 เพิ่มขึ้นจำกปีกำรผลิต 2559/2560 ประมำณ 5 แสนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ในขณะท่ี
ผลผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 2.63 ตันไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เนื่องจำกปริมำณฝนท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อตออ้อย 

          ภาวะการแข่งขัน 
  ในปี 2561 ประเทศไทยมีโรงงำนผลิตเอทำนอลท่ีเปิดด ำเนินกำรแล้วจ ำนวน 26 โรงงำน       
คิดเป็นก ำลังกำรผลิตติดต้ังรวม 5,790,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมประเภทวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกำรผลิตเอ
ทำนอลได้ดังนี้ 
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โรงงานเอทานอลทีเ่ปิดด าเนินการผลิตเอทานอลแลว้ 

โรงงานเอทานอล จังหวัด 
ก าลังการผลิต 

(ลิตร/วัน) 
วัตถุดิบหลัก 

1.บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) เฟส 1 สุพรรณบุรี 150,000 กำกน้ ำตำล 
2.บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จ ำกัด* ขอนแก่น 150,000 กำกน้ ำตำล 
3.บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จ ำกัด * กำญจนบุรี 200,000 กำกน้ ำตำล 
4.บริษัท น้ ำตำลไทยเอทำนอล จ ำกัด* กำญจนบุรี 100,000 กำกน้ ำตำล 
5.บริษัท เคไอ เอทำนอล จ ำกัด* นครรำชสีมำ 200,000 กำกน้ ำตำล 
6.บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ำกัด * กำฬสินธุ์ 230,000 กำกน้ ำตำล 
7.บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ำกัด (กุฉินำรำยณ์)* กำฬสินธุ์ 320,000 กำกน้ ำตำล 
8.บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ำกัด* ชัยภูมิ 500,000 กำกน้ ำตำล 
9.บริษัท เอกรัฐพัฒนำ จ ำกัด* นครสวรรค์ 230,000 กำกน้ ำตำล 
10.บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงำน จ ำกัด* สระบุร ี 300,000 กำกน้ ำตำล 
11.บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ำกัด* สุพรรณบุรี 200,000 กำกน้ ำตำล 
12.บริษัท แม่สอดพลังงำนสะอำด จ ำกัด* ตำก 230,000 น้ ำอ้อย/กำกน้ ำตำล 
13.บริษัท รำชบุรีเอทำนอล จ ำกัด* รำชบุรี 150,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
14.บริษัท อี เอส เพำเวอร์ จ ำกัด* สระแก้ว 150,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
15.บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ำกัด (มหำชน)* นครปฐม 200,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
16.บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) เฟส 2 สุพรรณบุรี 200,000 มันเส้น/กำกน้ ำตำล 
17.บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด ลพบุรี 200,000 มันเส้น 
18.บริษัท ไท่ผิงเอทำนอล สระแก้ว 150,000 มันสด 
19.บริษัท พี เอส ซี สตำร์ซ โปรดักส์ชั่น ชลบุรี 150,000 มันสด/มันเสน้ 
20.บริษัท ไทยเอทำนอล พำวเวอร์ จ ำกัด(มหำชน) ขอนแก่น    130,000  มันสด 
21.บริษัท อี85 จ ำกัด ปรำจีนบุรี 500,000 มันสด/น้ ำแป้ง 
22.บริษัท อุบล ไบโอ เอทธำนอล จ ำกัด อุบลรำชธำน ี 400,000 มันสด/มันเสน้ 
23.บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล จ ำกัด ฉะเชิงเทรำ 150,000 มันสด/มันเสน้ 
24.บริษัท ทีพีเค เอทำนอล จ ำกัด (เฟส1) นครรำชสีมำ 340,000 มันเส้น 
25.บริษัท อิมเพรส เอทำนอล จ ำกัด ฉะเชิงเทรำ 200,000 มันสด/มนัเสน้/กำกน้ ำตำล 
26.บริษัท ฟ้ำขวัญทิพย์ จ ำกัด ปรำจีนบุรี 60,000 มันสด 
 รวมก าลังการผลิตทั้งหมดในปัจจุบัน  5,790,000  
ท่ีมำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

หมำยเหตุ : *เป็นโรงงำนผลิตเอทำนอลท่ีเป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ประกอบกำรโรงงำนน้ ำตำล 
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 7.56 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 10.69 
 
ปี 

ปริมาณการใช้เอทานอลรวม
ภายในประเทศ 

(ล้านลิตร) 

ปริมาณการขายเอทานอลแปลงสภาพ
ของบริษัทฯ 
(ล้านลิตร) 

ส่วนแบ่งการตลาด 
ของบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

2559          1,334.91              105.92           7.93 
2560          1,435.18              98.092           6.83 
2561         1,532.65            115.833           7.56 

ท่ีมำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน 

  การก ากับดูแลของภาครัฐในอุตสาหกรรมเอทานอล 

  ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงเป็นธุรกิจท่ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดย
หน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครัฐท่ีจะดูแลรับผิดชอบและก ำหนดนโยบำยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

  (1) การผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 

  เพื่อให้กำรขออนุญำตต้ังโรงงำนผลิตเอทำนอลมีมำตรฐำนเป็นไปในทำงเดียวกัน ภำยหลังจำกท่ี
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 ธันวำคม 2549 เห็นชอบนโยบำยกำรเปิดเสรีกำรผลิตสุรำกล่ันชนิดสำมทับ (เอทำนอล) 
ท่ีน ำไปใช้ผสมกับน้ ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง กระทรวงกำรคลังจึงได้ออกประกำศกระทรวงกำรคลัง     
เรื่อง วิธีกำรบริหำรงำนสุรำกล่ันชนิดสุรำสำมทับ (เอทำนอล) เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 เมื่อวันท่ี 24 
กันยำยน 2550 ซึ่งประกำศดังกล่ำวได้ก ำหนดขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำรขออนุญำตจัดต้ังโรงงำนผลิตเอทำนอล  
กำรขออนุญำตผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล ตลอดจนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยเอทำนอลของเอทำนอลซึ่งถูกก ำกับ
ดูแลโดยกรมสรรพสำมิต นอกจำกนี้ กระทรวงพลังงำนได้ออกประกำศเมื่อวันท่ี 21 มกรำคม 2548 ก ำหนดให้    
เอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับเครื่องยนต์ โดยจะใช้เป็นเช้ือเพลิงโดยตรงหรือใช้ผสมกับน้ ำมันเช้ือเพลิงก็ได้ 
เป็นน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ดังนั้น ในกำรจ ำหน่ำยเอทำนอล         
ท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงนั้น ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงจะต้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ ำมัน                 
ตำมมำตรำ 7 หรือมำตรำ 10 แล้วแต่กรณี ต่อกรมธุรกิจพลังงำน 

 -ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 หมำยถึง ผู้ค้ำน้ ำมันท่ีมีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด 
ปีละต้ังแต่ 100,000 เมตริกตัน ขึ้นไป  

 -ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 10 หมำยถึง ผู้ค้ำน้ ำมันท่ีมีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปีละไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน แต่เป็นผู้ค้ำน้ ำมันท่ีมีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกิน 30,000 
เมตริกตัน (ประมำณ 36 ล้ำนลิตร) หรือเป็นผู้ค้ำน้ ำมันท่ีมีขนำดของถังท่ีสำมำรถเก็บน้ ำมันแต่ละชนิดหรือรวมกัน
ทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร 

(2) การก าหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอล 
  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรน ำเอทำนอลมำใช้ในเชิงพำณิชย์  และสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่
ผู้บริโภค กรมธุรกิจพลังงำนจึงได้ก ำหนดลักษณะและคุณภำพเอทำนอลแปลงสภำพส ำหรับใช้ผสมกับน้ ำมัน
เบนซินพื้นฐำนเพื่อผลิตเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอลล์ ผ่ำนประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะและ
คุณภำพของเอทำนอลแปลงสภำพ พ.ศ. 2548 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎำคม 2548 
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(3) การยกเว้นภาษีสรรพสามิต
เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้เอทำนอลเป็นเช้ือเพลิง รัฐบำลโดยกรมสรรพสำมิต

จึงได้ออกประกำศเรื่อง วิธีกำรยกเว้นภำษีสุรำส ำหรับสุรำกล่ันชนิดเอทำนอลท่ีน ำไปใช้ เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบเพื่อใช้ผลิตน้ ำมันเช้ือเพลิงเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง เมื่อวันท่ี 29 กันยำยน 2560 โดยผู้ขอยกเว้นภำษี
ดังกล่ำวจะต้องท ำกำรติดต้ังระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ำรำยงำนตำมท่ีกรมสรรพสำมิตก ำหนด 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
(1) การผลิต

โรงงำนผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ ต้ังอยู่เลขท่ี 9 หมู่ 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ต ำบลหนองมะค่ำโมง 
อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อท่ีกว่ำ 1,400 ไร่ ท้ังนี้ บริษัทฯ มีสำยกำรผลิตเอทำนอล 2 สำย ซึ่งใช้
เทคโนโลยีของ MAGUIN INTERIS (“MAGUIN”) ประเทศฝรั่งเศสท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับกำรยอมรับจำกผู้ผลิต 
เอทำนอลท่ัวโลก โดยลักษณะเด่นของเทคโนโลยี MAGUIN คือ ใช้กระบวนกำรหมักแบบหลำยถังต่อเนื่อง 
(Cascade Continuous) และกระบวนกำรกล่ันแบบ 2 คอลัมน์ นอกจำกนี้ กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015 และมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 
จำกสถำบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย ซึ่งรับรองโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

รายละเอียด สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 
วัตถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตเอทำนอล กำกน้ ำตำล กำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง 
ก ำลังกำรผลิตติดต้ัง 165,000 ลิตรต่อวัน 200,000 ลิตรต่อวัน 
วันท่ีเริ่มกำรผลิตครั้งแรก 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 

ปัจจุบันสำยกำรผลิตเอทำนอลท้ัง 2 สำยกำรผลิตของบริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วโดยสำยกำรผลิตท่ี 1 ซึ่งใช้กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบได้เพียงชนิดเดียว ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิต 
เชิงพำณิชย์มำแล้วตั้งแต่วันท่ี 31 มกรำคม 2548 ส ำหรับสำยกำรผลิตท่ี 2 ซึ่งสำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบได้สองชนิด 
คือ กำกน้ ำตำลหรือมันส ำปะหลัง นั้น ปัจจุบันได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตเอทำนอลเชิงพำณิชย์  เมื่อวันท่ี 2 เมษำยน 
2555 โดยใช้กำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตได้เพียงอย่ำงเดียว อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้
วัตถุ ดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตท่ี 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับต้นทุนกำรผลิตและแผนกำรผลิต 
ของบริษัทฯ เป็นหลัก 

29



(2) ก าลังการผลิต

รายละเอียด 
ปี 2560 ปี 2561 

สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 สายการผลิตที่ 1 สายการผลิตที่ 2 

ก ำลังกำรผลิตติดต้ัง 54,750,000 66,000,000 54,750,000 66,000,000 
ปริมำณกำรผลิตจริง 39,754,683 58,117,545 45,655,182 70,136,418 
% ของก ำลังกำรผลิตติดต้ัง 72.61 88.06 83.39 106.27 

รวมก ำลังกำรผลิตติดต้ัง 120,750,000 120,750,000 
รวมปริมำณผลิตจริง 97,872,228 115,791,600 
%ของก ำลังกำรผลิตติดต้ังรวม 81.05 95.89 

(3) การผลิตและกระบวนการผลิต

การเตรียมวัตถุดิบ 

(Mash Preparation) 

การหมัก 

(Fermentation) 

การกลั่น 

(Distillation) 

การดูดน้ าออก 

(Dehydration) 

แอลกฮอล์ที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.8%          
โดยปริมาตร

ใช้เวลำประมำณ 4 ช่ัวโมง 

ใช้เวลำประมำณ 36 ช่ัวโมง 

ใช้เวลำประมำณ 30 นำที 
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กระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนหลักดังนี้ 

(1) การเตรียมวัตถุดิบ (Mash Preparation Process)
กำกน้ ำตำลท่ีถูกส่งโดยท่อจำกถังเก็บกำกน้ ำตำลจะถูกน ำมำเตรียมก่อนกำรน ำไปหมักด้วยกำรน ำ

กำกน้ ำตำลมำเจือจำงด้วยน้ ำเพื่อให้ได้ควำมเข้มข้นท่ีเหมำะสมและเติมกรดซึ่งเป็นสำรเคมีประเภทลดแรงตึงผิว
เพื่อให้ส่ิงเจือปนประเภท Organic Salt ตกตะกอนออกจำกกำกน้ ำตำล  

(2) การหมัก (Fermentation Process)
กำกน้ ำตำลท่ีถูกเจือจำงส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้ำสู่กระบวนกำรเตรียมยีสต์เพื่อเตรียมเช้ือยีสต์ส ำหรับ

ใช้ในกระบวนกำรหมัก โดยจะเติมสำรอำหำร กรด และอำกำศ ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของยีสต์ จำกนั้น
ยีสต์ท่ีผ่ำนกำรเล้ียงจนได้สภำวะท่ีเหมำะสมใน Prefermenters จะถูกส่งเข้ำถังหมัก (Fermenters) พร้อมกับ
กำกน้ ำตำลท่ีถูกเจือจำงอีกส่วนหนึ่ง กระบวนกำรหมักของบริษัทฯ จะเป็นกระบวนกำรแบบต่อเนื่อง  
(Cascade Continuous) โดยผ่ำนถังหมักท้ังหมด 6 ใบ ซึ่งในแต่ละถังจะมีปั๊มสูบวนและระบบน้ ำหล่อเย็น 
เพื่อควบคุมอุณหภูมิถังหมักให้คงท่ี โดยจะใช้เวลำในกำรหมักท้ังส้ินประมำณ 36 ช่ัวโมง เพื่อให้ยีสต์เปล่ียน
น้ ำตำลให้เป็นแอลกอฮอล์ หลังจำกนั้นน้ ำหมักจะถูกส่งไปยังถังพัก (BufferTank) เพื่อรอท ำกำรกล่ันต่อไป 
ในกระบวนกำรนี้จะได้แอลกอฮอล์ท่ีมีระดับควำมบริสุทธิ์ประมำณ 9-10% โดยปริมำตร  

(3) การกลั่น (Distillation Process)
แอลกอฮอล์ท่ีได้จำกกำรหมักท่ีถูกเก็บไว้ในถังพัก จะถูกสูบไปยังหอกล่ันท่ี 1 ซึ่งท ำหน้ำท่ีแยก

แอลกอฮอล์ออกจำกน้ ำหมัก โดยกำรกล่ันท่ีควำมดันระดับต่ ำกว่ำบรรยำกำศ  เมื่อไอของแอลกอฮอล์เคล่ือนตัว
ออกจำกยอดหอกล่ันท่ี 1 ก็จะไหลผ่ำนชุดหล่อเย็น ไอแอลกอฮอล์ส่วนท่ีบริสุทธิ์จะควบแน่นเป็นแอลกอฮอล์เหลว
ท่ีมีควำมบริสุทธิ์ประมำณ 50% โดยปริมำตร และถูกสูบส่งไปต่อยังหอกล่ันท่ี 2 ซึ่งมีหน้ำท่ีท ำให้แอลกอฮอล์  
มีควำมบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยกำรกล่ันท่ีควำมดันสูงกว่ำบรรยำกำศ เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ท่ีมีควำมบริสุทธิ์ประมำณ 
92% โดยปริมำตร ไอแอลกอฮอล์จำกหอกล่ันท่ี 2 จะถูกส่งผ่ำนเข้ำไปสู่กระบวนกำรแยกน้ ำออก (Dehydration) 

ในกระบวนกำรกล่ันนี้จะเกิดฟูเซลออยล์ (Fusel Oil) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ สำมำรถน ำไปใช้ใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำกรรมน้ ำหอม อุตสำหกรรมเรซิ่นและพลำสติก อุตสำหกรรมแล็คเกอร์และหมึกพิมพ์ 
นอกจำกนี้ จะเกิดน้ ำกำกส่ำ (Spent Wash) ซึ่งจะถูกส่งไปบ ำบัดท่ีระบบผลิตก๊ำซชีวภำพของบริษัทฯ ต่อไป 

(4) การดูดน้ าออก (Dehydration Process)
เป็นกำรแยกน้ ำท่ีเหลือออกเพื่อท ำให้แอลกอฮอล์มีควำมบริสุทธิ์ในระดับ 99.8% โดยปริมำตร

โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่ำนหอส ำหรับดูดซับน้ ำ (Dehydration Unit) จ ำนวน 2 ถัง ซึ่งจะมี Zeolytes 
บรรจุไว้ภำยในเพื่อท ำหน้ำท่ีดูดซับน้ ำออกจำกไอแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ท่ีแห้งแล้วจะถูกควบกล่ันแล้วท ำให้
เย็นลงก่อนจะถูกส่งไปยังถังเก็บ (Storage Tank) เพื่อรอจ ำหน่ำยต่อไป ท้ังนี้ บริษัทฯ มีถังเก็บเอทำนอล 
จ ำนวน 4 ใบ ควำมจุรวมท้ังส้ิน 4,500,000 ลิตร โดยในถังเก็บแต่ละใบจะมีกำรปล่อยไนโตรเจนทดแทนอำกำศ
ภำยใน หรือท่ีเรียกว่ำ “Nitrogen Blanketing” เพื่อรักษำคุณภำพของเอทำนอลและรอจัดจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ 
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 การจัดหาวัตถุดิบ 
(1) กากน้ าตาล (Molasses)

วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ คือ กำกน้ ำตำล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่ำ
ร้อยละ 80 ของต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล บริษัทฯ ส่ังซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศ
ท้ังหมดโดยบริษัทฯ จะเริ่มเจรจำซื้อกำกน้ ำตำลล่วงหน้ำกับผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจ ำหน่ำยกำกน้ ำตำลต้ังแต่ช่วงก่อน
ฤดูกำล เปิดหีบอ้อย เนื่องจำกกำกน้ ำตำลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกำรผลิตน้ ำตำล ดังนั้นปริมำณกำกน้ ำตำล   
จะมำกหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละฤดูกำลเป็นส ำคัญ เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ี
บริษัทฯ อำจมีปริมำณกำกน้ ำตำลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เพียงพอต่อกำรผลิตเอทำนอลตำมแผนท่ีวำงไว้ บริษัทฯ 
จึงมีกำรจัดท ำสัญญำซื้อกำกน้ ำตำลล่วงหน้ำกับผู้ผลิตและ/หรือผู้จ ำหน่ำยกำกน้ ำตำล โดยจะก ำหนดปริมำณกำรซื้อ
กำกน้ ำตำลและก ำหนดส่งมอบท่ีแน่นอนไว้ บริษัทฯ มีกำรส่ังซื้อกำกน้ ำตำลจำก บริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด   
(“มิตรผล”) เป็นหลัก เนื่องจำกโรงงำนน้ ำตำลของมิตรผลต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วย
ประหยัดต้นทุนกำกน้ ำตำล (รวมค่ำขนส่ง) ลงได้ส่วนหนึ่ง ท้ังนี้บริษัทฯ มีกำรท ำสัญญำกำรซื้อขำยกำกน้ ำตำลกับ
บริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด จ ำนวน 200,000 ตันต่อปี เป็นระยะเวลำ 15 ปี เริ่มต้ังแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 โดยจะมี
กำรก ำหนดรำคำซื้อขำยทุก 5 ปี ส ำหรับสัญญำหลัก และทุกๆ 1 ปี ส ำหรับสัญญำเสริม  

  ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะส่ังซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ผลิตหลักเพียงรำยเดียว คือ มิตรผล เนื่องจำกเป็น
ผู้ผลิตรำยใหญ่ และมีโรงงำนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงำนของบริษัทฯ ท ำให้ลดต้นทุนค่ำขนส่งกำกน้ ำตำลได้แล้ว 
บริษัทฯ ยังมีกำรส่ังซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยกำกน้ ำตำลรำยอื่นเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี
และลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยน้อยรำย โดยบริษั ทฯ ได้มีกำรท ำสัญญำซื้อขำย
กำกน้ ำตำลระยะยำวเพิ่มเติมจำกผู้ผลิตกำกน้ ำตำลรำยอื่น ได้แก่ บริษัท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด ซึ่งมีระยะเวลำ   
ของสัญญำ 5 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

  ท้ังนี้ ในกำรซื้อกำกน้ ำตำลส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั้น ผู้ขำยมีหน้ำท่ีส่งมอบกำกน้ ำตำลถึงโรงงำน
ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม มีผู้ขำยบำงรำยท่ีบริษัทฯ จะต้องจัดรถขนส่งไปรับมอบกำกน้ ำตำลจำกโรงงำนของผู้ขำย
ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯจะว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งภำยนอกในกำรขนส่งกำกน้ ำตำลจำกโรงงำนของผู้ขำยมำส่งมอบท่ีโรงงำน
ของบริษัทฯ โดยในสัญญำจ้ำงขนส่งระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทขนส่งจะระบุชัดเจนว่ำผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในควำม
เสียหำยท้ังหลำยท่ีเกิดจำกกำรปลอมปน กำรเส่ือมคุณภำพ หรือกำรสูญหำยของสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งและ
ควำมเสียหำยเนื่องจำกอุบัติเหตุ ไม่ว่ำกำรปลอมปน กำรเส่ือมสภำพหรือกำรสูญหำยนั้นจะเกิดเนื่องจำกสำเหตุใด    
ก็ตำมบริษัทขนส่งต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่บริษัทฯ     

(2) สารเคมี

นอกเหนือจำกกำกน้ ำตำลที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้ว บริษัทฯยังใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิต
เอทำนอลโดยในปี 2559-2561 ต้นทุนสำรเคมีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.68 ร้อยละ 1.82 และร้อยละ 1.78 ของ
ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล ท้ังนี้ สำรเคมีท่ีส ำคัญท่ีบริษัทฯ ใช้ในกระบวนกำรผลิต เช่น ยีสต์, ยูเรีย,ไดแอมโมเนี่ยม
ฟอสเฟต, Anti Foam และกรดซัลฟูริก เป็นต้น โดยเป็นกำรส่ังซื้อจำกผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศ
ท้ังหมด และจำกกำรท่ีบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจึงเน้นกำรส่ังซื้อวัตถุดิบ         
ท่ีมีคุณภำพจำกผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจ ำหน่ำยท่ีมีศักยภำพและควำมสำมำรถท่ีจะจัดส่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ    
ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงครบถ้วนและตรงตำมก ำหนดเวลำท่ีต้องกำร โดยบริษัทฯ จะมีกำรจัดท ำทะเบียนรำยช่ือผู้ผลิต 
และ/หรือ ผู้จัดจ ำหน่ำย (Approved Vendor List) เพื่อใช้ในกำรกล่ันกรองผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จัดจ ำหน่ำยท่ีมี
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คุณภำพ ซึ่งบริษัทฯ จะท ำกำรทบทวนผลกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจำรณำจำกคุณภำพและประวัติ          
กำรส่งมอบวัตถุดิบเป็นหลัก  

 ท้ังนี้ ในกำรส่ังซื้อสำรเคมีนั้นบริษัทฯจะพิจำรณำจำกปริมำณกำรส่ังซื้อขั้นต่ ำ (Minimum Stock) 
ท่ีก ำหนดไว้ โดยหำกปริมำณลดลงจนถึงปริมำณขั้นต่ ำท่ีต้องมีไว้ ระบบ ERP ก็จะแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ส่ังซื้อสำรเคมีเพิ่ม ซึ่งระบบดังกล่ำวจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรวัตถุดิบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ         
มีปริมำณท่ีเหมำะสม 

(3) มันเส้น 

 ปัจจัยในกำรพิจำรณำเลือกใช้วัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตท่ี 2 นั้น จะขึ้นอยู่กับ
ต้นทุนกำรผลิตและแผนกำรผลิตของบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งกำรท่ีบริษัทฯ มีทำงเลือกในกำรเลือกใช้วัตถุดิบจะท ำให้
บริษัทฯ บริหำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกท้ังช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงกำกน้ ำตำลเป็น
วัตถุดิบหลักเพียงอย่ำงเดียว โดยบริษัทฯ สำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีต้นทุนท่ีต่ ำกว่ำในกำรผลิตเอทำนอลได้  

 ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรผลิตเอทำนอลจำกมันเส้น โดยมีนโยบำย
ในกำรจัดหำมันเส้นจำกบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกำญจนบุรี อุทัยธำนี นครสวรรค์และก ำแพงเพชร 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีกำรปลูกมันส ำปะหลังเป็นจ ำนวนมำก โดยกำรซื้อมันเส้นนั้น บริษัทจะท ำกำรส ำรวจลำนมัน
เพื่อให้มั่นใจว่ำ ลำนมันดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรผลิตมันเส้นตรงตำมคุณภำพท่ีบริษัทฯ ต้องกำร และบริษัทฯ   
จะท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง เพื่อตรวจสอบคุณภำพของมันเส้นทุกครั้ง ก่อนตัดสินใจท ำกำรซื้อขำย นอกจำกนี้ ใน
ขั้นตอนกำรรับมอบมันเส้นในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ก็จะท ำตรวจสอบมันเส้นในแต่ละคันรถว่ำมีคุณภำพตำมท่ี
ก ำหนดหรือไม่ ก่อนท่ีจะรับมอบ โดยหำกมีคุณภำพไม่เป็นไปตำมท่ีบริษัทฯก ำหนด ก็จะปฎิเสธกำรรับมอบใน
ครั้งดังกล่ำว เพื่อให้มั่นใจว่ำมันเส้นท่ีบริษัทฯ จัดหำมำนั้นเป็นมันเส้นท่ีมีคุณภำพตรงตำมท่ีก ำหนดและเหมำะสม
ส ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตเอทำนอลของบริษัทฯ  

(4) น้ าตาลทรายดิบ 
สืบเนื่องจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลของสำยกำรผลิตท่ี 2 สำมำรถรองรับวัตถุดิบน้ ำตำล

ทรำยดิบได้ จึงนับเป็นกำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรเลือกใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ อีกทำงหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทฯ 
สำมำรถบริหำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ท้ังนี้ในแต่ละปีท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย (กอน.) จะพิจำรณำนโยบำย
เพิ่มเติมปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำตำลทรำยดิบภำยในรำชอำณำจักรให้แก่กิจกำรอุตสำหกรรมผลิตเอทำนอล โดย
จะพิจำรณำจำกปริมำณผลผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิตเพื่อลดปริมำณน้ ำตำลทรำยท่ีจะส่งออกสู่ตลำดโลก และเพื่อ
เป็นกำรส่งเสริมและขยำยตลำดกำรใช้น้ ำตำลทรำยเป็นวัตถุดิบในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น  
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 (3) ปัจจัยความเสี่ยง 
  บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตเอทำนอลเพื่อใช้ผสมกับ      
น้ ำมันเบนซินในอัตรำส่วนต่ำงๆ เป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์
โดยท่ัวไปโดยบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบอุตสำหกรรมกลำงน้ ำท่ีไม่ได้ประกอบอุตสำหกรรมต้นน้ ำและปลำยน้ ำจึงต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบซึ่งเป็นอุตสำหกรรมต้นน้ ำอันได้แก่กำกน้ ำตำลเป็นต้น 
รวมถึงกำรใช้ก๊ำซชีวภำพซึ่งเป็นเช้ือเพลิงหลัก โดยท้ังสองเรื่องดังกล่ำวเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในกำรผลิตเอทำนอล  
เพื่อให้สำมำรถท ำก ำไรท่ีดี โดยมีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคัญในรอบปี 2561 ดังนี ้

(1)  ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบหลัก 

 บริษัทฯใช้กำกน้ ำตำลซึ่งเป็นผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเอทำนอลคิดเป็น
สัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 80 ของต้นทุนโดยรวมจึงมีปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบหลำยด้ำน อันได้แก่พื้นท่ีในกำร
เพำะปลูกซึ่งจะแปรผันไปตำมผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับพืชไร่ชนิดอื่น สภำพภูมิอำกำศ, โรคระบำด, 
ปริมำณน้ ำฝนและน้ ำชลประทำนในแต่ละปี ควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมอื่นและปริมำณกำรส่งออกในแต่ละปี 
เป็นต้นโดยบริษัทฯมีกำรจัดหำกำกน้ ำตำลโดยท ำสัญญำซื้อขำยระยะยำวกับผู้ผลิตและหรือผู้จัดจ ำหน่ำย
กำกน้ ำตำลในประเทศเพื่อตกลงปริมำณและก ำหนดเวลำส่งมอบกำกน้ ำตำลไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถ
บริหำรสต็อกวัตถุดิบรวมทั้งกำรวำงแผนผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุด 

(2)  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก 

 กำรเปล่ียนแปลงรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล เนื่องจำกเป็น
ต้นทุนส่วนใหญ่ในกำรผลิตเอทำนอล ท้ังนี้รำคำกำกน้ ำตำลจะแปรผันไปตำมอุปทำนอุปสงค์ในทิศทำงเดียวกับกำร
เปล่ียนแปลงรำคำน้ ำตำล ซึ่งเป็นไปตำมฤดูกำลและกลไกตลำด หำกรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
อย่ำงรวดเร็วอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขำยและอัตรำก ำไรของบริษัทฯเนื่องจำกไม่สำมำรถปรับรำคำขำยเอทำ
นอลเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยเอทำนอลจำกต้นทุนบวกก ำไรขั้นต้นในอัตรำท่ีเหมำะสม อีกท้ังมี
กำรติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดและควำมเคล่ือนไหวของรำคำวัตถุดิบกำกน้ ำตำลอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้
สำมำรถจัดซื้อวัตถดิุบได้ในรำคำท่ีเหมำะสมหรือสำมำรถแข่งขันได้โดยมีอัตรำก ำไร (GROSS PROFIT MARGIN) ท่ีดี 

(3)  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

  บริษัทฯ จ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ ำมันมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อน ำไปผสมเป็นน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งถือว่ำเป็นตลำดท่ีมีลูกค้ำน้อยรำย 
ดังนั้นลูกค้ำรำยใหญ่ท่ีมีควำมต้องกำรเอทำนอลในปริมำณมำกจึงมีอ ำนำจต่อรองท้ังรำคำและเงื่อนไขกำรซื้อขำย 
แต่หำกไม่มีปริมำณกำรส่ังซื้อจำกลูกค้ำรำยใหญ่ หรือปริมำณกำรส่ังซื้อลดลงอำจจะส่งผลกระทบต่อรำยได้      
และผลก ำไรของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่น         
และควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ อีกท้ังพยำยำมลดกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นหลัก โดยขยำยฐำน
ลูกค้ำให้มำกขึ้นเพื่อให้สำมำรถจ ำหน่ำยเอทำนอลได้ตำมแผนงำนและเป้ำหมำยในรำคำและเงื่อนไขท่ีดีท่ีสุด 
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(4) ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ  

  เนื่องจำกนโยบำยส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนของภำครัฐมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ      
เอทำนอล ตลอดจนแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (AEDP 2015) ท่ีก ำหนดเป้ำหมำยควำม
ต้องกำรใช้เอทำนอล และแผนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำมันเช้ือเพลิง (OIL PLAN 2015) ในกำรก ำหนดชนิดน้ ำมัน    
ท่ีจ ำหน่ำยให้มีควำมเหมำะสม ดังนั้นกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของภำครัฐ หรือในกรณีท่ีนโยบำยของภำครัฐ   
ขำดควำมต่อเนื่องหรือไม่ชัดเจน จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องบริหำรกำรผลิตและ
กำรจ ำหน่ำยเอทำนอลให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุน กำรรักษำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ รวมถึงกำรขยำยตลำดส่งออกหรือกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำจะได้รับผลกระทบจำกนโยบำยของภำครัฐน้อยท่ีสุด 

(5)  ความเสี่ยงจากแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้น  

  ตำมท่ีภำครัฐมีนโยบำยในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ำ (ELECTRICAL VEHICLES 
หรือ “EVs”) ตำมนโยบำย ENERGY 4.0 ท่ีจะปรับเปล่ียนกำรพึ่งพำฟอสซิลไปสู่พลังงำนสีเขียวเพิ่มมำกขึ้น 
กอปรกับกำรใช้รถยนต์ไฮบริดท่ีใช้ท้ังพลังงำนไฟฟ้ำและน้ ำมันเช้ือเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นในปัจจุบัน แม้จะมี
ข้อจ ำกัดด้ำนรำคำและอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ ระยะเวลำกำรชำร์จแบตเตอรี่ และจ ำนวนสถำนีให้บริกำร    
ท่ีจะต้องพัฒนำต่อไปในอนำคตก็ตำม จะเห็นได้ว่ำกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อควำม
ต้องกำรใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงและเอทำนอลในอนำคต โดยบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นหรืออนุพันธ์ของเอทำนอล เพื่อลดผลกระทบจำกควำมต้องกำรใช้เอทำนอลท่ีอำจจะลดลง          
ในอนำคต 

(6)  ความเสี่ ยงจากการใช้ ก๊าซชีวภาพเป็น เชื้ อ เพลิงหลักส าหรับผลิตไอน้ าและ
กระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล  

    ใช้ก๊ำซชีวภำพเป็นเช้ือเพลิงหลักส ำหรับกำรผลิตไอน้ ำและกระแสไฟฟ้ำเพื่อใช้ในกระบวนกำร
ผลิตเอทำนอล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบำยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรผลิตเอทำนอล จำกเดิมท่ี
ใช้น้ ำมันเตำและพลังงำนชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงหลักเท่ำนั้น ท ำให้สำมำรถลดต้นทุนค่ำเช้ือเพลิงได้มำก ปัจจุบัน
บริษัทฯ สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพได้เพียงพอส ำหรับกำรผลิตไอน้ ำ และกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ในกำรผลิตเอทำนอล     
ท้ังสองสำยกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงหำกเกิดภัยธรรมชำติซึ่งควบคุมไม่ได้ ท ำให้บ่อผลิตก๊ำซ
ชีวภำพได้รับควำมเสียหำยและท ำให้กระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพต้องหยุดชะงักลง โดยจะต้องหันไปใช้เช้ือเพลิง
ชนิดอื่นทดแทน เช่น น้ ำมันเตำและกะลำปำล์ม เป็นต้น ก็จะท ำให้ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ 
ก็ตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว จึงได้ปรับปรุงโครงสร้ำงบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพให้มีควำมมั่นคงแข็งแรงและจัดให้มี
หน่วยงำนคอยเฝ้ำระวังและดูแลระบบกำรผลิตก๊ำซชีวภำพทุกระบบอย่ำงใกล้ชิด โดยมีกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมออยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพประสิทธผลสูงสุด นอกจำกนี้  ยังได้จัดท ำกรมธรรม์ประกันควำมเส่ียงภัยทุกชนิดท่ีเกิดจำกภัย
ธรรมชำติเพื่อรองรับควำมเส่ียงไว้อีกทำงหนึ่งด้วย 
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(7) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้ำนสุขภำพและอนำมัยของชุมชน โดยรอบ
โรงงำน จึงมีควำมมุ่งมั่นและเอำใจใส่ต่อสภำพแวดล้อม และมลภำวะท่ีอำจจะเกิดขึ้นท้ัง 2 ด้ำนดังนี้ 

      (7.1) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ 

       ได้ติดต้ังอุปกรณ์ BIO SCRUBBER ส ำหรับก ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊ำซชีวภำพ 
ท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับกำรผลิตไอน้ ำและกระแสไฟฟ้ำเพื่อท ำให้ก๊ำซชีวภำพมีควำมสะอำดและมีคุณภำพท่ีดี 
นอกจำกนี้ยังมีทีมงำนท่ีคอยเฝ้ำระวังและซ่อมบ ำรุงผ้ำใบคลุมบ่อก๊ำซชีวภำพให้อยู่ในสภำพท่ีดีและมีควำมมั่นคง
แข็งแรง หำกมีกำรช ำรุดเสียหำยก็จะมีทีมงำนเข้ำไปซ่อมแซมแก้ไขทันทีเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบมลพิษ  
ทำงอำกำศท่ีอำจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนให้มำกท่ีสุด 

  (7.2) ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย 

      ได้ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขข้อก ำหนดของกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมใน “เรื่องกำร
จัดกำรน้ ำเสียของโรงงำนอุตสำหกรรม” โดยมีกำรก่อสร้ำงบ่อกักเก็บน้ ำกำกส่ำท่ีผ่ำนกระบวนกำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ มีกำรตรวจสอบและซ่อมแซมคันบ่อให้มั่นคงแข็งแรงตำมหลักวิศวกรรม และ 
กักเก็บน้ ำในระดับท่ีต่ ำกว่ำคันบ่อ (FREE BOARD) อย่ำงเพียงพอเพื่อลดโอกำสของกำรเกิดน้ ำล้นจำกบ่อเมื่อฝน
ตกหนัก นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ำเพื่อลดปริมำณน้ ำกำกส่ำท่ีต้องกักเก็บและ 
ลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ีน้ ำกำกส่ำจะรั่วไหลหำกเกิดอุทกภัยขึ้น ท้ังนี้เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันผลกระทบ 
ท่ีอำจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบโรงงำน 

(8) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ธนำคำรผู้ให้กู้ได้ก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของ บริษัท ลำนนำ รีซอร์สเซส

จ ำกัด (มหำชน) (“LANNA”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ไม่ให้ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดตลอดอำยุสัญญำ 
กู้ยืมเงินจึงมีควำมเส่ียงท่ีอำจจะปฏิบัติผิดเงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงินและท ำให้ธนำคำรผู้ให้กู้สำมำรถเรียกให้   
บริษัทฯ ช ำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมท้ังหมดทันทีซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษัทฯ ในท่ีสุดหำก 
LANNA จ ำหน่ำยหุ้นท่ีถืออยู่ในบริษัทฯ และท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 
ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำวโดยได้รำยงำนให้คณะกรรมกำร LANNA ทรำบถึงเงื่อนไขท่ีต้องด ำรง
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ดังกล่ำว หำก LANNA มีแผนท่ีจะลดสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ในอนำคตก็จะแจ้ง
ใหบ้ริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำก่อน เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถเจรจำกับธนำคำรผู้ให้กู้ก่อนเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำกู้ยืมเงินได้โดยไม่ผิดสัญญำแต่อย่ำงใด 

36



(4)ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีทรัพย์สินท่ีใช้ใน

กำรประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท) 

ที่ดินส ำหรับแปลงเกษตรและบ่อผึ่ง 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง 
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 1,220-1-24.9 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดิน 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

65.14 

- 104.70 

ที่ดินส ำหรับบ่อผลิตก๊ำซชีวภำพบ่อที่ 3 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง 
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 23-2-32 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ - 5.21 

ที่ดินส ำหรับบ่อเก็บน้ ำกำกส่ำ 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง 
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 128-3-63 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดิน 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

13.05 

ที่ดินส ำหรับบ่อเก็บน้ ำดี 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง 
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 42-3-72 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดิน 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

4.42 

ที่ดินส ำหรับลำนจอดรถบรรทุก 
ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง 
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 246-2-19.5 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดิน 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

24.82 

- 3.19 

ที่ดินส ำหรับสำยกำรผลิตที่2 และบ่อผลิต  
ก๊ำซชีวภำพบ่อที่  4 ต ำบลหนองมะค่ำโมง 
อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมพ้ืนที่ 
83-1-16 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดิน 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

8.22 

ที่ดินส ำหรับสำยกำรผลิตที่  1 ต ำบลหนอง
มะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี 
รวมพ้ืนที่ 103-1-17 ไร่ 

เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองที่ดิน 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

10.63 

ส่วนปรับปรุงทีดิ่น เป็นเจ้ำของ - 56.79 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองเคร่ืองจักร 
ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 

1,349.80 

- 360.08 
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง เป็นเจ้ำของ จดจ ำนองอำคำร 

ไว้กับธนำคำรพำณิชย์ 
137.53 

- 242.44 
เคร่ืองใช้ส ำนักงำน เป็นเจ้ำของ - 3.43 
ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ - 4.91 
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดต้ัง เป็นเจ้ำของ - 361.70 
รวม 2,756.06 
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สัญญาซ้ือขายกากน้ าตาล 

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

วันท่ีในสัญญำ : 28 พฤษภำคม 2546 
ลักษณะสัญญำ : ผู้ขำยตกลงขำยกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อจ ำนวน 120,000 ตันต่อป ีโดยจะตกลงรำคำทุก ๆ 

ระยะ 5 ปี 
อำยุสัญญำ : ปี 2548-2562 
กำรส่งมอบ : ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ 
ค่ำปรับ : หำกผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อตำมปริมำณท่ีตกลงกัน ผู้ขำยจะจัดหำ

หรือจัดซื้อกำกน้ ำตำลจำกท่ีอื่นเพื่อน ำมำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนครบถ้วนตำมจ ำนวนและ
รำคำท่ีก ำหนด ในกรณีท่ีผู้ขำยไม่สำมำรถจัดหำกำกน้ ำตำลมำทดแทนให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ขำย
จะต้องคืนเงินมัดจ ำค่ำกำกน้ ำตำลส่วนท่ีผู้ซื้อต้องจัดหำมำใช้ทดแทน รวมถึงชดใช้รำคำ
กำกน้ ำตำลในส่วนท่ี ผู้ซื้อจ่ำยเพิ่มข้ึนจำกรำคำท่ีตกลงกันในสัญญำ อันเนื่องมำจำกกำรท่ี
ผู้ซื้อต้องจัดหำกำกน้ ำตำลมำทดแทนและค่ำเสียหำยอื่นตำมควำมเป็นจริงให้แก่ผู้ซื้อ 

เหตุแห่งกำร
ยกเลิกสัญญำ 

: กรณีท่ีโรงงำนของผู้ซื้อต้องหยุดท ำงำนหรือปิดโรงงำน หรือลดกำรท ำงำนลงมำกเกินกว่ำ
ปกติครึ่งหนึ่งไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ท ำให้ผู้ซื้อไม่สำมำรถรับมอบกำกน้ ำตำลจำกผู้ขำยตำม
ภำระผูกพันในสัญญำ โดยมิใช่ควำมผิดของผู้ขำยเป็นเวลำติดต่อกันเกิน 45 วัน ยกเว้น
เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรเกิดสงครำม กำรจลำจล กำรปฏิวัติ ภัยธรรรมชำติ วำตภัย อุทกภัย 
กำรนัดหยุดงำน หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ให้สัญญำซื้อขำยกำกน้ ำตำลฉบับนี้ส้ินสุดลงทันทีโดย
ไม่ต้องบอกกล่ำว และเงินค่ำกำกน้ ำตำลท่ีผู้ซื้อได้ช ำระมำแล้วท้ังหมด ให้ตกเป็นของ
ผู้ขำยท้ังหมดทันที 

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

วันท่ีในสัญญำ : 28 พฤษภำคม 2546 

ลักษณะสัญญำ : ผู้ขำยตกลงขำยกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้ออีกจ ำนวน 80,000 ตันต่อปี โดยจะท ำควำมตกลง
เกี่ยวกับจ ำนวนกำกน้ ำตำลและรำคำกำกน้ ำตำลกันทุกปี 

อำยุสัญญำ : 15 ปี เริ่มต้ังแต่ปี 2548 ถึงปี 2562 

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้ถือตำมท่ีก ำหนดในสัญญำหลัก 
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คู่สัญญำ : บริษัท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด 

วันท่ีในสัญญำ : 1 สิงหำคม 2556 
ลักษณะสัญญำ : บริษัทจะซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ขำยในปริมำณท่ีตกลงกัน 
อำยุสัญญำ : 5 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
กำรส่งมอบ : ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ 
 

คู่สัญญำ : บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธำนี จ ำกัด 

วันท่ีในสัญญำ : 1 สิงหำคม 2556 
ลักษณะสัญญำ : บริษัทจะซื้อกำกน้ ำตำลจำกผู้ขำยในปริมำณท่ีตกลงกัน 
อำยุสัญญำ : 5 ปี เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
กำรส่งมอบ : ผู้ขำยจะต้องส่งมอบกำกน้ ำตำลให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงงำนของผู้ซื้อ 

(5) ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 สรุปคดีความ : ในเดือนกันยำยน 2554 บริษัทแห่งหนึ่งกล่ำวหำว่ำบริษัทฯไม่ปฏิบัติตำมสัญญำซื้อขำย    
มันเส้นลงวันท่ี 21 มกรำคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันท่ี 29 เมษำยน 2554 โดยขอเรียกค่ำเสียหำย
จ ำนวน 186.9  ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นค ำให้กำรและฟ้องแย้งบริษัท
ดังกล่ำวโดยเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน 82.4 ล้ำนบำท จำกนั้นในวันท่ี 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งได้พิจำรณำยกฟ้อง
คดีท่ีบริษัทดังกล่ำวกล่ำวหำบริษัทฯ และให้บริษัทดังกล่ำวช ำระเงินค่ำซื้อมันเส้นท่ีบริษัทฯ จ่ำยล่วงหน้ำจ ำนวน 
6.9 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 (วันท่ีฟ้องแย้ง) จนกว่ำ
จะช ำระเสร็จส้ิน พร้อมท้ังให้จ่ำยค่ำฤชำธรรมเนียม และค่ำทนำยควำมบำงส่วนแทนบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
วันท่ี 3 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้ำนค ำพิพำกษำดังกล่ำว และเมื่อวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2559 
ศำลอุทธรณ์ได้พิพำกษำยืนตำมศำลช้ันต้น  
 ต่อมำเมื่อวันท่ี 7 เมษำยน 2559 บริษัทฯได้ยื่นฎีกำคัดค้ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ดังกล่ำวต่อศำลฎีกำ
และเมื่อวันท่ี 18 พฤษภำคม 2561 บริษัทฯยื่นฟ้องบริษัทดังกล่ำวต่อศำลล้มละลำย ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของท้ังสองศำลโดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯยังไม่ได้รับช ำระเงินจำกบริษัทดังกล่ำว     
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้บันทึกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำส ำหรับเงินค่ำซื้อมันเส้นจ่ำยล่วงหน้ำท่ีจ่ำยให้กับบริษัทดังกล่ำว
ไว้เต็มจ ำนวนแล้ว 
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(6) ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน

ช่ือบริษัท        : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107550000157 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  : ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง 

ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่        : 888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ช้ัน 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330   

โทรศัพท์ 02-627-3890-4  โทรสำร 02-627-3889 

ท่ีต้ังโรงงำน  : 9 หมู่ท่ี 10 ถนนด่ำนช้ำง-สำมชุก ต ำบลหนองมะค่ำโมง อ ำเภอด่ำนช้ำง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

เว็บไซต์        : WWW.THAIAGROENERGY.COM 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เลขท่ี 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  

โทร. 02-229-2000 

ผู้สอบบัญชี  :  คนใดคนหนึ่งจำกรำยนำมดังต่อไปนี ้
1.นำงสำวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4377,
 2.นำงสำวสำธิดำ รัตนำนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4753,
3.นำงสำวศิริวรรณ นิตย์ด ำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5906
แห่ง บริษัท ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด ต้ังอยู่เลขท่ี 193/136-137
อำคำรเลครัชดำ ช้ัน 33 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทร. 02-264-0777  โทรสำร. 02-264-0789
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ข้อมูลของกรรมการ 

1. ชื่อและชื่อสกุล      :  นายสโุรจน์  ศุภสวัสดิ์กุล
ต าแหน่งในปัจจบุัน   :  ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ      
สัญชาต ิ      :  ไทย 
อายุ  :  76 ปี 

วุฒิการศึกษา :    
- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 12 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : ไม่มี  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี  
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน : ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  
• 17 พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 1 -ไม่มี-

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ กรรมการ บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษทัแม่) 
2 บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
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ข้อมูลของกรรมการ 
2. ชื่อและชื่อสกุล      :  นายไกรสีห์ ศิริรังษี
ต าแหน่งในปัจจบุัน   :  กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา

   และก าหนดค่าตอบแทน 
        และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

สัญชาต ิ   :  ไทย 
อายุ  :  68 ปี 
วุฒิการศึกษา :   
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบตัร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

เมื่อปี 2542
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 12 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม  2561 : หุ้นสามัญจ านวน 41,200,000 หุ้น  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 41,200,000 หุ้น, คูส่มรส 4,100,000 หุ้น
รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 5 -ไม่มี-

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 

1. บริษัทจดทะเบยีน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามฯ กรรมการ,ที่ปรึกษาดา้น
การบริหาร 

บมจ. ลานนารีซอรส์เซส (บริษัทแม่) 

2. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ PT. Singlurus Pratama 
3. บริษัทจ ากัด กรรมการ ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services 
4. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia 
5. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
6. บริษัทจ ากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ. ลานนาพาวเวอรเ์จ็นเนอรเ์รช่ัน 
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ข้อมูลของกรรมการ 

3. ชื่อและชื่อสกลุ     :  นายอนันต์ เลา้หเรณู  

ต าแหน่งในปัจจบุัน   :  กรรมการ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน,  
                              กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการ 
                              ก ากับดูแลกิจการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ 
                              ผูกพันบริษัทฯ,และรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
                              (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2562) 
สัญชาติ               :  ไทย 
อายุ               :  65 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 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  
• R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
    กับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
• CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล 
• CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
• CFO in the new financial world ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    ปี 2558  
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558 
• M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558 

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 12 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 4,771,895  หุ้น 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 4,771,895  หุ้น, ภรรยา 2,622 หุ้น รวมเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 4,775,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
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ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ 

4 4 -ไม่มี- 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 

1. บริษัทจดทะเบยีน กรรมการ กรรมการ,กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ,ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง, 
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 

บมจ. ลานนารีซอรส์เซส (บริษัทแม่) 

2. บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

บมจ. ผลิตภณัฑต์ราเพชร  

3. บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น 
4. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama 
5. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ PT. Lanna Mining Services 
6. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia 
7. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ลานนาพาวเวอรเ์จ็นเนอรเ์รช่ัน 
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ข้อมูลของกรรมการ 

4. ชื่อและชื่อสกุล    :  นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์  

ต าแหน่งในปัจจบุัน    :  กรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
                               และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
สัญชาต ิ               :  ไทย  
อายุ               :  59 ปี 
วุฒิการศึกษา :  
- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 
- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014 
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014 
• Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ” 
• The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ปี 2016) 
• Boards that Make a Difference (BMD) (ปี 2017) 

-   การอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ 
• Operating Transparency Business in Asia (Collective Action Coalition, CAC) (ปี 2016) 
• เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา (สถาบนัพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว) (ปี 2559) 

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 12 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 10 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 45,940 หุ้น  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 45,940 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
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จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบรษิัทฯ 

2 5 -ไม่มี-

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 

1. บริษัทจดทะเบยีน กรรมการ,ผู้บริหาร กรรมการและ 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

บมจ. ลานนารีซอรส์เซส (บริษัทแม่) 

2. บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama 

3. บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services 

4. บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia 

5. บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร กรรมการและรักษาการ
กรรมการผู้จดัการบริษัท 

บริษัท ลานนาพาวเวอรเ์จ็นเนอรเ์รชั่น จ ากัด 

6. บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. 
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ข้อมูลของกรรมการ 

5. ชื่อและชื่อสกุล     :  นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร 
ต าแหน่งในปัจจบุัน   :  กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
สัญชาต ิ              :  ไทย 
อายุ              :  80 ปี 

วุฒิการศึกษา :    
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 12 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 10 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 28,322,657 หุ้น  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83  
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี   
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไม่มี- 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 

1. บริษัทจ ากัด กรรมการ ที่ปรึกษาฝา่ยตา่งประเทศ ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล 
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ข้อมูลของกรรมการ 
6. ชื่อและชื่อสกุล      :  นายสมชาย โล่ห์วิสทุธิ ์

ต าแหน่งในปัจจบุัน    :  กรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,  
           กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน,  
                              กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                              และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
                              (ด ารงต าแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)                            
สัญชาต ิ               :  ไทย 
อายุ               :  70 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 12 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 1,836,400 หุ้น 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 1,836,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกช าระแลว้ 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลของกรรมการ 

7. ชื่อและชื่อสกุล     :  นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม
ต าแหน่งในปัจจบุัน    :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ      :  ไทย 
อายุ  :  74 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอันดบั 2) สาขาเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013

• 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) รนุ่ ที่ 10/2013

• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวม
ระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 12 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 10 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน ในปีที่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 
1. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท 
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ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ 

8.  ชื่อและชื่อสกุล     :  นายวิรัช อภิเมธีธ ารง  
ต าแหน่งในปัจจบุัน    :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ               :  ไทย 
อายุ               :  74 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) University of lllinois U.S.A 
- ปริญญาโท M.A.S. University of lllinois U.S.A 
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน 
- บัญชบีัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 
• หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing  รุ่นที ่1/2009 
• หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting  รุน่ที่ 1/2009 
• หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010 
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012 
• หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across 

the Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015 
• CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015 

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวม
ระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 6 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 9 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6 5 -ไม่มี- 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 
1. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์

2. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
3. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทิอล 

4. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. ศุภาลัย 
5. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น 

6. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น 
7. บริษัทจ ากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ. ส านักงานสอบบัญชี  

ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

8. สภามหาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ 

9. สภามหาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

10. สภามหาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ สภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ 

9.  ชื่อและชื่อสกุล     :  นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 
ต าแหน่งในปัจจบุัน    :  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 
                                บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา 
                                และก าหนดค่าตอบแทน 
สัญชาต ิ            :  ไทย 
อายุ               :  70 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 
- อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 5 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวม
ระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 6 ป ี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 10 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5 3 -ไม่มี- 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 

ล าดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 
1. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 

2. บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ฝาจบี 
3. บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ 

4. บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์
5. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 
6. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. วิทย์คอร์ป โปรดักส์ 
7. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 
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ข้อมูลผู้บริหารและเลขานุการบริษัท 

1. ชื่อและชื่อสกุล    :  นางสมฤดี สุวรรณรูป 
ต าแหน่งในปัจจบุัน  :  ประธานเจ้าหนา้ที่ดา้นการเงินและเลขานุการบริษัท 
สัญชาต ิ       :  ไทย 
อายุ  :  50 ปี 
วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- หลักสูตรการเขียนรายงานการประชมุอย่างมปีระสทิธิผล, สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 2009
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014,

OMEGAWORLDCLASS

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 54/2013

• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่นที่ 20/2015
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital markets Program รุ่นที่ 1/2558
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง : ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ถึงป ี2561 รวม 5 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ 

พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการด้านบริหารบรษิัท บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไม่มี-

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น ในปีที่ผ่านมา 
ล าดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ต าแหน่ง บริษัท 

1. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บริษัท ณิชาเวลล์ จ ากัด 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
2. ชื่อและชื่อสกุล      :  นายสมถวิล บุญบานเยน็ 
ต าแหน่งในปัจจบุัน    :  ประธานเจ้าหนา้ที่ดา้นโรงงาน 
สัญชาติ                 :  ไทย 
อายุ                     :  60 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพฒันาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน รวม 1 ปี 6 เดือน 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ
พระราชบัญญตัิการท างานที่เกีย่วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษทัฯ ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีด่้านโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

• 1 มิถุนายน 2560 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งผูช้่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 

3. ชื่อและชื่อสกุล     :  นางสาวกัญญพัชร จนิันท์เดช 

ต าแหน่งในปัจจบุัน   :  ประธานเจ้าหน้าที่ด้านพาณชิยกิจ 
สัญชาต ิ       :  ไทย 
อายุ              :  52 ปี  
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Technology, Sydney, Australia 
- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ University of Technology, Sydney, Australia 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ปี 2552 ถึง ปัจจุบนั รวม 10 ป ี  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีด่้านพาณิชยกิจ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2552 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 

4. ชื่อและชื่อสกุล     :  นายอนันต์ รายะรุจ ิ
ต าแหน่งในปัจจบุัน   :  ผู้ช่วยประธานเจ้าหนา้ที่ด้านโรงงาน 
สัญชาต ิ              : ไทย 
อายุ              : 45 ปี 
วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ปี 2554 ถึง ปัจจุบนั รวม 8 ป ี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : ไม่มี  

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

• ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยประธานเจา้หน้าที่ด้านโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

• พ.ศ. 2554 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 

5. ชื่อและชื่อสกุล     :  นายกร ตั้งวิรุฬห์  
ต าแหน่งในปัจจบุัน   :  ผู้ช่วยประธานเจ้าหนา้ที่ด้านโรงงาน 
สัญชาต ิ              :  ไทย 
อายุ              :  59 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ 15 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน รวม 2 ป ี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
• ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยประธานเจา้หน้าที่ด้านโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
• พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงงาน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 

6. ชื่อและชื่อสกุล     :  น.ส.ธีรนันท์  คุณะเกษม 
ต าแหน่งในปัจจบุัน   :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 
สัญชาต ิ              :  ไทย 
อายุ              : 41 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาการบญัช ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ปี 2558 ถึงปจัจุบัน รวม 4 ป ี  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
• พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
7. ชื่อและชื่อสกุล     :  นายศุภชัย แก้วเฟื่อง 
ต าแหน่งในปัจจบุัน   :  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 
สัญชาต ิ       :  ไทย 
อายุ       :  45 ปี 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี B.B.A. (Accounting)    
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง : ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ปี 2550 ถึงปจัจุบัน รวม 12 ป ี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2561 : ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษทัฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัทฯ ในระยะ 5 ป ีย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
• พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทีผ่่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญ ท้ังยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและรวมท้ังเชิญ
ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและช้ีแจงเพิ่มเติมตามควรโดยให้ความส าคัญกับนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม/  

จ านวนคร้ังที่ประชุม 

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 
นายวิรัช อภิเมธีธ ารง กรรมการตรวจสอบ 9/9 
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 9/9 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุก   

ไตรมาส โดยมีผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสและงวดประจ าปี 2561 ซึ่งเห็นว่ามีความถูกต้อง
เช่ือถือได้ และเป็นงบการเงินท่ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมแล้ว 

(2) ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในส าหรับปี 2561 ให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ี
ส าคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ โดยได้แนะน าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

(3) ได้สอบทานและให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ในรอบปี 
2561 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส   

(4) ได้สอบทานการท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมท้ังรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2561 แล้วเห็นว่าเป็นรายการท่ีมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยท่ัวไป  

(5) ได้สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ในรอบปี
2561 โดยได้แนะน าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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(6) ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ในรอบปี 2561 โดยได้แนะน าให้ฝ่ายบริหาร
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินคดีและการติดตามหนี้ท่ีคงค้างให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

(7) ได้สอบทานกระบวนการบริหารงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ซึ่งในปี 2561 ไม่มี     
ผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสท่ีก าหนดไว้ 

(8) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองท้ังแบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ผู้ท าการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ร่วมกันพิจารณาผลประเมินและก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปีต่อไป 

(9) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยได้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยเสนอ         
ให้แต่งต้ัง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 
แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 จ านวน 1,050,000 บาท และค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินท่ีน าเสนอ
ต่อส านักงานส่งเสริมการลงทุน 100,000 บาท ต่อ 1 บัตรส่งเสริมการลงทุน 

(10) ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 ตลอดจนอัตราก าลังคนและ
การพัฒนาคุณภาพพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคล้องและ
สามารถรองรับปริมาณงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี    
มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ให้ความส าคัญกับปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทมีการปฏิบัติตาม  
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี            
ท่ีรับรองท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ         
และไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญแต่อย่างใด 

 
 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) ได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
รวมท้ังพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการ       
ก.ส.ต. ขอรายงานปฏิบัติงานในรอบปี 2561 โดยมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 ครั้ง ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานประจ าปี 2562 และ
การจ่ายเงินรางวัลพนักงานประจ าปี 2561 รวมทั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2561ท่ีผ่านมา ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์          
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว โดยมีเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัท    
ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ท่ีมีองค์กรอิสระท าการส ารวจไว้ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ  

(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสอบทานหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งต้ังกรรมการรายใหม่ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยให้เสนอเรื่องเป็น   
ลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งต้ังกรรมการ     
รายใหม่ส าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 แต่อย่างใด 

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาโครงสร้างการจัดการองค์กร บัญชีอัตราพนักงานและงบค่าจ้าง  
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง  
มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนจะน าไปใช้ในการบริหารงานต่อไป 

(4) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเพื่อทดแทนต าแหน่งเดิมท่ีเกษียณอายุในปี 2561 ท่ีผ่านมา เพื่อใช้ในการสรรหาคัดเลือกและเสนอ
แต่งต้ังทดแทนต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีว่างดังกล่าว 

(5) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาและเสนอแต่งต้ังดังนี้ 

(5.1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายช่ือกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและรายช่ือ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังกล่าว 

(5.2)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ   
จากรายช่ือท่ีได้รับการเสนอโดยพิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
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และตามท่ีกฎหมายก าหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา
ด้วย (ถ้ามี) 

(5.3)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

(6) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย     
โดยพิจารณาถึงบทบาท ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ       
แต่ละชุดในรอบปีท่ีผ่านมา โดยมีการกล่ันกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมท้ัง
ขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาโดยน าเสนอค่าตอบแทนท่ีเห็นว่า
เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

(7) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองท้ังแบบรายคณะและ
รายบุคคลในรอบปี 2561 ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเห็นว่าคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามบทบาท ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้แล้ว 

 
 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562  
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต. 

 
 
 

(นายไกรสีห์ ศิริรังษี) 
ประธานกรรมการ ก.ส.ต. 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือเรียกช่ือย่อว่า “ก.บ.ส.”         
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานอย่างน้อยหน่วยงานละหนึ่งคน โดยให้มี
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพิจารณาประเมินปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับการด าเนินงาน     
ของบริษัทฯ โดยก าหนดมาตรการป้องกันความเส่ียงและให้ความส าคัญกับการบริห ารความเส่ียง                 
ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี            
(Good Corporate Governance Principles) เพื่อลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเ ส่ียง            
ให้ต่ าท่ีสุด โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการประเมินและบริหารความเส่ียงในภาพรวม               
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและคาดว่าจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดให้มีการประชุมในรอบปี 2561 รวมทั้งส้ิน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเมินความเส่ียงและติดตามการบริหารความเส่ียงของทุกหน่วยงานท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเส่ียง
ในเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ    
ท่ีเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยขอรายงานโดยสรุปดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้พิจารณากระบวนการและแผนงานการบริหารความเส่ียงให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความ
เส่ียงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพออยู่ในระดับท่ียอมรับได้และสอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเหมาะสมและรัดกุม 
 (2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้พิจารณาประเมินปัจจัยเส่ียงตลอดจนติดตามดูแลการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทโดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นระยะ ๆ เพื่อสนับสนุน  
กระบวนการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะ                 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเส่ียงท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 (3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้พิจารณาทบทวนความเส่ียงทุกระดับอย่างสม่ าเสมอโดยการ
ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ท้ังด้านการผลิต การตลาดการ
พัฒนาบุคลากรตลอดจนข้อกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท         
ซึ่งได้จัดระดับความเส่ียงท่ีต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน(Red Risk) และระดับความเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวัง    
(Orange Risk) ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเส่ียงในอนาคต 
 (4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงร่วมกับฝ่ายบริหารก าหนดให้มีการทบทวนและท าการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปช่ันของทุกหน่วยงานเพื่อน าผลการประเมินความเส่ียงท่ีได้รับ        
ไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและค าส่ังต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ าวันให้ครอบคลุมความเส่ียงนั้น ๆ 
อย่างเหมาะสมและรัดกุม 
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 (5) คณะกรรมการบริหารความเ ส่ียงได้สรุปผลการปฏิบั ติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ                 
และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นระยะ เพื่อน าความเห็นและหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง
แก้ไขการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 (6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองท้ังแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ผู้ท าการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องท่ี
ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ร่วมกันพิจารณาผลประเมินและก าหนด
แนวทางปรับปรุงแก้ไขการท างานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปีต่อไป 
 (7) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้เปิดเผยรายละเอียดการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญของบริษัทฯ     
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) และรายงานงานประจ าปี 2561 (แบบ 56-2) ด้วยแล้ว 
 การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมาสามารถก ากับดูแลการ
บริหารความเส่ียงในเรื่องต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ         
อย่างมีนัยส าคัญ โดยปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สู งสุด
ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
(นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ ก.ก.ก.”) 
ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงโดยต าแหน่ง 4 คน และเลขานุการ 1 คน มีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบ 

ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯเป็นปกติประจ าวันให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดจนงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม และให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการ 
ประชุมในปี 2561 รวมท้ังส้ิน 1 ครั้ง ท้ังนี้ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดในกฎบัตร 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance 

Handbook) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยก าหนดและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยได้เผยแพร่ไว้บน 

เว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯแล้ว 
(2) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยบรรจุเรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมพัฒนาพนักงานโดยได้จัดท า 
คู่มือให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย 

(3) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ 
คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแบบ 

ประเมินตามแนวทางท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ท้ังนี้ 
ในปี 2561 ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยท้ัง 
แบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

    (3.1) เพื่อให้ทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคท่ีเป็นเหตุในการปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ใน 

ระหว่างปีท่ีผ่านมา 
    (3.2) เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน 
    (3.3) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย 

ท้ังแบบรายคณะและรายบุคคลประจ าปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือคณะกรรมการ 
คะแนนประเมินแบบ 

รายคณะ (%) 
คะแนนประเมินแบบ

รายบุคคล (%) 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ 93.42 94.59 

(2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 94.75 94.50 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 98.65 99.27 

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 95.27 95.63 

(5) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 96.90 96.60 
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   ท้ังนี้กรรมการแต่ละคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯเป็นส าคัญ 
   (4) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้สอบทานแผนงานเพื่อเตรียมการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ    
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION 
COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) ในปี 2563 
   (5) คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้รับทราบถึงรางวัลแห่งความภาคภมูิใจท่ีบริษัทฯได้รับในปี 2561 ดังนี้ 
                 (5.1) การประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (“CGR”) ประจ าปี 2561 ซึ่ง

ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯได้รับรางวัล 4 ดาว (     ) ซึ่ง
จัดอยู่ในกลุ่มดีมาก ท้ังนี้ได้รับคะแนนโดยเฉล่ีย 84% ซึ่งสูงกว่าคะแนนโดยเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561                  
ท่ีได้รับคะแนน 81% 

         (5.2) การประเมนิคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) 
ประจ าปี 2561 ท่ีด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฎว่าบริษัทฯ ได้รับคะแนน 98 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ดีมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนโดยเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ท่ีได้รับคะแนน 92.42 คะแนน  
         คณะกรรมการ ก.ก.ก. ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้บริษัทฯมีพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสร้างความมั่นใจให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย   
 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 
ในนามคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 
 
 

(นายอนันต์  เล้าหเรณู) 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

(7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท 

ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้(1)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

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

(3) กลุ่มศิริรังษี
(3.1) นายไกรสีห์ ศิริรังษี 41,200,000 4.12 
(3.2) นางวาสนา ศิริรังษี 4,100,000 0.41 

     (3.3) รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มศิริรังษี 45,300,000 4.53 
(4) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร 28,322,657 2.83 
(5) กลุ่มจตุรพฤกษ์

(5.1) นางฮัง จตุรพฤกษ์ 16,113,213 1.61 
(5.2) นายบุญสิน จตุรพฤกษ์ 5,900,080 0.59 
(5.3) นายมนุญศม จตุรพฤกษ์ 18,733 0.00 
(5.4) รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มจตุรพฤกษ์ 22,032,026 2.20 

(6) กลุ่มตันติสุนทร
(6.1) นายวิสิฐ ตันติสุนทร
(6.2) นายทวี ตันติสุนทร
(6.3) นางสาววนิดา ตันติสุนทร

16,346,400 
53,415 
31,500 

1.63 
0.005 
0.003 

     (6.4) รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มตันติสุนทร 16,431,315 1.64 
(7) กลุ่มสุสังกรกาญจน์

(7.1) นางสาวกุล สุสังกรกาญจน์ 5,131,500 0.51 
(7.2) นายกันต์ สุสังกรกาญจน์ 2,880,600 0.29 
(7.3) รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสุสังกรกาญจน์ 8,012,100 0.80 

(8) นางสาวพรรณี ศรีสวัสด์ิ 8,100,000 0.81 
(9) กลุ่มเล้าหเรณู

(9.1) นายอนันต์ เล้าหเรณู 4,771,895 0.48 
     (9.2) นางสาวพรสุดา ศรีขจรกุล 2,622 0.0002622 
     (9.3) นายอาคม เล้าหเรณู 2,000,000 0.20 

 (9.4) รวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มเล้าหเรณู 6,774,517 0.68 
(10) นายพิภพ คุณจักร 6,500,000 0.65 
(11) ผู้ถือหุ้นอื่น 301,292,589 30.13 

รวมท้ังสิ้น 1,000,000,000 100.00 

หมายเหตุ : (1) ที่มา บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 
(2) รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท ลานนารีซอร์ส จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และผู้บริหาร(1) 236,733,980 45.09 

(2) นายทวีฉัตร จุฬางกูร 66,338,400 12.64 
(3) กลุ่มศิริรังษี 42,697,781 8.13 

(4) กลุ่มตันติสุนทร 33,512,797 6.38 

(5) กลุ่มลิมทรง 33,380,060 6.36 
(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 14,563,459 2.77 

(7) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล 5,957,000 1.14 

(8) BNY MELLON NOMINESS LIMTED 3,519,700 0.67 
(9) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 2,397,350 0.46 

(10) นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 2,106,200 0.40 

(11) ผู้ถือหุ้นอ่ืน 83,792,952 15.96 
รวมทั้งสิ้น 524,999,679 100.00 

หมายเหตุ  (1)กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วย 

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ ากัด (มหาชน), นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 236,733,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.09 

ของทุนที่ช าระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, 

นายศิวะ มหาสันทนะ และ นายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ
ในแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีน้อยกว่าท่ีก าหนดข้างต้นได้ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานฐานะ
การเงินสภาพคล่องและความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การช าระคืนเงินกู้  
และ/หรือ หนี้สินท่ีคงค้าง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต  
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    โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอีก 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้ 

   คณะกรรมการบริษัท 
  โครงสร้างกรรมการบริษัท : ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการจ านวน
ท้ังส้ิน 9 (1) คน โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางข้างล่างนี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังท่ีเข้า
ร่วมประชุมในปี 

2560 

จ านวนคร้ังท่ีเข้า
ร่วมประชุมในปี 

2561 
(1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสด์ิกุล(2) 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 12/14 12/12 

(2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 14/14 12/12 

(3) นายอนันต์ เล้าหเรณู(3) กรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม, 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

14/14 12/12 

(4) นายสีหศักด์ิ อารีราชการัณย์ กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 12/14 10/12 

(5) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร  กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 14/14 10/12 

(6) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์(4) กรรมการ,กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 14/14 12/12 

(7) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 12/14 10/12 

(8) นายวิรัช อภิเมธีธ ารง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 14/14 9/12 

(9) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 12/14 10/12 

หมายเหตุ : (1) เดิมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 10 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ 

                    ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ โดยบริษัทฯ มิได้มีการสรรหากรรมการทดแทน เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่า 

                    กรรมการจ านวน 9 คน มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทฯแล้ว                              
    (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสด์ิกุล ได้เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการแทน นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ซ่ึงได้ลาออกจากต าแหน่ง 
       ประธานกรรมการไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
   (3) นายอนันต์  เล้าหเรณู เข้าด ารงต าแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์  
                     ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  
    (4) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการ ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลต้ังแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 
    (5) กรรมการล าดับที่ 1-4 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
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กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 

นำยไกรสีห์ ศิริรังษี, นำยสุโรจน์ ศุภสวัสด์ิกุล, นำยสมจิตต์ ล้ิมวัฒนะกูร, นำยอนันต์ เล้ำหเรณู, 
นำยสีหศักด์ิ อำรีรำชกำรัณย์, นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ์ จ ำนวนสองในหกคนนี้ลงลำยมือช่ือร่วมกัน และประทับตรำ
ส ำคัญของบริษัทฯ  

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท 
• คณะกรรมกำร (Board of Directors) ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคนซึ่ง

ได้รับกำรแต่งต้ังจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ี
อยู่ในรำชอำณำจักร และมีกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรท้ังคณะ 

• องค์ประกอบของกรรมกำรต้องมีควำมหลำกหลำยมีทักษะด้ำนอุตสำหกรรมและธุรกิจ
กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำร กำรบัญชีและกำรเงิน กำรตลำดและกำรขำย กฎหมำยและกำรก ำกับดูแลกิจกำร
และมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนได้ตำมข้อบังคับของบริษัทฯและ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

• กำรแต่งต้ังกรรมกำรต้องเป็นไปตำมวำระท่ีก ำหนดโดยมีควำมโปร่งใส ชัดเจนและต้องมี
ประวัติและข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับบุคคลท่ีจะแต่งต้ังอย่ำงเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของ       
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

• กรรมกำรจะต้องผ่ำนกำรสรรหำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดอย่ำง
ชัดเจนและโปร่งใส 

• กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในแต่ละวำระเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกัดซึ่งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องออกตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม 
กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น หำกกรรมกำรมิได้ 
ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่ง
นำนท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 
โดยบริษัทฯ ไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนวำระท่ีกรรมกำรจะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้นำนท่ีสุด 

• นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด
(5) ศำลมีค ำส่ังให้ออก

• ต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมกำรบริษัทฯทุกคนในรำยงำนประจ ำปี ทุกปี เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบโดยท่ัวกัน และระบุว่ำกรรมกำรรำยใดเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผู้บริหำร หรือกรรมกำรอิสระ 

• คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งต้ังเลขำนุกำรบริษัทฯเพื่อให้มีหน้ำท่ีในกำรจัดเตรียมกำรประชุม
คณะกรรมกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอรวมถึง
รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส ำคัญให้กรรมกำรรับทรำบ 
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• มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบ่งแยกหน้าท่ีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจ า 

• เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไว้ดังนี้ 

• กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจ านวนดังต่อไปนี้ 
• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME DIRECTOR ให้ด ารง

ต าแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท 
• กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรือกรรมการมืออาชีพ 

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

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

(2) ในการเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้เปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอเรื่องการด ารงต าแหน่งท่ีบริษัทอื่นของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละคน
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งต้ังด้วย 

(3) ผู้บริหารระดับสูงท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

ภาวะผู้น าและความเป็นอิสระของกรรมการ 
• คณะกรรมการมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ

ด าเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัทฯ 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

• คณะกรรมการภายใต้การน าของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการด าเนินงานของ
ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน 

• คณะกรรมการต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่ ง เป็น ผู้มีความรู้
ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและเข้าประชุมโดยสม่ าเสมอ พร้อมท้ัง
จัดท ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งต้ัง เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

• ประธานกรรมการมีความอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ 

• กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.รวมทั้งมี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและ
ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมี
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ 
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  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีส าคัญดังนี้  
 (1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเรื่องท่ีส าคัญดังต่อไปนี ้

(ก) ก าหนดโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯให้มีระบบการบริหารงานและการด าเนิน 
        งานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปีภายใน 30 วันก่อนวันส้ินปีทุกปีเพื่อให้ฝ่าย
จัดการใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติเป็นรายป ี

(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาดของกิจการท่ี
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะส้ันและระยะ
ยาว ท้ังนี้ไม่รวมรายการท่ีต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกู้และสินเช่ือทางธุรกิจท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ 

(จ) จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีท่ีผู้ถือหุ้นแต่งต้ังท าการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้องก่อนน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละป ีๆ ไป 

(ฉ) พิจารณากล่ันกรองเรื่องท่ีจะเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณี ๆ ไป เช่น 
การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ้นกู้, การขายหรือการโอนกิจการ, 
การซื้อหรือรับโอนกิจการ, การควบรวมกิจการ เป็นต้น 

(ช) พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) 
ค่านิยม (VALUES) และเรื่องอื่น ๆ  ท่ีส าคัญ และอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 (2) พิจารณาก าหนดและแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมท้ังส่ือสารบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังกล่าวต่อ
กรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ  
 (3) จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ รวมท้ังมีการติดตามการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ  
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(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็นในการด าเนินกิจการ 

(5) ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)
โดยยึดหลักความยุ ติธรรมและซื่ อสัตย์ สุจริต  (Fairness and Integrity) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน
(Accountability) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมอย่างเสมอภาค และเป็นท่ีเช่ือถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholders) มุ่งมั่นท่ีจะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวเพื่อให้
บริษัทฯ มีการเติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศและหรือข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน, 
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส าคัญ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ 

(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอ านาจได้ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมตาม
ความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีอ านาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบ
อ านาจได้ทุกเรื่องทุกประการเมื่อเห็นสมควร 

 การมอบอ านาจดังกล่าวในวรรคก่อนต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผู้รับมอบ
อ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทในเครือ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการได้
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

(7) ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี 

(8) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดท าจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ และตระหนักถึงความส าคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียง
การทุจริตและการใช้อ านาจท่ีไม่ถูกต้อง รวมท้ังป้องกันการกระท าผิดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(9) คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเปน็
การล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท าการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปท่ีเลขานุการบริษัทฯ ทาง  
E-Mail Address : somrudee@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ 
จะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป 
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(10 ) คณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ           
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต 
ดังต่อไปนี ้

(ก) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ก าหนด  

(ข) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมท้ังติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและมติท่ีประชุมคณะกรรมการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

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

(ง) จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ และเอกสารอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถ้ามี) 

(จ) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีกรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ  
(ฉ) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก าหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

บริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคัญแก่กรรมการ  

(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและด าเนินการเรื่องอื่น  ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด      
หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

(11) นอกจากนี้กรรมการแต่ละคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(ก) ต้องไม่มีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุม        
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง 

(ข) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา
ท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือท าขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
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ผู้บริหาร : บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวนท้ังส้ิน 6 คน ประกอบด้วย 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายอนันต์ เล้าหเรณู(1) รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2.   นายสมถวิล บุญบานเย็น ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านโรงงาน 
3. นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านพาณิชยกิจ 
4. นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน 
5.   นายอนันต์ รายะรุจิ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีด้านโรงงาน 
6. นายกร ต้ังวิรุฬห์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีด้านโรงงาน 
หมายเหตุ   (1)  คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมคร้ังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งต้ังให้                   

นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ ด ารงต าแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แทน นายสมชาย      
โล่ห์วิสุทธ์ิ ซึ่งได้ลาออกจากต าแหน่งตามสัญญาจ้างต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา 

 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 อ านาจหน้าที่โดยทั่วไป 

(1) ควบคุมดูแลและก ากับการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมติของ      
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากท่ีสุดท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

(2) จัดท าแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย บัญชีอัตราก าลังพนักงาน งบประมาณการว่าจ้าง
พนักงานและงบประมาณการลงทุนประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี  

(3) บริหารงานตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด และตามงบประมาณรายรับรายจ่ายและ
งบประมาณการ ลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว 

(4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละหนึ่ง
ครั้งและสรุปรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

(5) ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันท่ี
บริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการและบุคคลภายนอก 

(6) บริหารการเงินตามแผนการเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาข้อผูกพันท่ี
บริษัทฯ มีต่อเจ้าหนี้ทุกราย 

(7) ปฏิบัติการและหรือด าเนินการในเรื่องอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายเป็นแต่ละ
เรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป 

อ านาจทางการเงิน 

(1) มีอ านาจอนุมัติรายจ่ายปกติประจ าวันตามงบลงทุน งบประมาณรายรับรายจ่ายและ
งบประมาณการว่าจ้างพนักงานท่ีคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแล้ว รวมทั้งรายจ่ายตามท่ีกฎหมายก าหนดและ
หรือรายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ เจ้าหนี้และบุคคลภายนอก 
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(2) มีอ านาจจัดซื้อ/ส่ังจ้างท าทรัพย์สินถาวรและหรือรายการท่ีไม่ใช่รายจ่ายปกติในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ตามงบลงทุนและงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งครั้งหรือต่อหนึ่งรายการ  

(3) มีอ านาจกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงินและภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขข้อก าหนดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว และในกรณีท่ีต้องใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทฯ เป็นหลักประกันหรือค้ าประกัน จ าน า จ านอง ก็ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
ด าเนินการทุกครั้ง ยกเว้น รายการต่อไปนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรายการปกติให้มีอ านาจอนุมัติได้ทุกกรณี 

(ก) การเปิด LETTER OF CREDITS (L/C) รวมท้ังการท า TRUST RECEIPT (T/R) และ 
SHIPPING GUARANTEE (S/G) ในการจัดซื้อและหรือจ้างท าของจากต่างประเทศ 

(ข) การจัดท าหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินเพื่อวางเป็น
หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มีต่อหน่วยราชการ เจ้าหนี้และบุคคลภายนอก 

(ค) การท าสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านเงินตราต่างประเทศ เช่น การท า FORWARD 
EXCHANGE CONTRACTS เป็นต้น ท้ังนี้เฉพาะกรณีท่ีบริษัทฯ มีสัญญาหรือข้อผูกพันท่ีจะต้องช าระหรือจ่ายเงิน
ในรูปเงินตราต่างประเทศเท่านั้น 

(4) อนุมัติให้พนักงานยืมเงินทดรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้ 
(ก) รายจ่ายตามสัญญาข้อผูกพันและหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดและหรือตาม ท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติในหลักการไว้แล้วให้ยืมเงินทดรองไปด าเนินการได้ตามท่ี
จะต้องจ่ายจริง เช่น ค่าซื้อท่ีดิน ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร ค่าไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ฯลฯ 

(ข) รายการอื่นนอกจาก (ก) ข้างต้นให้อนุมัติได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 1,000,000.- 
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

(5) มีอ านาจต้ังส ารองหนี้สูญและหรือตัดหนี้สูญของบริษัทฯ ได้ครั้งละและหรือรายละไม่เกิน 
50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   ในรอบหนึ่ง
ปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

(6) มีอ านาจจ าหน่ายและตัดบัญชีสต๊อกสินค้าและหรือทรัพย์สินท่ีเสียหายหรือสูญหายและ
หรือชดเชยค่าเสียหายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000.-
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในรอบหนึ่งปีงบประมาณแล้วรายงานโดยสรุปให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่าง
น้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

(7) มีอ านาจต้ังส ารองการด้อยค่าทรัพย์สินทุกประเภทและหรือสต๊อคสินค้าท่ีล้าสมัยหรือ
เส่ือมสภาพได้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดในเรื่องนั้น ๆ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบใน
โอกาสแรกท่ีจะท าได้   

 
 
 
 
 
 

83



 

   

อ านาจด้านการผลิต 

 (1) ก าหนดเป้าหมายและแผนการผลิตสินค้าในแต่ละปีให้สอดคล้องกับความต้องการ       
ของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันท่ีบริษัทฯ ท าไว้กับลูกค้าทุกราย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติเป็นประจ าทุกปี  
 (2) มีอ านาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ได้ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
  (3) วางแผนและด าเนินการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการ
อนุมัติไว้โดยให้มีต้นทุนท่ีต่ าท่ีสุด ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายท่ีวางไว้ก็
ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการหรือในโอกาสแรกที่จะท าได้ 
 (4) วางแผน และ/หรือ เสนอนโยบาย หรือทิศทางในการด าเนินธุรกิจอื่นใดท่ีเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต และ
เพื่อให้บริษัทฯสามารถขยายงาน และ/หรือ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 

อ านาจด้านการขาย 

 (1) ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและเป็นไปตามสัญญาข้อผูกพันท่ีบริษัทฯ ท าไว้กับลูกค้าทุกรายเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกป ี 
 (2) วางแผนและด าเนินการจ าหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการ
อนุมัติไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมท้ังสามารถเพิ่ม
รายได้หรือเพิ่มก าไรให้ได้มากท่ีสุด ในการท่ีมีการเปล่ียนแปลงแตกต่างไปจากแผนงานและเป้าหมายท่ีวางไว้ก็ให้
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการหรือในโอกาสแรกท่ีจะท าได้ 
 (3) ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดและหรือตามสัญญาข้อผูกพันท่ีบริษัทฯ ท าไว้กับลูกค้าทุกราย 
  (4) จัดซื้อ/ส่ังจ้างและหรือน าเข้าสินค้ามาจ าหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วน
แบ่งด้านการตลาด (Market Share) รวมท้ังสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มก าไรให้ได้มากท่ีสุด ท้ังนี้ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 (5) มีอ านาจขายสินค้าและบริการท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยท าสัญญาผูกพันได้ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี  

อ านาจด้านพนักงาน 

(1) มีอ านาจก าหนดอัตราก าลังพนักงานให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมท้ังมีอ านาจก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินรางวัลพนักงานทุกคนทุกระดับตามบัญชี
อัตราก าลังพนักงานและงบประมาณการว่าจ้างพนักงานท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยกเว้น 
พนักงานระดับประธานเจ้าหน้าท่ีด้านต่าง ๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนด าเนินการ 

(2) มีอ านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน และเลิกจ้างพนักงานได้ทุกคนทุกระดับ ยกเว้น
พนักงานระดับประธานเจ้าหน้าท่ีด้านต่าง ๆ ขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
ด าเนินการ  
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(3) มีอ านาจก าหนดระเบียบข้อบังคับการท างานและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขรายละเอียดและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

  อ านาจในส่วนที่เก่ียวกับคดีความและการท านิติกรรมสัญญา 

 (1) มีอ านาจท านิติกรรมการสัญญาผูกพันบริษัทฯ ได้เฉพาะงานปกติประจ าตามงบประมาณ  
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วครั้งละไม่เกินหนึ่งปี 
 (2) มีอ านาจฟ้องร้องคดีความและต่อสู้คดีความเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ได้โดยรายงาน    
ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุมและมีคดีความเกิดข้ึน 

อ านาจในส่วนที่เก่ียวกับงานโครงการ 
 (1) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของโครงการท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์      
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือ ให้ผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 
 (2) พิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการต่าง ๆ ได้ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ          
จากคณะกรรมการแล้ว 
 (3) หลังจากศึกษาโครงการในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ก็ให้น าเสนอ
รายละเอียด ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 (4) ส าหรับโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการได้แล้ว ให้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) ก าหนดแผนงาน งบประมาณและเป้าหมายในการด าเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือให้ได้ผลตอบแทน (Internal Rate of Return) ตามกรอบท่ีได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (ข) มีอ านาจติดต่อ เจรจา และลงนามท าบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนในเบื้องต้น 
(Memorandum of Understanding) มีก าหนดระยะเวลาไม่เกินหนึง่ป ี
 (ค) การท าสัญญาร่วมทุน (Shareholder Agreement) และการจัดต้ังบริษัทร่วมทุน 
(Joint Venture Company) ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 (5) ให้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการได้แล้วให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

เร่ืองอื่น ๆ 

 (1) เรื่องใดก็ตามท่ีจะต้องเสนอขออนุมัติ และ/หรือ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณากล่ันกรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาในทุกกรณี 
 (2) เรื่องท่ีเกินขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามท่ี
ก าหนดไว้ข้างต้นนี้ให้เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนด าเนินการ 
 (3) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจจะมอบอ านาจหน้าท่ีในเรื่องต่าง ๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ 
ต าแหน่งใด หรือคนใดก็ได้ภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน ท้ังนี้ ตามท่ีเห็นสมควร
และเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป 
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 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 
กรรมการหรือผู้บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วง ท่ีท า
ให้ผู้รับมอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมัติรายการท่ีมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมี    
การก าหนดขอบเขตการมอบอ านาจท่ีชัดเจนแล้ว 

        เลขานุการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 7/2556 
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 แต่งต้ัง นางสมฤดี สุวรรณรูป ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (ประวัติและข้อมูล
รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1) โดยก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้ 

 (1) ดูแลและให้ค าแนะน าแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  

 (2)  รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น  รวมท้ังดูแล 
ประะสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมดังกล่าว 

 (3)  ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 (4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (ก) ทะเบียนกรรมการ 
  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
  (ง) รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
  (จ) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร 
 (5) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
     ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

    (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทน
ประจ าเดือนและค่าบ าเหน็จประจ าปี โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2561 ดังนี้  

 
ช่ือ-สกุล 

 
ต าแหน่ง 

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ รวมทั้งสิ้น 

(1) นายวิสิทธ์ิ น้อยพันธ์ุ(1) ประธานกรรมการ 180,000 321,426 501,426 

(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสด์ิกุล ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

360,000 
120,000 

214,286 694,286 

(3) นายไกรสีห์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหา 

360,000 
60,000 

214,286 634,286 

(4) นายอนันต์ เล้าหเรณ ู กรรมการ 360,000 214,286 574,286 

(5) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 360,000 214,286 574,286 

(6) นายสีหศักด์ิ อารีราชการัณย์ กรรมการ 
กรรมการสรรหา 
ผู้ช านาญการ2) 

360,000 
40,000 

100,000 

214,286 714,286 

(7) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธ์ิ กรรมการ 
กรรมการสรรหา 

360,000 
40,000 

214,286 614,286 

(8) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

180,000 
360,000 

214,286 754,286 

(9) นายวิรัช อภิเมธีธ ารง กรรมการอิสระ 
กรรมการตวจสอบ 

360,000 
120,000 

214,286 694,286 

(10) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรจสอบ 
กรรมการสรรหา 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

360,000 
120,000 
30,000 
60,000 

214,286 784,286 

รวม 4,290,000 2,250,000 6,540,000 
หมายเหตุ : (1) เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2561  นายวิสิทธ์ิ น้อยพันธ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ                  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งต้ังให้ 
              นายสุโรจน์ ศุภสวัสด์ิกุล ต ารงต าแหน่งประธานกรรมการแทน  
    (2) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 19/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ได้มีมติ แต่งต้ังให้                

นายสีหศักด์ิ อารีย์ราชการัณย์ เป็นกรรมการผู้ช านาญการ เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาและเป็นตัวแทนคณะกรรมการ 
ในการติดตามผลการด าเนินงาน ในเร่ืองต่างๆ  ที่คณะกรรมการได้มีมติให้ผ่ายจัดการรับไปด าเนินการให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยก าหนดผลตอบแทนให้เดือนละ 10,000 บาท มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2555 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน             
คร้ังที่ 3/2561  ได้มีมติยกเลิกต าแหน่งน้ี   
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   (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร : บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารในรูปของเงินเดือนและ    
เงินรางวัลประจ าปี 2559 ถึง 2561 ซึ่งจะผันแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   

  (ค) ค่าตอบแทนอืน่ : ไม่ม ี
 บุคลากร 

จ านวนบุคลากร : ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมท้ังส้ินจ านวน 233 คน            
(ไม่นับรวมผู้บริหารจ านวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจ าจ านวน 198 คน และพนักงานรายวันจ านวน 35 คน 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

หน่วยงาน 
พนักงานประจ า 

(คน) 
พนักงานรายวัน 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ฝ่ายบริหารส านักงาน 6 - 6 
ฝ่ายบัญชีการเงิน 7 - 7 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5 - 5 
ฝ่ายจัดซื้อ 3 - 3 
ฝ่ายกฎหมาย 3 - 3 
ฝ่ายตรวจสอบ 2 - 2 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 - 1 
ฝ่ายการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ 2 - 2 
ฝ่ายบริหารโรงงาน 19 17 36 
ฝ่ายผลิต 51 2 53 
ฝ่ายวิศวกรรมและพลังงาน 58 - 58 
ฝ่ายวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 41 16 57 
            รวมท้ังส้ิน 198 35 233 

 

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน : ไม่มี 
ค่าตอบแทนพนักงาน 
(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน : ในปี 2559, 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่

พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ านวน 58.19 ล้านบาท 63.71  ล้านบาท  และ 64.29 ตามล าดับ โดยเป็น
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และค่าเช่าบ้าน 

(ข) ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี 

ปี พ.ศ. 
จ านวนผู้บริหาร* 

(คน) 
จ านวนเงินค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 
2559 8 17.97 
2560 7 22.41 
2561 6 24.20 

หมายเหตุ : *จ านวนผู้บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปีด้วย 
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              นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความช านาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน    
ในทุกระดับ ท้ังนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความช านาญจากการปฏิบัติงานจริง        
(On the Job Training) โดยพนักงานท่ีเข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานท าหน้าท่ีฝึกสอนงานในสายงาน
นั้น ๆ รวมท้ังจะมีการจัดอบรมภายในโดยวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกท่ีมาถ่ายทอดประสบการณ์และให้
ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงาน
ต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย  
  อีกท้ังปัจจุบันบริษัทฯ ให้การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยได้น าเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
อาทิเช่น ระบบพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency Development Systems) เพื่อให้มีการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           บริษัทฯ มีการด าเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ด้วยการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและพัฒนา   
กับสถาบันภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนด าเนินการจัดการอบรมภายในบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนทักษะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะประจ าต าแหน่ง (Functional 
Competency) ตามระเบียบปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพและส่ิงแวดล้อม และด้วยการส ารวจความจ าเป็น  
ในการฝึกอบรม และจัดท าเป็นแผนการฝึกอบรมประจ าปี 2561 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรความรู้เฉพาะ
ต าแหนง่
58%

หลกัสตูรตามข้อบงัคับ
กฎหมาย หรือความ

ปลอดภัย
29%

หลกัสตูรการพัฒนาความรู้
และทกัษะ
11%

หลกัสตูรด้านระบบบริหาร
คุณภาพและส่ิงแวดล้อม

2%

หลกัสตูรความรู้เฉพาะต าแหนง่ หลกัสตูรตามข้อบงัคับ กฎหมาย หรือความปลอดภัย

หลกัสตูรการพัฒนาความรู้และทกัษะ หลกัสตูรด้านระบบบริหารคุณภาพและส่ิงแวดล้อม

สรุปการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรมประจ าปี2561 

                            
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคลจัดอบรม
หลักสูตร “การปลูกจิตส านึกความปลอดภัย”  
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วันท่ี 20-22 มีนาคม 2561  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมหลักสูตร               
การควบคุมและบ ารุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  
 

 

                
 

วันท่ี 18-21 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตร ISO9001:2015&ISO14001:2015 ข้อก าหนดและ     
การประยุกต์ใช้งานให้แก่พนักงาน จ านวน 12 รุ่น   
 

                   
 

 วันท่ี 5 , 26 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตร Fraud Risk Management  
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 (9) การก ากับดูแลกิจการ 
 

  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
    บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกส าคัญ
ในการน าไปสู่การมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังส่ง เสริมการเติบโต   
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีนโยบายในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี    
ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
    บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับ      
ดูแลกิจการท่ีดี  (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุ ติธรรมและซื่อ สัตย์ สุจริ ต 
(FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้า ท่ี  
(RESPONSIBILITY) มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมอย่าง
เสมอภาคและเป็นท่ีเช่ือถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS) มุ่งมั่นท่ีจะสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคต คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายหรือหลักการพื้นฐานในการก ากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี   
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนเป็นที่เช่ือถือและเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 

(2) ด าเนินการให้เ ช่ือมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง  ๆ ของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีการถ่วงดุลอ านาจท่ีเหมาะสมรวมท้ังมี
การด าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ด าเนินการให้เช่ือมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการด าเนินงานและแสดงฐานะ
ท่ีแท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

       
 

วันท่ี 29-30 ตุลาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตร อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จ านวน 4 รุ่น   
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(4) ด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล        
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นท่ีต้ัง  

(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติท่ีดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อม                   
ท่ีจะปรับเปล่ียนไปสู่ส่ิงท่ีดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

(6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าด้วยการรับฟังความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีท่ีสุดอยู่เสมอ 

(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมท้ังสิทธิของผู้มีส่วน  
ได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ
กระท าผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

(8) ด าเนินการโดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและ    
ต่อชุมชนสังคมโดยส่วนรวมและค านึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพ       
ของบริษัทฯ 

(9) ด าเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อน าไปแสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ 

(10) ก าหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต
หรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงิน     
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญโดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
โดยมิชักช้ารวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและการ

ก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปช่ันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทาง
บัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงให้มั่นใจว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนด    
ให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อส่ือสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงานรวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ การ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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• ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน    
ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบค าส่ังในการปฏิบัติงานและอ านาจอนุมัติตลอดจน
บทบัญญัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอ                
ต่อความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์ รัปช่ัน    
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมเพื่อน าเสนอหรือ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและก าหนดมาตรการ
ต่างๆให้สอดคล้องกันเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว 

นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดล้อมตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมท้ังปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด คณะกรรมการจึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ด าเนินธุรกิจและหรือกระท าการใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและหรือต่อสังคมโดยส่วนรวม 

(2) สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ความส าคัญกับ
การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

(3) ปลูกฝังจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยส่วนรวมให้
เกิดขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนการยกระดับคุณภาพและดูแลความปลอดภัย
ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยรวมโดยด าเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐ 

(4) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
(5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดท่ีท าธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคม

และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดจนต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้ 
  ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่าน
ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจรวมท้ังการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานท่ีไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 
หรือการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
ดังต่อไปนี้ 
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• ส่งทางไปรษณีย์มาท่ี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

•  ผ่านหน้าเว็ปไซต์ของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption 

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

•  ทางโทรศัพท์ ติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001 

•  ส่งทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com 
                      การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง ผู้มีส่วนได้เสียท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง
ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยช่ือแต่อย่างใด 

(1) การด าเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง 
        ให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามท่ีมีผู้แจ้งเบาะแสหรือ

ข้อร้องเรียนตาม ข้อ (1) ข้างต้นแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง 
(2) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย 

        ในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับ
ฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสม     
ตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป 

นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และ/หรือ ผลประโยชน์อย่างอื่น 

  คณะกรรมการต้องการปลูกจิตส านึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน      
ทุกระดับตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องด้วยการไม่รับ ไม่ให้และ              
ไม่สนับสนุนการกระท าใด ๆ ท่ีส่อไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและหรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี ้

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ 
ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า คู่ค้า และหรือจากบุคคลท่ีมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ            
โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ท้ังเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
อย่างไม่เป็นธรรม เกิดความล าเอียง หรือเกิดความล าบากใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขัดกันได้ 

(2) การรับหรือการให้ของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงาม      
ซึ่งจะต้องเป็นของท่ีมีมูลค่าเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของช าร่วย หรือของท่ีระลึก      
ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายท่ัวไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัย
ได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือหรือขอค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
ก่อน โดยให้ค านึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นส าคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ 
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(3) การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรก านัล ทองค า อัญมณี หรือของมีค่าต่าง ๆ 
ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ท่ีไม่เหมาะสมและไม่บังควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระท า   
ท่ีส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบอยู่ 

(4) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระท าท่ีส่อไปทางมิชอบและหรือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ      
จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดท้ังส้ิน 

นโยบายว่าด้วยการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการใช้แรงงานด้วยความสมัครใจและให้ความเป็นธรรม            
กับพนักงานทุกคนทุกระดับรวมท้ังปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ก าหนด
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการ
ท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

(2) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องท าความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ     
ให้ขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันและหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ห้ามปฏิบัติไปตาม
ความเข้าใจของตนเองโดยล าพัง 

(3) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษาบทบัญญัติกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางไปเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงาน
ในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 

(4) บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
และผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงานต่างๆ โดยไม่บังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ      
และ/หรือ การใช้แรงงานเด็ก โดยไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะด าเนินการเพื่อรองรับโอกาสท่ีเท่าเทียม
กันส าหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีและเหมาะสม และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมท้ังบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

นโยบายว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมือง 
  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความเป็นกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย
ในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

(2) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ 
ในพื้นท่ีของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น 
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(3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ 
แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

(4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งพนักงาน
สามารถแสดงออก เข้าร่วมสนับสนุนหรือใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาท างานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี 

(5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองท่ีพึงมี โดยเป็น       
การกระท าในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้ต าแหน่งในบริษัทฯ และช่ือ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงิน
อุดหนุนหรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

(6) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ส่ังการหรือโน้มน้าวด้วยวิธีการ    
ใด ๆ ท่ีท าให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

      เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือท่ีช่วยสร้างความเช่ือมั่นและสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังต่อไปนี้ 

  (ก) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
          เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความเป็นมืออาชีพ จึงก าหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และ       
มติท่ีประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

(2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความเป็น
อิสระท้ังการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ 

(3) ให้อ านาจผู้บริหารในการด าเนินงานประจ าวันอย่างเต็มท่ี โดยไม่เข้าไปช้ีน าการด าเนินงาน
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(4) ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีเป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือใน
กิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(5) หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มท่ี 

(6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดท่ีอาจขัดแย้งกับหน้าท่ีของตนในภายหลัง 
(7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
(8) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของบริษัทฯ 
(9) ไม่กระท าการใด ๆ  ท่ีอาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อ

ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 
(10) มุ่งมั่นท่ีจะป้องกันและขจัดการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องท่ีต้อง

ด าเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรของบริษัทฯ 
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(ข) แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน 

   บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่า           
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและค านึงถึงดุลยภาพด้านส่ิงแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม      
ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต จึงก าหนดแนวปฏิบัติท่ีดี
ของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

(2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวัง    
มิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

(3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเล่ียงการน าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน     
ท้ังเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ 

(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระท าการใด ๆ อันจะน าไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายใน
บริษัทฯ หรือต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน 
ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในทางท่ีชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม 

(6) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจ าเปน็
ในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตัวให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมท้ังให้เกียรติผู้อื่นโดย    
ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

(7) มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีเป็นประโยชน์         
ต่อตนเองและบริษัทฯ อยู่เสมอ 

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา 

(9) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขท้ังปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจ
ท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงต่อตนเอง และบริษัทฯ 

(10) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระท า
ใดๆ ท่ีส่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในองค์กรของบริษัทฯ 

(11) ช่วยด าเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานรวมท้ังการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

(12) หลีกเล่ียงการให้ หรือรับส่ิงของ การเล้ียงรับรอง หรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ และค าส่ังของบริษัทฯ เท่านั้น 

   (ค) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่ง
พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือว่าเป็นทรัพยากร ท่ีส าคัญท่ีสุดขององค์กร รวมถึง      
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การส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์อันดีภายในหน่วยงาน ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระยะยาว จึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี้ 

(1) พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และสมศักด์ิศรีในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ จะกระท าด้วยความเป็นธรรมโดย

ค านึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและข้อก าหนดอื่นท่ีจ าเป็นแก่พนักงานใน
ต าแหน่งนั้น ๆ 

(3) บริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะของงาน และผลการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน 

(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคลเป็นประจ าทุก
ปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ 

(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการท างานให้เป็นไปโดย
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะท่ีดี 

(6) บริษัทฯ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานของตนเองและของบริษัทฯ           
ให้ดียิ่งขึ้น 

(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
        บริษัทฯ ก าหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันโดยค านึงถึงความปลอดภัย
และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นส่วนท่ีส าคัญยิ่ง
ซึ่งจะต้องรับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคลตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน
กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวด้วย 
  (ง) แนวปฏิบัติเก่ียวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน 

         บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยให้มีการบันทึกรายการ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 
(1.1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นใด ๆ ท้ังส้ิน 
(1.2) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มี

การบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม 
(1.3) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องด าเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกันและเป็นไปตาม

ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ี
ครบถ้วนถูกต้อง โดยให้ข้อมูลท่ีเพียงพอ และทันเวลาเพื่อให้พนักงานท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการบันทึกและจัดท า
รายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดท่ีถูกต้องครบถ้วน 
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(2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน 
(2.1) พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลทางด้านการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
(2.2) พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางบัญชีและ

การเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
(2.3) พนักงานทุกคนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียด

ประกอบรายการทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
(จ) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการให้ ทุกหน่วยงานท างานอย่างมี ระบบ                
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและ    
ใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและรัดกุม    
อย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายใน         
ท่ีเพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานท่ีมีนัยส าคัญ    
ของบริษัทฯ มีการส่ือสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันท่ีจะปฏิบัติงานตามวิธี
ปฏิบัติงานท่ีดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท่ีจะให้ประเมินและตรวจสอบได้
ตลอดเวลา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีเพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับท่ีจะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการท างาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าคู่มือ
ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน 

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ (Risk Assessment) โดยให้
แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบ
หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดังกล่าวโดยบริษัทฯมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและบริหารควบคุมความเส่ียงโดยท่ัวกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีเพียงพอ (Control Activities) ในทุกหน้าท่ีและทุกระดับ 
ตามระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน
และมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อ       
การด าเนินงานท่ีมีนัยส าคัญของบริษัทฯ 

(4) จัดให้มี ระบบสารสนเทศและการ ส่ือสาร (Information and Communications)           
ท่ีเพียงพอ เช่ือถือได้และทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ      
มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานและ         
การบริหารงาน ให้มีความน่าเช่ือถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่ือสารให้ท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งมีการส่ือสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพียงพอ (Monitoring and Evaluation) 
โดยก าหนดให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับท่ีจะต้องดูแล และตรวจสอบระบบการท างาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติงานแล้ว           
ซึ่งส านักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  และ
ด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน     
ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ าเสมอซึ่งจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย 

(6) แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะท่ีสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงาน
ให้ดีขึ้น รายงานท่ีฝ่ายตรวจสอบจัดท าขึ้นและหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็นสอดคล้องด้วยกัน
แล้วจะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะน าไปปฏิบัติต่อไปหากปรากฏว่า
มีระบบงานในหน่วยงานใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่ งขึ้นถือเป็นหน้าท่ี               
ของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่าหน้าท่ีดังกล่าว เป็นส่วน
หนึ่งของงานท่ีหน่วยงานนั้น ๆ  ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจ าปีของพนักงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

(ฉ) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ
และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน บริษัทฯ จึงก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน
ทุกคน ท่ีจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบค าส่ังและ
มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ 
ค าส่ังบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าท่ีและยึดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(2.1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระเบียบ 

และค าส่ังของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
(2.2) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
(2.3) ห้ามน าโปรแกรมท่ีเป็นของบริษัทฯ ไปใช้งานส่วนตัว หรือน าไปให้ผู้อื่นท่ีไม่ใช่

พนักงานบริษัทฯ ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือท าซ้ า เผยแพร่ ท าการเปล่ียนแปลงแก้ไขทุกอย่างทุก
ประการ โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(2.4) ห้ามใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯ ของตนเองและของผู้อื่น ส่งหรือส่งต่อข้อมูลหรือ
ข้อความท่ีมีผลร้ายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อความส่วนตัว ข้อความ
ท่ีมีเนื้อหาชวนให้งมงาย ไม่สร้างสรรค์ จดหมายลูกโซ่ เรื่องข่มขู่ ข้อมูลท่ีมีไวรัสคอมพิวเตอร์ ออกไปภายนอก
หรือภายในบริษัทฯ และห้ามปลอมแปลงข้อความในอีเมล์ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดท้ังส้ิน 

(2.5) ห้ามใช้ระบบอีเมล์ของบริษัทฯเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลต่าง  ๆ ของบริษัทฯ 
ให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น 

(2.6) ห้าม Download ไฟล์ทุกประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้งานเครือข่าย
ภายในเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ เพื่อไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลของผู้อื่นลดลง 
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(2.7) ต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระท าผิดกฎหมายขัด
ต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ และแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 

(2.8) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ส่ือสารส่วนตัวท่ีต้องการเช่ือมต่อเข้าระบบ
เครือข่ายของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารก่อน 

(2.9) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ หรือการน า Notebook ไปใช้งาน
ภายนอกบริษัทฯ จะต้องต้ังเครื่องให้มีการใส่รหัสผ่าน ใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการท างาน โดย
รหัสผ่านจะต้องเก็บเป็นความลับ และควรมีการเปล่ียนแปลงอย่างสม่ าเสมอเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือน 

(2.10) ต้องไม่ติดต้ังโปรแกรมท่ีสามารถตรวจสอบ หรือดักจับข้อมูลบนเครือข่ายท้ังส้ิน
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น 

(2.11) ต้องดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดี และ
มีการใช้งานอย่างเหมาะสม 

(3) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศ
ของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

(4) หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ค าส่ังของบริษัทฯ ท่ี
ก าหนดไว้พนักงานท่ีฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ ได้รับโทษตามกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี 

(ช) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
   บริษัทฯ ก าหนดให้มีหน่วยงานจัดซื้อเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เพื่อให้
เป็นไปตามความประสงค์ของทุกหน่วยงานและเพื่อได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด จึงได้ก าหนดขั้นตอน
และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้เน้นประโยชน์และคุณภาพท่ีดีต่อบริษัทฯ เป็นส าคัญ โดย
จะต้องได้รับพัสดุส่ิงของตรงตามความต้องการท้ังคุณภาพ ราคา จ านวน เวลาในการให้บริการ ความรวดเร็วและ
ค านึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย 

(2) พนักงานผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าท่ี ดี เพื่อหลีกเล่ียง    
การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(3) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องค านึงถึงประโยชน์และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
ในด้านช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย 

(4) พนักงานท่ีด าเนินการจะต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการท่ี
เปิดเผย และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน 

(5) พนักงานท่ีด าเนินการควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ท่ีคู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน า
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

(6) พนักงานท่ีด าเนินการต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวด
ราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ 

(7) การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรมกับผู้ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
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(8) เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย โดย
เปิดเผย และมีหลักฐานท่ีอ้างอิงได้ 

(9) รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า ในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง รับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท้ังโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ท้ังส้ิน 

(10) ผู้บริหารและหรือผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลพินิจในการให้ค าปรึกษา
ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม 

(11) ผู้บริหารและหรือผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างต้องควบคุม ตรวจสอบ และดูแลให้มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต้องด าเนิน  
การสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

(12) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการท่ีเป็นคนไทย และ/หรือ บริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ โดยค านึงถึงคุณภาพและผลประโยชน์ท่ีได้รับเป็นส าคัญ 

(13) จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมท่ีรัดกุมและ
ปรับเปล่ียนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา 

(ซ) แนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะด้านส่ิงแวดล้อมโดยปฏิบั ติตาม
กฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี พร้อมท้ังปรับปรุง
ด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

นโยบาย 5 ส 
กิจกรรม 5 ส เป็นหน้าท่ีส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม

ในการด าเนินกิจกรรมและผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีก ากับ ดูแล ส่งเสริม แนะน า ให้มีการด าเนินการอย่าง 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนสร้างจิตส านึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมไว้ ดังนี้ 
(1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องด าเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย

และส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งานของบริษัทฯ 
(2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถอืและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก าหนด

และมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
(3) บริษัทฯ จะด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการท างาน การสูญหาย หรือเสียหายใน
ทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง  ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัยต่อพนักงาน ท้ังนี้ ให้ถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบค าส่ังท่ีก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด 
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(4) บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นท่ีปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุ
ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น และมีการ
เตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ๆ ท่ีอาจท าให้การด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก เส่ือมเสียช่ือเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร 

(5) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และส่ือสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่
ข้อมูลแก่พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติ และข้อควรระวังต่าง ๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนน าไป
ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม 

(6) บริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม ให้เป็นวิถีด าเนินชีวิตประจ าวันของพนักงาน 

(7) บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเพิ่มบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างานใน    
การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีระบบความปลอดภัยท่ีดีและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา 

(8) บริษัทฯ จะปรับปรุง ค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนท างาน และเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

(9) บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย   
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(ฌ) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

   บริษัทฯ ก าหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมี
การปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ อันได้แก่ 

(1) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ 
ต.ล.ท. ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

   ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยทันที รวมท้ัง
หามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก 
  การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(1) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดท าและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
และสมบูรณ์  

(2) พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติและมีความ
ซื่อตรงในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด้วย 
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 (ญ) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลท่ีถือหลักทรัพย์แทนตลอดจน
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต.และแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(2) “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตามบทนิยามข้างท้ายนี้และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

(3) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องและห้ามไม่ให้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง หนึ่งเดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไม่ได้
เปิดเผยสาธารณชนอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ 
จะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็น
แต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป 

(5) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระท าผิดอันเป็น
ความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษอย่างรุนแรง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้ 

(ก)  ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
(ข)  ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือ

ว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(ค) แจ้งการกระท าความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ส านักงาน

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

   บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ รายงาน
โดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยจะขัดกับหลักการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการท่ีก าหนดอย่างถูกต้อง 

(ฎ) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความลับ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าท่ีมี
สาระส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ดังนี้ 
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การรักษาความลับของบริษัทฯ  
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องรักษาความลับของข้อมูลและ

เอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือ เป็นความลับทางการค้ารวมท้ังสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึ่งถือ
เป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 

(2) ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลและเอกสารท่ีเป็นความลับ หรือความลับทางการค้านั้น ๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อพ้นจากหน้าท่ีไปแล้ว 

(3) ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้องทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

การก าหนดช้ันความลับของข้อมูล 
(1) ข้อมูลลับทางการค้าของบริษัทฯ ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหล โดยก าหนดตาม

ความส าคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลท่ีเปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น 
(2) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้า ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไ ด้รับ

มอบหมายเท่านั้น 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
(1) กรรมการหรือผู้บริหารท่ีบริษัทฯ มอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในข้อมูลท่ีจะ

เปิดเผยออกสู่สาธารณชนเท่านั้น 
(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย 
(3) เพื่อปฏิบัติตามข้อก าหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องว่าด้วยการ

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้ผู้ท่ีต้องการข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ 
ติดต่อขอรับข้อมูลได้ท่ีเลขานุการบริษัทฯ  

การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก 
   โดยปกติผู้บริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นต่อ
บุคคลภายนอก ขอให้ผู้บริหารและหรือพนักงานถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าท่ีในการตอบค าถามเหล่านั้น
หรือไม่ หากไม่มีหน้าท่ี ก็ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพและแนะน าให้ไปสอบถามจาก
หน่วยงานท่ีก าหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป 

 คณะกรรมการชุดย่อย    

  (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 
   องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนอย่าง
น้อย 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุท่ี      
ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ท าให้สมาชิกมีน้อยกว่าจ านวนท่ีก าหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุม         
ผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ี
จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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(1) ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแต่งต้ังนั้น บริษัทฯ จะต้องเปิดเผย
รายช่ือ ประวัติ คุณสมบัติและความเป็นอิสระ ซึ่งจะต้องระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ตรวจสอบด้วย 

(2) เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นกรรมการต่อไปนี ้
(2.1)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้งยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) 

(2.2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

(3) มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

(4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ท้ังนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้มีหน้าท่ีในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ ด้วย  

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนท้ังส้ิน 3 ท่าน โดยมี        
นายศุภชัย แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
ในปี 2561 

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 
2. นายวิรัช อภิเมธีธ ารง* กรรมการตรวจสอบ 9/9 

3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 9/9 

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ 
งบการเงินได้โดย นายวิรัช อภิเมธีธ ารง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งเป็นประธานกรรมการ บริษัท ส านักงานสอบบัญชี 
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี และการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจและการเงิน  
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    ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีท่ีส าคัญตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้ น   
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้  

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมท้ัง 
ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท 

(4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 

(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีรวมท้ังการเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายเดิมให้กลับเข้ามาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม 
โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

(6) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
 (7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี 

(8) สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กรของบริษัทและบริษัทในเครือ
หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน 

(9) สอบทานและด าเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบหรือขบวนการรับ
เรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์รวมท้ังการปรับปรุงแก้ไขและการก ากับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มี
ความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป 

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(11) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมาโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการ
เงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(ฉ) จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละคนในแต่ละปี 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตาม

กฎบัตร (charter) ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดขึ้น 
(ซ) รายงานอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(2)  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป 
(3)  รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น

ระยะ ๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
          ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ              
ต่อบุคคลภายนอก 
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติการ
เปล่ียนแปลงหน้าท่ีและจัดท ารายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดและน า ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์                   
แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ท้ังนี้ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

• ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท   
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าผืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

• เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจดังต่อไปนี้  

(1) อ านาจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือ

พนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ช้ีแจง ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องและ
จ าเป็นได้ทุกประการ 

(2) อ านาจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน 
(ก) ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(ข) ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดี

ความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(ค) ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน 
(ง) ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การก ากับและควบคุม

โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องมีผู้คอยดูแล และ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องท าแผนงานตรวจสอบว่าจะท าอะไรบ้าง 
แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ ส่วนการออกค าส่ังให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนงานตรวจสอบดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายจัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพราะการรายงานผลการตรวจสอบท่ีจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขทันที เพื่อท่ี
ฝ่ายจัดการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้ออกค าส่ังแก้ไขได้ทันกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น) 

(3) อ านาจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี 
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
(ข) เสนอรายช่ือผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมท้ังผลตอบแทนในการสอบ

บัญชีประจ าปเีพื่อขอรับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรวมท้ังเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเขา้มาใหม่หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม 

(ค) ก าหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการ และงานท่ีปรึกษาอื่นท่ีผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ 
(ง) เมื่อได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานได้กระท าความผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่ด าเนินการตามท่ีผู้สอบบัญชีแจ้งในวรรคก่อน ให้
ผู้สอบบัญชีแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ      

(4) อ านาจในส่วนอื่น ๆ  
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจตรวจสอบผู้ท่ีเกี่ยวข้องและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องภำยในขอบเขต
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญเฉพำะ
ด้ำนมำให้ค ำปรึกษำหำรือและให้ควำมเห็นได้ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเห็นสมควรและเหมำะสม 
ท้ังนี้ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ปฏิบัติตำมบทบำทและหน้ำท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
เอกสำรท่ีแนบท้ำยกฎบัตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรนี้  

(ข) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย

ผู้บริหำรจำกทุกหน่วยงำนของบริษัทฯ ต้ังแต่รับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปอย่ำงน้อยหน่วยงำนละหนึ่งคน โดยต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึง
คุณสมบัติ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(2) กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงต้องสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินงำนและ
ควรได้รับกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  เพื่อให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภำพของ  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(3) กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงรวมท้ังประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 (สำม) ปี กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจจะได้รับกำร
แต่งต้ังใหม่ได้อีกนอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(ก) ตำย 
(ข) พ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัท 
(ค) คณะกรรมกำรบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน 
(ง) ลำออก 
ในกรณีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้ำ 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อคณะกรรมกำร
บริษัทจะได้พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลท่ีลำออก  

(4) ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงแต่งต้ังบุคคลท่ี
เหมำะสมเป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลชำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้  ตำมแต่จะเห็นสมควรโดยมี
หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบต่อกำรเตรียมควำมพร้อม ส ำหรับกำรจัดประชุม เตรียมวำระกำรประชุม เอกสำร
ประกอบกำรประชุม และจัดส่งให้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกคนทรำบก่อนกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้สอบทำนข้อมูลอย่ำงละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนกำร
ประชุม และมีหน้ำท่ีจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกคนภำยใน 7 วันหลังจำกกำร
ประชุมแต่ละครั้ง กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมจะด ำเนินกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
ครั้งต่อไป  นอกจำกนี้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงยังมีหน้ำท่ีจัดเตรียมข้อมูล ส ำหรับรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทด้วย 
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(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด 
ยกเว้น กรณีท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงด้วย จึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเท่านั้น 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

ในปี 2561 
(1) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 
(2) นายสมชาย โล่ห์วสิุทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 
(3) นายสมถวิล บุญบานเย็น กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

(4) นางสาวกัญญพชัร จินนัท์เดช กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

(5) นางสมฤดี สุวรรณรูป กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

    โดยมี นายศุภชัย  แก้วเฟื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

    อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

• คณะกรรมการบริหารความเ ส่ียงมีหน้า ท่ี ท่ีส า คัญตามท่ีไ ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึง ให้
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร ท้ังนี้ต้องครอบคลุมความ
เส่ียงท้ัง 9 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ (Business Risk), ความเส่ียงในการผลิต (Production 
Risk), ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน (Operation Risk), ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม (SHE Risk), ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศและอุบัติภัยร้ายแรง (Climate Change 
& Hazard Risk), ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk), ความเส่ียงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด
ท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk), ความเส่ียงจากทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets Risk), ความเส่ียงจาก
การทุจริตและคอร์รัปช่ัน (Corruption & Fraud Risk) 

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

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียง แนวโน้ม ท่ีเกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อบริษัทท้ังภายในและภายนอก  

(4) น าเสนอแผนงานและรายงานท่ีเกี่ยวกับความเพียงพอของการด าเนินการตามแผนงาน และ
ระบบการควบคุมความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง 

(5) ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมในการก ากับดูแลความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญต่าง ๆ  
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(7) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจปรึกษาผู้เช่ียวชาญอิสระได้ในกรณีท่ีจ าเป็น       

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด าเนินการ  
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(8) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง หรือกรรมการบริหารความเส่ียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง อาจเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพิ่มเติมได้ตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการบริหาร   
ความเส่ียง มาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมท่ีจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้          
ถ้าประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้กรรมการบริหารความเ ส่ียงท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึ่งเป็นประธาน 

(10) การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้ถือเสียงข้างมากเป็น
มติของท่ีประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด ท้ังนี้ให้บันทึกความเห็นของ
กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเห็นชอบและมีความเห็นแย้งในรายงานการประชุมในเรื่องท่ีลงมตินั้น ๆ ด้วย 

(11) กรรมการบริหารความเส่ียงผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสีย
ใด ๆ ในเรื่องพิจารณาจะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้ 

(12) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีเห็นสมควรเข้าร่วม
ประชุมหรือขอให้ช้ีแจงในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องได้ 
  (ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 12/2558 เมื่อ
วันท่ี 17 ธันวาคม 2558 อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“กสต.”) โดยให้มี
องค์ประกอบ คุณสมบัติ รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

   ในรอบปี 2561 คณะกรรมการ กสต. มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการ กสต. แต่ละท่าน โดยมี นางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ โดยมีรายช่ือ
คณะกรรมการ กสต. ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

ในปี 2561 
นายไกรสีห์ ศิริรังษี ประธานกรรมการ กสต. 4/4 

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการ กสต. 3/4 
นายสมชาย โล่ห์วสิุทธิ์ กรรมการ กสต. 4/4 
นายสีหศักด์ิ อารีราชการัณย ์ กรรมการ กสต. 4/4 

   องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

• ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอในหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ  
บริษัทจดทะเบียนว่านอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจัดให้มีตามข้อก าหนด คณะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่ 1 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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    มีองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีระบุไว้
ในกฎบัตร ดังนี้ 

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

(2) เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถอยู่ได้
จนครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่าจ านวนท่ีก าหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง
แต่งต้ังกรรมการ กสต. รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันท่ีจ านวนสมาชิก
ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 

(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการ กสต. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการ กสต.      
คนหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กสต. 

(4) ให้คณะกรรมการ กสต.แต่งต้ังบุคคลท่ีมีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ กสต. และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. โดยต าแหน่ง
เพื่อให้มีหน้าท่ีในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

(5) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กสต. แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดท้ังส้ินในทุกกรณี 

(6) กรรมการ กสต. ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการ กสต. 
และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ กสต. เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
คณะกรรมการ กสต. 

(7) กรรมการ กสต. รวมท้ังประธานกรรมการ กสต. มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ        
3 (สาม) ปี กรรมการ กสต. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกก็ได้ 

(8) นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ กสต. จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน 
(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎบัตรนี้ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการ กสต. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลท่ีเข้าเป็น
กรรมการ กสต. แทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ กสต. ซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการ กสต. มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้ 

(ก) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
(1) พิจารณาก าหนดกระบวนการสรรหาผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททดแทน

กรรมการท่ีหมดวาระหรือต าแหน่งท่ีว่างลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและน าเสนอท่ีประชุม     
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง 

(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายช่ือผู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งอนุกรรมการ    
ชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีต าแหน่งดังกล่าวว่างลง 

(3) พิจารณาสรรหาต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการและ
ผู้อ านวยการในกรณีท่ีต าแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

(4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา 

(5) ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าท่ีและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ 

(6) พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไข 

(7) พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ 

(8) พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งและก าหนดกระบวนการสรรหาต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการแต่งต้ังเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป 

(ข) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน 
(1) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อยท่ี คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งต้ังขึ้น 
(2) เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และก าหนดวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนน าเสนอ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปล่ียนแปลงเงินเดือนค่าจ้างและการก าหนด
เงินรางวัลประจ าปีของพนักงานท่ีต่ ากว่าระดับบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท และ
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ก าหนดวิธีประ เมินผลการปฏิบั ติ งาน ท่ี เกิดขึ้นจริ ง  (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

(4) พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

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

(ค) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ัวไป 
(1) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) มีอ านาจว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ค าปรึกษาหารือและหรือให้
ความเห็นได้ตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

(3) มีอ านาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมช้ีแจงหรือให้
ส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องได้ทุกประการ 

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ี คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย 
(5) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามท่ีประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควร

และเหมาะสม โดยให้เลขานุการน าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ กสต. และผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องท่ีอยู่
ในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ได้ตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม 
โดยให้เลขานุการด าเนินการเช่นเดียวกับวรรคก่อน 

(6) กรรมการ กสต. ท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดท่ีพิจารณา ห้ามแสดงความเห็นและ      
ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ โดยให้ระบุช่ือกรรมการ กสต. และเรื่องท่ีมีส่วนได้เสียไว้ในเอกสารประกอบการประชุม       
ในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน 

(7) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการ กสต. มาประชุม
ด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมท่ีจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้ 

(8) การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ กสต. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของ
ท่ีประชุมโดยประธานกรรมการ กสต. ไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด ท้ังนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการ กสต.      
ท่ีเห็นชอบและมีความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องท่ีลงมตินั้น ๆ ด้วย 

  (ง)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)  
  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการ CG ประกอบด้วยประธานกรรมการ       
1 คน และกรรมการจ านวนอย่างน้อย 2 คน ท้ังนี้ ใหห้มายรวมถึง พนักงาน และหรือผู้บริหารท่ีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการเห็นสมควรให้เข้าร่วมท างานด้วย โดยให้แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ CG ได้ตามท่ี
เห็นสมควรและเหมาะสม  
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  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี                 
นางประภัสสร กันทะวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีรายช่ือคณะกรรมการ CG ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุมในปี 2561 

(1) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ CG 1/1 
(2) นางสมฤดี สุวรรณรูป  กรรมการ CG 1/1 
(3) นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช กรรมการ CG 1/1 
(4) นายสมถวิล บุญบานเย็น  กรรมการ CG 1/1 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

(1) วาระกรรมการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”) 
(ก)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกก็ได้ 
(ข)  เมื่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุท่ีไม่สามารถ

อยู่ได้จนครบวาระท าให้สมาชิกมีน้อยกว่าจ านวนท่ีก าหนดใน (1) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
คัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการก ากับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน
นับต้ังแต่มีสมาชิกไม่ครบถ้วนตาม (1) ข้างต้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

(2) โดยท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการซึ่ งประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นผู้บริหารซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้ก าหนดค่าตอบแทน
เพิ่มเติมอีก 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
(1) พิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

ท่ีดีในกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
(2) จัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานโดยถือเป็นภาระหน้าท่ีส าคัญท่ีทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

(3) ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ัวทั้งองค์กร 

(4) พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยรวมท้ังให้ความเห็นเพื่อน าคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นแต่ละป ีๆ ไป 

(5) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอื่น 
(ก) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าไปพิมพ์เผยแพร่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
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(ข) มีอ านาจว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ค าปรึกษาหารือ และ/หรือ ให้
ความเห็นได้ตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไปโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

(ค) มีอ านาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือ ให้ส่ง
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องได้ทุกอย่างทุกประการ 

(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไป 
   การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด  

    การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2561 จะกระท าผ่านการประชุม
ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมาก่อน จากนั้น ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นจะท าการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ  
   การแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ  

   องค์ประกอบและการสรรหา แต่งต้ัง ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น 
ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  และต้องมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายก าหนด  

(2) ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ  
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(ค) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการ      
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่
วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
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(5) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราว
ถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

(6) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

   องค์ประกอบและการแต่งต้ังกรรมการอิสระ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาด ารง
ต าแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ 
ประกอบกัน จากนั้นจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ท้ังนี้ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งต้ังกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด และต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
   คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือ
หุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง ท้ังนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ    
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือ  
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ี ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ต้ังแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ 
ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อป ีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย            
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ            
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ   
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษารับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  

   ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) ข้างต้นแล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  
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  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำท่ีก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ของ (4) หรือ (6) 
ข้ำงต้น จะได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกิน
มูลค่ำดังกล่ำวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ท่ีแสดงว่ำกำรแต่งต้ังบุคคล
ดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ โดยจะต้องจัดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรอิสระด้วย 

(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพท่ีท ำให้บุคคลดังกล่ำว
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

(ข) เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรเสนอให้มีกำรแต่งต้ังบุคคลดังกล่ำว

เป็นกรรมกำรอิสระ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมกำรได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของ

คณะกรรมกำรท้ังคณะเป็นประจ ำทุกปีๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปล่ียนหัวข้อประเมินให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปีซึ่งประกอบด้วยส่ีหัวข้อใหญ่คือ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร กำรก ำหนด
กลยุทธ์และทิศทำงบริษัทฯ กำรติดตำมและประเมินผลงำนฝ่ำยจัดกำร และควำมรับผิดชอบตำมหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำร โดยไม่ได้มุ่งท่ีจะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรำยบุคคล โดยแบบ
ประเมินผลดังกล่ำวได้ก ำหนดให้ผู้ท ำกำรประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องท่ี ต้องปรับปรุงด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้  

(ก) เพื่อช่วยให้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำ 
(ข) เพื่อให้กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำก

ได้ทรำบถึงควำมรับผิดชอบของตนได้อย่ำงชัดเจน 
(ค) เพื่อช่วยในกำรปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ กับฝ่ำยจัดกำร 
(ง) คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลกำรประเมินและก ำหนดแนวทำงปรับปรุงแก้ไข

กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรในปีต่อๆ ไป 

 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกรหรือพนักงำนท่ีจะเข้ำมำรับหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนบริหำรท่ีส ำคัญใน     
ทุกระดับอย่ำงเหมำะสม  

(2) บริษัทฯ มีผู้บริหำรอำวุโสระดับรองจำกประธำนเจ้ำท่ีบริหำรท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีแทนได้
หำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 

(3) บริษัทฯ มีกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร ดังนี้

120



(ก) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและอ านวยความสะดวก ให้ความรู้แก่กรรมการอย่าง
ต่อเนื่องโดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    
Thai Institute of Directors Association (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้ เข้ าใจ
บทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย 

(ข) บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เลขานุการบริษัทฯ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีบัญชี เป็นต้น) อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิค
ใหม ่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

    การประชุมคณะกรรมการ 

       บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการก าหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมท้ังได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก ก าหนดว่า “ ห้ามมิให้
บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ”  
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30  ก าหนดว่า “ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือ
ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับ
เบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย ” จึงขอช้ีแจงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการใน    
ปี 2561 ท่ีผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

       องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ  

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงท่ีทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับ

เดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา     
โดยมิได้มีการเปล่ียนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ 

(1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปี ๆ ไป   
โดยผันแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี ส าหรับปี 2561 ท่ีผ่านมาท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าบ าเหน็จกรรมการจ านวน 10 คน เป็นเงินท้ังส้ิน 2,250,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์
การจัดสรรเช่นท่ีเคยปฏิบติัมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและ
กรรมการจ านวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท 
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(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้ 
   (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงท่ีทุกเดือน
โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- 
บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปล่ียนแปลงแต่ประการใด
จนถึงปัจจุบันนี้  
   (2.2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งท่ีเข้า
ประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งท่ีเข้าประชุม
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งท่ีเข้าประชุม อัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวเริ่มใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมาโดยมิได้มีการเปล่ียนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้  
   (2.3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งท่ีเข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งท่ีเข้าประชุมและกรรมการบริหารความ
เส่ียงจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งท่ีเข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่ง
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้ว
จึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการ
เปล่ียนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ 

(2.4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นผู้บริหารซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ ได้จ่ายค่าตอบแทน
เพิ่มเติมอีก 
   นอกจากท่ีกล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือ
ให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการอีก       
   บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอัตราท่ี
เพียงพอส าหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร และ
อยู่ในระดับท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ปัจจัยท่ีจะ
น ามาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ท้ังนี้ ในส่วน
ของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งจะ
พิจารณาจากภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  
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    การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 (1) ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ให้รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายท่ีจะมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงในอนาคตด้วย (ถ้ามี) 

 ค าว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรก          
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายท่ีส่ีทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่ง      
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าท่ี ต้องจัดท าและ   
ส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯท้ังในนามของตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. 
 (2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องและห้ามไม่ให้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไม่ได้
เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนและหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ
จะด าเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดอย่างเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็น
แต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป 
 (4) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานกระท าผิดอันเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯจะด าเนินการลงโทษสถานหนักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ตัดเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับ 
 (ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือพนักงานโดย
ถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ถ้าผู้กระท าความผิดเป็นกรรมการบริษัทฯให้น าเสนอท่ีประชุม   
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาลงโทษ 
 (ค) แจ้งการกระท าความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 (ง) แจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 (จ) ด าเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
                  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมใหญ่     
สามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนุมัติการแต่งต้ัง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต         
เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4753 และ/หรือ               
นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5906 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนใด
คนหนึ่งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยบริษัทได้ช าระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้ 
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รายการ 
(หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้ช าระแล้ว 

ปี 2560 ปี 2561 

(1) ค่าสอบบัญชีประจ าปี 560,000 560,000 

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

375,000 375,000 

(3) ค่าตรวจสอบงบการเงินท่ีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

100,000 100,000 

(4) รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,035,000 1,035,000 

หมายเหตุ  ไม่มีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอีก 

 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบั ติตามข้อพึงปฏิบั ติ ท่ี ดีส าหรับกรรมการ         
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย
คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าท่ี           
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท า
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามี
ส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยในการก าหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและ
เงื่อนไขการค้าท่ัวไป โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแล     
ให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง 
หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดถึง
การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการได้มา         
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร่งครัด  
  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เช่ียวชาญอิสระแล้วแต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท า
การเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนด รวมท้ัง
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ          
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
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ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการให้ทุกหน่วยงานท างานอย่างมีระบบและมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยมีการดูแลรักษาและใช้
ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและรัดกุมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแต่ละหน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เพื่อควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานท่ีมีนัยส าคัญของบริษัทฯ    
มีการส่ือสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอันท่ีจะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานท่ีดี    
และเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท่ีจะให้ประเมินและตรวจสอบได้ตลอดเวลา     
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีเพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดย
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับท่ีจะต้องดูแลและตรวจสอบระบบการท างาน
ภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
โดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าคู่มือ
ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไว้ เป็นบรรทัดฐาน 

(2) จัดให้มีกระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ (RISK ASSESSMENT) 
โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลด
ผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดังกล่าวโดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการประเมินและบริหารควบคุมความเส่ียงโดยท่ัวกัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

(3) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีเพียงพอ (CONTROL ACTIVITIES) ในทุกหน้าท่ีและ      
ทุกระดับ ตามระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบการท างานท่ีเป็น
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเพื่อควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานท่ีมีนัยส าคัญของบริษัทฯ 

(4) จัดให้มีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) 
ท่ีเพียงพอ เช่ือถือได้และทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ     
มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานและการ
บริหารงาน ให้มีความน่าเช่ือถือ และมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่ือสารให้ท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งมีการส่ือสารและพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

(5) จัดให้มีระบบการติดตามและการประเมินผลอย่างเพีย งพอ (MONITORING AND 
EVALUATION) โดยก าหนดให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับท่ีจะต้องดูแล และตรวจสอบ
ระบบการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบของการ
ปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งส านักงานตรวจสอบจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่องโดยสม่ าเสมอ
ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย 
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(6) แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลักษณะท่ีสร้ำงสรรค์และปรับปรุง
ระบบงำนให้ดีขึ้น รำยงำนท่ีส ำนักงำนตรวจสอบจัดท ำขึ้นและหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็น
สอดคล้องด้วยกันแล้วจะน ำไปพิจำรณำในคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนท่ีจะน ำไปปฏิบัติ
ต่อไป หำกปรำกฏว่ำมีระบบงำนในหน่วยงำนใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึ้นถือ
เป็นหน้ำท่ีของทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องต้องรีบด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขทันที  โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำท่ี
ดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของงำนท่ีหน่วยงำนนั้นๆ ต้องรับผิดชอบและถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรประเมินผลงำน
ประจ ำปีของพนักงำนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

(10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

นโยบายและภาพรวม 
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหำรงำนและด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำง โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมท้ังรณรงค์และเสริมสร้ำงกำรปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนได้มีส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ต่อชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนชุมชนและสังคมรอบข้ำงอย่ำง
ยั่งยืน โดยก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ 4 ด้ำน ดังนี้ 

(1) ด้ำนส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ มีเจตจ ำนงท่ีจะประกอบกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยหลักกำร ดังนี้
- ติดตำมและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม
- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและระบบกำรจัดกำรของเสียจำกโรงงำนเพื่อก ำจัด

มลภำวะท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมสู่มำตรฐำน ISO14000:2015
- สร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนทุกระดับในควำมรับผิดชอบต่อกำรรักษำส่ิงแวดล้อมท้ังภำยใน

โรงงำนและภำยนอกโรงงำน
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- จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงบริเวณภายในและรอบโรงงานสู่โรงงานสีเขียว (Green Plant) 

 (2) ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
บริษัทฯ และเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงได้ก าหนด
นโยบายและหลักการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย 
-  จ ากัดและควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย 
- จัดท ามาตรการป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน 
-  อบรมพนักงานถึงการป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขอุบัติภัยอย่างสม่ าเสมอ 
-  จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนด

แผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล 
(3)  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

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

-  ใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบ าบัดน้ าเสียทดแทนน้ ามันเตา 
-  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 
-  จัดท า Energy Audit เพื่อการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
-  อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยัดพลังงานทุก

ประเภทในโรงงาน 
(ข) ด้านทรัพยากรน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย 

-  ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามก าหนด เพื่อป้องกัน     
การสูญเสียของน้ าจากการรั่วไหลหรือช ารุดของอุปกรณ์ 

-  น าน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล 
-  ตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของเอทานอล

ท่ีผลิตได้ 
-  ไม่ระบายน้ าเสียท่ีบ าบัดแล้วสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 
-  ส่งเสริมการใช้น้ าด้านอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด 

(ค) ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อป้องกันการรั่วซึมของก๊าซชีวภาพ

อย่างสม่ าเสมอ 
-  ตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเช้ือเพลิงตามก าหนดเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศท่ี

ปล่อยจากปล่องให้อยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
-  ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก 6 เดือน 
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 (4) ด้านสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คง
อยู่และเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากสังคมเล็ก ๆ ในองค์กร ได้แก่ พนักงานซึ่งเป็นหัวใจส าคัญท่ี
เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยมี
กิจกรรมท่ีเป็นเป้าหมายในการด าเนินการในระดับสังคมต่าง ๆ ดังนี้ 
(ก)  ระดับองค์กร 

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหาร
ความสามารถ (Competence Management) 

- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร 
-  ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

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

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
(ค)  ระดับประเทศ 

-  สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
-  สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของ

เยาวชน 

    การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

          บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดท าโครงการ การด าเนินธุรกิจท่ีร่วมพัฒนาและแสดงให้เห็น       
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้เริ่มต้ังคณะท างานและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาโครงการแล้วท้ังนี้         
มีแผนงานท่ีจะจัดท ารายงานความยั่งยืนตามแนวทางการจัดท ารายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน       
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและหลักการด าเนินงานของบริษัทท่ีมุ่งเน้นการท าธุรกิจ
ด้านพลังงานสะอาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ว่าบริษัทฯ “เป็นผู้น าในการ
พัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดีและสังคมท่ีมีคุณภาพ” 
          จากนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีเน้นพลังงานสะอาดดังกล่าว จึงเกิดการปลูกฝังเพื่อให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรท่ีใส่ใจ และให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชน   
ท่ีอยู่โดยรอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรม 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกท้ังปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ        
ท่ีเกี่ยวข้องทุกประการ ในการนี้เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและ
ด าเนินการไปได้พร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียท้ังหลาย เพื่อให้มกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นระบบ 
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   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้น  
ในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อม
กับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนการสร้าง
เครือข่าย สีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้การด าเนินงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการ โดยประกาศให้พนักงานทุกคนและบุคคลท่ีปฏิบัติงานในนาม บริษัทฯ 
รับทราบและยึดถือปฏิบัติ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าท่ีในการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารและรับฟังความคิดเห็น  

   กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 
              ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัท หมายความถึง ผู้ถือหุ้นทุกราย กองทุน ผู้ลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ส่วนได้เสียในผลประกอบการและการเปล่ียนแปลงในราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให้
เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการท่ีดี เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น 
และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 ลูกค้า 
     บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะผลิตและจ าหน่ายเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพถูกต้อง
ตามมาตรฐาน ตลอดจนค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นส าคัญ จึงได้น ามาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้ก าหนดนโยบาย
คุณภาพไว้ว่า “สร้างจิตส านึกและการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ 
รวดเร็วและจริงใจ” ด้วยการค านึงถึงความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายคุณภาพ
ว่า “พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง” 

 คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 
             บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ด าเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอ
ภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 

 คู่แข่งทางการค้า 
             บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของกติกา
การแข่งขันท่ียุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม การแข่งขันย่อมต้องด าเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดท่ีไม่
ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี  
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 พนักงาน 
          บริษัทฯ นั้นให้ความส าคัญกับพนักงาน รวมท้ังการมีสภาพการท างานท่ีปลอดภัย    
และถูกสุขอนามัย ใส่ใจในความปลอดภัยต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยมีสภาพการจ้างท่ียุติธรรม ปลอดภัย      
มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ จากการด าเนินงาน   
ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อพนักงาน และส่ิงแวดล้อม 
   รัฐบาลและหน่วยงานก ากับดูแล 
             บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจท่ัวไปโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับภาครัฐและหน่วยงานก ากับ
ดูแล ในการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เป็น
พลังงานท่ียั่งยืนของประเทศในทุก ๆ รูปแบบ ท้ังด้านการแลกเปล่ียนข่าวสาร การเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ การให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การร่วมบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เป็นต้น  

  ชุมชนและสังคม 
            บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้อมจะเดินเคียง
ข้างชุมชนและสังคม บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยการรับฟังความคิดเห็นและให้
ข้อมูลท่ีชัดเจนต่อชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบเข้าร่วมท างานในการพัฒนาโครงการ  
และเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ บริษัทได้รับสมัครผู้มีความรู้และสนใจในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้ท่ีมีท่ีอยู่อาศัยในบริเวณไม่ไกลจากโครงการ เข้าปฏิบั ติงานและดูแลในโครงการ จึงเกิดการ
เกื้อกูลกัน และเป็นสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
                        นอกจากนี้ บริษัทโดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และค านึงถึงผลกระทบท่ีมี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ มุ่งส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ทางด้าน
คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมรวมท้ังสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การพัฒนาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

          แนวปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

                         บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบปฏิบัติ โดยแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและเผยแพร่       
ไว้ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

130



ภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น 

      โดยได้ก าหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์ หรื อทาง 
E-Mail Address : suphachai@thaiagroenergy.com ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามท่ีมีผู้แจ้ง
เบาะแสดังกล่าว แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเป็น กรณี ๆ ไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 พร้อมนโยบายด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ค านึงถึงปัจจัยด้าน
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

       บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือการถูกกล่าวหาว่า มีการด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมใด ๆ ท่ีอาจน าไปสู่การมีข้อพิพาททางกฎหมาย ท้ังนี้บริษัทตระหนักดีว่า ต้องพึ่งพิงและเกื้อกูล
ชุมชนท่ีเป็นท่ีต้ังของโรงงาน บริษัทจึงได้มีการพัฒนาพื้นท่ีชุมชนรอบ ๆ โครงการไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
ธุรกิจ เช่น การสร้าง ถนน ทางระบายน้ า การสร้างงานให้กับชุมชน เป็นต้น อีกท้ังยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ตามเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานของบริษัทกับชุมชน เป็นไปด้วยดี 

 กิจกรรรมเพื่อสังคม ปี 2561 

         ต้ังแต่ปี 2560 บริษัทฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
และตัวแทนชาวบ้านท่ีอยู่ โดยรอบโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทฯ จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันจัดต้ัง
คณะกรรมการ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อร่วมกันพัฒนา
ชุมชนไปพร้อมกับการด าเนินงานของบริษัทฯให้เติบโตยั่งยืนไปด้วยกัน  โดยในปี 2561 มีโครงการท่ีได้
ด าเนินการแล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดดังนี้  

ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 

(1) โครงการสร้างห้องน้ าส าหรับประชาชน 150,000 บาท 

(2) โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 106,900 บาท 
(3) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 300,000 บาท 
(4) โครงการฝังท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักระยะทาง 138 เมตร 336,000 บาท 
(5) การสนับสนนุเครื่องปรับอากาศติดต้ังท่ีอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ 70,620 บาท 
(6) การสนับสนนุโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สพุรรณบุรี 2,500,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,463,520 บาท 
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บริษัทฯจัดกิจกรรม เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ มอบของขวัญแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัวก่ า 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มูลค่า 300,000.- บาท ให้กับวัดวังน้ าโจน ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน’’ 

โครงการฝังท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักที่บ้านสระบัวก่ า หมู่ที่ 7 ระยะทาง 138 เมตร เป็นเงิน 369,000.- บาท เพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชน ให้สามารถระบายน้ าออกสู่ภายนอกได้สะดวก ป้องกันน้ าท่วมขังในหมู่บ้านในฤดูฝน  ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือ     
เพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน’’ ประจ าปี 2561 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับประชาชน ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 15 ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน 150,000.- บาท ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน” 
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การป้องกันการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงได้ก าหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อปลูกจิตส านึกให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง และเพิ่ม   
ความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว 

บริษัทฯ มีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ด าเนินการ
หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจท้ังในประเทศ
และต่างประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบั ติตามนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการ

โครงการสร้างอาคารออกก าลังกาย มูลค่า 106,900.- บาท ให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน’’ 

โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ืองให้ อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 66,000.- บาท ตามโครงการ ‘‘ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน’’  
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ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ 
ก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปช่ันตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ผู้ท่ีกระท าทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระท านั้นผิดกฎหมาย 

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคล
อื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

6. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
บริษัทฯ ได้มีแนวทางด าเนินการต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 

7. ก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคลต้ังแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารท าความเข้าใจกับ
พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย 

8. การด าเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสูงกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทนการ
ปฏิบัติท่ีเอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ 

2. การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

3. ห้ามรับหรือให้สินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัทฯ
การติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดโดย เคร่งครัด 
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(11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญ ท้ังยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ
รวมทั้งเชิญผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและช้ีแจงเพิ่มเติมตามควรโดยให้ความส าคัญ
กับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซึ่งมีข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 

ในปี 2561 
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9 
นายวิรัช อภิเมธีธ ารง กรรมการตรวจสอบ 9/9 
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 9/9 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจ าทุกไตรมาส โดยมีผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสและงวดประจ าปี 2561 ซึ่งเห็นว่ามี
ความถูกต้องเช่ือถือได้ และเป็นงบการเงินท่ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว 

(2) ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในส าหรับปี 2561 ให้ครอบคลุมถึง
ความเส่ียงท่ีส าคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้แนะน าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

(3) ได้สอบทานและให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ในรอบปี 2561 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส   

(4) ได้สอบทานการท ารายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในปี 2561 แล้วเห็นว่าเป็นรายการท่ีมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยท่ัวไป  

(5) ได้สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ใน
รอบปี 2561 โดยได้แนะน าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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(6) ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ในรอบปี 2561 โดยได้แนะน าให้          
ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขการด าเนินคดีและการติดตามหนี้ท่ีคงค้างให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

(7) ได้สอบทานการกระบวนบริหารงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ซึ่งใน          
ปี 2561 ไม่มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสท่ีก าหนดไว้ 

(8) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองท้ังแบบรายคณะ
และรายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ผู้ท าการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ร่วมกันพิจารณาผลประเมินและก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข        
การท างานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปีต่อไป 

(9) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562      
โดยได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
โดยเสนอให้แต่งต้ัง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ          
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 แห่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชี     
บริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 จ านวน 1,050,000 บาท และค่าสอบ
บัญชีส าหรับงบการเงินท่ีน าเสนอต่อส านักงานส่งเสริมการลงทุน 100,000 บาท ต่อ 1 บัตรส่งเสริมการลงทุน 

(10) ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 ตลอดจนอัตรา
ก าลังคนและการพัฒนาคุณภาพพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความเพียงพอ เหมาะสม
สอดคล้องและสามารถรองรับปริมาณงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ให้ความส าคัญกับปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทมี
การปฏิบัติตามข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญแต่อย่างใด 
  การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
    คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินตาม
หลักเณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดและสอดคล้องกับกรอบการ
ควบคุมภายใน (COSO2013) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ประกอบด้วย 

(1)  องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 
(2)  คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากับดูแล (Oversight) 

และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน  
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(3)  ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

(4)  องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
(5)  องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(6)  องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน     

ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(7)  องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้

อย่างครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร 
(8)  องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
(9)  องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม

ภายใน 
(10)  องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่

ในระดับท่ียอมรับได้ 
(11) องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์ 
(12)  องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวังและขั้นตอน

การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
(13)  องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนิน

ไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
(14)  องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ

ควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 
(15)  องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุม

ภายใน 
(16)  องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง

ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
(17) องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ี

รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
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    คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับ             
ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุม
ภายในห้วข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน 

   การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
   บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุก
ไตรมาส เพื่อพิจารณาและด าเนินการให้มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
และเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใน
การประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบใน
การแต่งต้ัง นายศุภชัย แก้วเฟื่อง ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่ามีคุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์และการอบรมท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอนและโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบริษัทฯ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล 
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 
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(12) รายการระหว่างกัน 

   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

หากบริษัทฯ มีความจ าเป็น ต้องท ารายการระหว่ างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ ง 
คณะกรรมการจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญในการเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็น ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมของการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการด าเนินการค้าปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ 
จะให้ผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส านักงานกฎหมาย เป็นต้น    
ท่ีเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 
เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ   
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

นอกจากนี้  บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการท่ีตนเองมีส่วนได้เสียท้ังโดย
ทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

 

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีการใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกับ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) อีกเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ท่ีให้วงเงินสินเช่ือ
ดังกล่าวแก่บริษัทฯ มีเงื่อนไขว่าหากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อย
แล้ว ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ภายในวงเงินท่ีเป็นวงเงินสินเช่ือ
ท่ีใช้ร่วมกับ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  ดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริษัทฯ มีความ
จ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกับกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด และกรรมการท่ีมี
ส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วม  ในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท ารายการดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

(13) ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ  
          งบการเงิน    
   สรุปรายงานการสอบบัญชี 
    งบการเงินของ บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งสามารถสรุปรายงานการสอบบัญชีได้ดังนี้ 

   รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
   ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559, 2560, 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

  ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ผู้บริหารรับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน ประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัทฯ หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ 

   ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า                
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเช่ือมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
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สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญใน
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเนื่อง
ของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถ  ของบริษัทฯ ในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล  
ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่  

ผู้สอบบัญชีได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง
ท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากผู้สอบบัญชีได้พบในระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
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ผู้สอบบัญชีได้ให้ค ารับรองแก่ ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่ าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและมาตรการท่ีผู้สอบบัญชีใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมี
นัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว 

   ความเห็น 
   ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2559-2561 

 
รายการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

   
 

   

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37.05 1.15 35.31 1.25 32.19 0.85 
  เงินลงทุนช่ัวคราว – กองทุนเปิด 0.96 0.03 1.02 0.03 1.04 0.03 
  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 165.55 5.13 212.81 7.52 275.89 7.31 
  สินค้าคงเหลือ 126.11 3.91 122.90 4.34 141.61 3.76 
  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า 543.60 16.85 38.42 1.36 545.13 14.45 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน - - 9.56 0.34 9.56 0.25 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 31.99 1.00 4.53 0.16 4.33 0.12 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 905.26 28.07 424.55 15.00 1,009.75 26.77 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,314.39 71.76 2,398.32 84.74 2,756.06 73.06 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.35 0.07 1.87 0.07 2.66 0.07 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2.48 0.08 3.46 0.12 3.03 0.08 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.70 0.02 2.09 0.07 0.77 0.02 
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ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินปี 2559-2561 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,319.92 71.93 2,405.74 85.00 2,762.52 73.23 
รวมสินทรัพย์ 3,225.18 100.00 2,830.29 100.00 3,772.27 100.00 

  หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน 
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

986.64 
182.33 

30.59 
5.65 

899.07 
159.81 

31.77 
5.65 

1,174.71 
145.54 

31.14 
3.86 

  ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  
        ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2.80 0.09 3.25 0.11 2.09 0.06 
  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบ 
        ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

180.00 
1.16 

5.58 
0.04 

117.76 
- 

4.16 
- 

102.00 
22.29 

2.70 
0.59 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 2.55 0.08 4.09 0.14 2.29 0.06 
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 14.91 0.46 13.55 0.48 21.24 0.56 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,370.39 42.49 1,197.53 42.31 1,470.16 38.97 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจาก 
     ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3.96 0.12 2.58 0.09 0.71 0.02 

  เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึง 
     ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 117.76 3.65 - - 525.97 13.94 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.43 0.05 2.27 0.08 3.23 0.09 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 123.15 3.82 4.85 0.17 529.91 14.05 
รวมหน้ีสิน 1,493.54 46.31 1,202.38 42.48 2,000.07 53.02 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น 
  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 31.01 1,000.00 35.33 1,000.00 26.51 
  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 1,000.00 31.01 1,000.00 35.33 1,000.00 26.51 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 188.79 5.85 188.79 6.67 188.79 5.00 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.56 0.02 0.56 0.02 0.56 0.02 
ก าไรสะสม 
  จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 100.00 3.10 100.00 3.53 100.00 2.65 
  จัดสรรแล้ว - ส ารองทั่วไป - - 192.00 6.79 192.00 5.09 
  ยังไม่ได้จัดสรร 442.29 13.71 146.56 5.18 290.85 7.71 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,731.64 53.69 1,627.91 57.52 1,772.20 46.98 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,225.18 100.00 2,830.29 100.00 3,772.27 100.00 
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ตารางสรุปงบก าไรสะสมปี 2559-2561 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 414.19 442.29 146.56 

ก าไรส าหรับปี 178.10 48.86 294.28 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - (2.59) - 
ก าไรส าหรับการจัดสรร 592.29 488.56 440.84 

หัก  เงินปันผลจ่าย (150.00) (150.00) (150.00) 

      ส ารองตามกฎหมาย - - - 
 ส ารองทั่วไป - (192.00) - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 442.29 146.56 290.84 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2559-2561 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
รายได้จากการขาย 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 2,696.07 99.93 
รายได้อื่น 3.28 0.14 2.24 0.09 1.78 0.07 

รวมรายได้ 2,418.35 100.00 2,472.76 100.00 2,697.85 100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย 2,111.84 87.33 2,219.67 89.76 2,257.91 83.69 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 9.52 0.39 7.15 0.29 17.03 0.63 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 68.16 2.82 91.41 3.70 58.10 2.15 
ค่าเสียหายจากอุทกภัย - - 73.32 2.97 2.25 0.08 

รวมค่าใช้จ่าย 2,189.52 90.54 2,391.55 96.72 2,335.30 86.55 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน 228.83 9.46 81.21 3.28 362.55 13.45 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 37.79 1.56 32.85 1.33 40.79 1.51 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 191.04 7.90 48.36 1.95 321.76 11.94 

ภาษีเงินได้ (12.94) (0.54) 0.50 0.02 (27.49) (1.02) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 178.10 7.36 48.86 1.98 294.28 10.91 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 
(Fully Diluted) (บาท) 

0.18 0.05 0.29 

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

0.18 0.05 0.29 

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2559-2561 
     (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 191.04 48.36 321.76 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก 
   กิจกรรมด าเนินงาน 
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 125.47 146.58 159.41 
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ - 0.55 (0.55) 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (0.52) - - 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว (0.19) (0.06) (0.01) 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการตัดจ าหน่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์และ 
      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.58 0.23 - 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.28 0.39 2.28 
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่ามันเส้น 
   รายได้ดอกเบี้ย 

6.87 
(0.16) 

- 
(0.17) 

- 
(0.13) 

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 37.62 32.64 40.22 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสิน
ด าเนินงาน 361.99 228.52 522.98 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 36.17 (47.27) (63.07) 
   สินค้าคงเหลือ 11.50 2.65 (18.15) 
   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า 27.65 505.18 (506.71) 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (11.35) 27.47 0.19 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.02 (1.38) 1.31 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 87.14 (29.00) (39.83) 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (1.36) (0.54) 4.66 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1.13) (1.25) (3.11) 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 510.63 684.38 (101.73) 
   ดอกเบี้ยรับ 0.15 0.17 0.13 
   จ่ายดอกเบี้ย (36.10) (33.04) (36.89) 
   จ่ายภาษีเงินได้ (13.94) (10.55) (4.77) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 460.74 640.96 (143.26) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (122.10) (221.63) (491.01) 

ซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว (565.00) (150.00) -
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2559-2561 
                (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.18) (0.16) (1.37) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว 565.00 150.00 - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.52 - - 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (121.76) (221.79) (492.38) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 21.70 (87.57) 275.64 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน - - 627.97 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (180.00) (180.00) (117.76) 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2.73) (3.34) (3.34) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (150.00) (150.00) (149.99) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (311.03) (420.91) 632.52 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 27.95 (1.74) (3.12) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 9.10 37.05 35.31 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 37.05 35.31 32.19 
 
 
 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญปี 2559-2561 

รายการ หน่วยวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง   เท่า 0.66 0.35 0.69 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   เท่า 0.15 0.21 0.21 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   เท่า 0.35 0.50 (0.11) 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  เท่า 13.26 13.32 12.10 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย  วัน 27.14 27.02 29.75 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส าเร็จรูป  เท่า 171.38 173.94 112.39 
ระยะเวลาขายสินค้าส าเร็จรูปเฉลี่ย   วัน 2.10 2.07 3.20 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี  เท่า 20.73 17.47 26.32 
ระยะเวลาช าระหน้ี   วัน 17.37 20.61 13.68 
Cash Cycle   วัน 11.87 8.48 19.27 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
อัตราก าไรข้ันต้น    % 12.56 10.15 16.25 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน   % 9.34 3.20 13.38 
อัตราก าไรอื่น    % 0.14 0.09 0.07 

อัตราก าไรสุทธิ   % 7.36 1.98 10.91 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญปี 2559-2561 

รายการ หน่วยวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10.37 2.91 17.31 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  % 5.51 1.61 8.91 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   % 13.20 8.29 17.60 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์  เท่า 0.75 0.82 0.82 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 0.86 0.74 1.13 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย  เท่า 13.53 20.50 (1.84) 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน-Cash basis เท่า 1.13 1.24 (0.13) 
อัตราการจ่ายเงินปันผล  % 84.22 307.02 84.95 
 

(14) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ       
     ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
   บริษัทฯ มีรายได้และประสิทธิภาพในการท าก าไรในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและยังเติบโต
เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้และก าไรสุทธิสูงสุดนับต้ังแต่บริษัทฯ เปิดด าเนินกิจการมา ซึ่งเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง 

ป ี
รายได้รวม 

 (ล้านบาท) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  

(ล้านบาท) 

ก าไร(ขาดทุน) 

คิดเป็นสัดส่วนของรายได้
รวม (%) 

2548 485.61 47.68 9.82 
2549 934.78 292.67 31.31 

2550 644.32 147.47 22.89 

2551 964.90 290.39 30.10 
2552 678.07 207.88 30.66 

2553 760.44 (94.52) (12.43) 

2554 1,098.81 (42.90) (3.90) 
2555 1,350.87 164.07 12.15 

2556 1,659.75 117.68 7.09 

2557 2,500.43 219.31 8.77 
2558 2,602.57 244.27 9.39 

2559 2,418.35 178.10 7.36 

2560 2,472.76 48.86 1.97 
2561 2,697.85 294.28 10.91 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2561 รวมท้ังส้ิน 2,697.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ      
ปีก่อน 225.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.10 เนื่องจาก 

(1) มีรายได้จากการขายเอทานอล 2,696.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 225.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.13 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 18.09 แต่มีราคาขายเอทานอลโดยเฉล่ียลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.58 

(2) มีรายได้อื่น 1.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 
0.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.54 เนื่องจากรายได้จากการขาย Fusel Oil ลดลง 

 
รายละเอียด 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,696.07 99.93 2,470.52 99.91 225.55 9.13 

รายได้อื่น 1.78 0.07 2.24 0.09 (0.46) (20.54) 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,697.85 100.00 2,472.76 100.00 225.09 9.10 
 

ค่าใช้จ่าย 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2561 รวมท้ังส้ิน 2,403.57 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ    
ปีก่อน 20.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.84 เนื่องจาก 

(1) ต้นทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.72 เนื่องจาก
ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.09 ตามท่ีช้ีแจงข้างต้นแล้ว  

(2) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงจากปีก่อน 23.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.77 
เนื่องจากเกิดอุทกภัยในปี 2560 ท าให้ ต้องหยุดโรงงานผลิตเอทานอลช่ัวคราวและต้องบันทึกค่าใช้จ่าย
โรงงานผลิตเอทานอลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 

(3) ค่าเสียหายจากอุทกภัยลดลงจากปีก่อน 71.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.93 เนื่องจากมี
การจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากบ่อกักเก็บน้ ากากส่าท่ีพังทลาย อันเนื่องมาจากเกิด
อุทกภัยในปี 2560 จ านวน 73.32 ล้านบาท และต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายในปี 2561 อีก 2.25 ล้านบาท 

(4) ค่าใช้จ่ายการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.17 เนื่องจาก        
มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

(5) ค่าภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.99 ล้านบาท ท้ังนี้ตามผลก าไรท่ีเพิ่มขึ้น 
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รายละเอียด 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % ยอดขาย ล้านบาท % 

ต้นทุนขาย 2,257.91 83.75 2,219.67 89.85 38.24 1.72 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 75.13 2.79 98.56 3.99 (23.43) (23.77) 

ค่าเสียหายจากอุทกภัย 2.25 0.08 73.32 2.97 (71.07) (96.93) 
ค่าใช้จ่ายการเงิน 40.79 1.51 32.85 1.33 7.94 24.17 
ค่าภาษีเงินได้ 27.49 1.02 (0.50) (0.02) 27.99 N/A 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,403.57 89.15 2,423.90 98.12 (20.33) (0.84) 
 

ก าไรขั้นต้น 

บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นในปี 2561 จ านวน 438.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของรายได้
จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นต้น 250.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.15 ของรายได้จากการขาย 
เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.09 และราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลซึ่งเป็นต้นทุน
ส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อนโดยเฉล่ียร้อยละ 17.97 

รายละเอียด 
ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,696.07 100.00 2,470.52 100.00 

หักต้นทุนขาย 2,257.91 83.75 2,219.67 89.85 
ก าไรขั้นต้น 438.16 16.25 250.85 10.15 

 

ก าไรสุทธิ 
 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในปี 2561 จ านวน 294.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245.42 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 502.29 โดยมีก าไรสุทธิหุ้นละ 0.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 480 
เนื่องจากมีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในปี 2560 ตามท่ีช้ีแจงข้างต้นแล้ว 

รายละเอียด หน่วยวัด ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 

ก าไรสุทธ ิ ล้านบาท 294.28 48.86 245.42 502.29 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.29 0.05 0.24 480.00 
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท 
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ประสิทธิภาพในการท าก าไร 
(1) บริษัทฯ มี EBITDA (ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเส่ือมราคา

และค่าเส่ือมส้ิน) ในปี 2561 จ านวน 521.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 294.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
129.15 และมี EBITDA MARGIN ร้อยละ 19.35 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.14 เนื่องจากมีการ
จ่ายชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในปี 2560 ตามท่ีช้ีแจงข้างต้นแล้ว 

(2)  บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2561 ร้อยละ 10.91 เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.93 เนื่องจากมีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในปี 2560 ตามท่ีช้ีแจง
ข้างต้นแล้ว 

(3)  บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2561      

คิดเป็นร้อยละ 17.31 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.40  

(4)  บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  (RETURN ON TOTAL ASSETS) ใน          
ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.91 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 7.30 และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN 
ON FIXED ASSETS) ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 17.60 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.31 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หน่วยวัด 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ล้านบาท 
ล้านบาท 

 ล้านบาท 

3,772.27 

2,000.07 

1,772.20 

2,830.29 

1,202.38 

1,627.91 

941.98 

797.69 

144.29 

33.28 

66.34 

8.86 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาทต่อหุ้น 1.77 1.63 0.14 8.59 

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท 
 

สินทรัพย์ 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันส้ินปี 2560 จ านวน 

941.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.28 ประกอบด้วย 
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันส้ินปี 2560 จ านวน 585.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 137.84 เนื่องจาก (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 3.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.84 (ข) 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน 63.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.64 (ค) สินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่
เป็นวัตถุดิบกากน้ าตาลเพิ่มขึ้น 18.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.22 (ง) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้ าตาลเพิ่มขึ้น 506.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,318.87 และ (จ) สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่นลดลง 0.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.19 
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(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันส้ินปี 2560 จ านวน 356.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.83 เนื่องจาก (ก) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรโรงงานระเหยน้ ากากส่า
เพิ่มขึ้น 357.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.92 และ (ข) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.96 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 12.94 

หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันส้ินปี 2560 จ านวน 797.69 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.34 เนื่องจาก (ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบ
กากน้ าตาลลดลง 14.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.93 (ข) เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งน ามาใช้ซื้อ
วัตถุดิบและใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ ากากส่าเพิ่มขึ้น 785.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.28     
และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มข้ึน 26.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.44 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มข้ึนจากวันส้ินปี 2560 จ านวน 
144.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.86 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 1.63 บาท เป็นหุ้นละ 1.77 บาท 
เนื่องจากมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
        หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2561 ปี 2560 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (143.26) 640.96 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (492.38) (221.79) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 632.52 (420.91) 
เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (3.12) (1.74) 
เงินสดยกมาต้นงวด 35.31 37.05 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 32.19 35.31 
 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 143.26 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (ก) ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 321.76 ล้านบาท (ข) รายการท่ีไม่กระทบเงินสด เช่น ค่า
เส่ือมราคา ฯลฯ จ านวน 201.22 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์ด าเนินงานอันได้แก่ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น สินค้า
คงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 586.43 ล้าน
บาท (ง) หนี้สินด าเนินงานอันได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น และส ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานลดลง 38.28 ล้านบาท (จ) รับดอกเบ้ีย 0.13 ล้านบาท และ (ฉ) จ่ายดอกเบ้ียและภาษีเงิน
ได้ 41.66 ล้านบาท 
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(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 จ านวน 492.38 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (ก) ค่าซื้อท่ีดิน 16.39 ล้านบาท (ข) ค่าก่อสร้างโรงงานระเหยน้ ากากส่า 327.97 ล้านบาท และ 
(ค) ค่าปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ ากากส่าและรายการอื่น ๆ 148.02 ล้านบาท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 จ านวน 632.52 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (ก) เงินกู้ยืมระยะส้ันเพิ่มข้ึน 275.64 ล้านบาท (ข) เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ 510.21 ล้าน
บาท (ค) ช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.34 ล้านบาท และ (ง) จ่ายเงินปันผล 149.99 ล้านบาท 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

(1)  บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY 
RETIO) ณ วันส้ินปี 2561 เพียง 1.13:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีต่ า แต่บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินด้วยดีมาตลอดจึงท าให้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 

(2)  บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง        
หมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันส้ินปี 2561 เท่ากับ 0.69 เท่า และ 0.21 เท่า ตามล าดับ ท้ังนี้ บริษัทฯ                
มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเช่ือท่ีจะใช้ในการด าเนินงานได้อย่าง
เพียงพอ 

(3)  บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2561 เพียง 19.27 วัน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
10.80 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉล่ีย 29.75 วัน เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.73 วัน และมี
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉล่ีย 3.20 วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.13 วัน แต่มีระยะเวลาช าระหนี้
เจ้าหนี้การค้าเฉล่ีย 13.68 วัน ลดลงจากปีก่อน 6.93 วัน 

   ภาระผูกพันด้านหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) 
ไม่เกินกว่า 2.00 เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ากว่า 1.25 เท่า จนกว่าสัญญากู้ยืม
เงินจะส้ินสุดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถด ารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินโดยไม่
มีปัญหาผิดสัญญาแต่อย่างใด 

(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะต้องด ารง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนา
ยังไม่มีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดแต่อย่างใด  

(3) บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงลานนาหากบริษัทฯ            
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การด ารงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การด ารง
สัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่ง ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาผิดสัญญาท่ีท าไว้        
กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด อีกท้ังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
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 ผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
โครงการลงทุนในอนาตค 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานระเหยน้ ากากส่า (EVAPORATOR 
SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) คาดว่ า จะ ก่ อ สร้ า ง แ ล้ ว เ สร็ จ         
ในไตรมาสท่ี 1/2562 ซึ่งเป็นโครงการจัดการน้ าเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลท่ีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรน้ าได้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากน้ าควบแน่นจากกระบวนการระเหยน้ ากากส่าดังกล่าวสามารถ
น ากลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้ และมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินท่ีผลิตจากโครงการนี้ซึ่งสามารถน าไปใช้     
ในโรงงานผลิตเอทานอลท าให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น 
Potassium Humate ปีละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจ าหน่ายและท าให้บริษัทฯ มีรายได้และ
ก าไรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

 แนวโน้มในอนาคต 
 คาดว่าราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลในปี 2562 อยู่ในระดับต่ า เป็นไป

ตามทิศทางราคาน้ าตาลในตลาดโลกเนื่องจากมีผลผลิตสูงกว่าความต้องการ ประกอบกับปริมาณอ้อยเข้าหีบ   
ท่ีคาดว่าจะมีปริมาณสูงใกล้เคียงกับปี 2561 คาดว่าผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 จะอยู่ในระดับ  
ท่ีดีเช่นเดียวกับปี 2561 โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารต้นทุนการผลิต 
เอทานอลอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อให้มีผลการด าเนินงานท่ีดีและเติบโตมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 งบการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2561 นั้นได้จัดท าขึ้น    
ตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับ
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

  คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)           
ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริง
และสมเหตุสมผลโดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการ
เงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการต้ังส ารอง
ส าหรับรายการท่ีมีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้
เปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีแล้ว 

  ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความอิสระ
และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาท าหน้าท่ีสอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียงให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจน
พิจารณาและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น              
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2561 แล้ว 

 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 

ในนามคณะกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 

                                         

 

                        (นายสุโรจน์  ศุภสวัสด์ิกุล)              (นายอนันต์  เล้าหเรณู) 

                             ประธานกรรมการ                     รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ� ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ

เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแส          

เงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�นๆตามที�ระบุในขอ้กาํหนด

นั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ          

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรื�องเหล่านี�   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมความรับผดิชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรื�องเหล่านี�

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีที�สาํคญั เนื�องจากจาํนวนที�บนัทึกบญัชีมีสาระสาํคญัและส่งผล

กระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ บริษทัฯมีรายไดห้ลกัมาจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอลซึ�งมี

ความผนัผวนในเรื�องราคาและความตอ้งการใชใ้นปัจจุบนั ดงันั�นจึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาใน

การรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่ง

มาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายเพื�อตรวจสอบการรับรู้รายได้

วา่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาขายของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ     

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลด

หนี� ที�บริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย 

(Disaggregated data) เพื�อตรวจสอบความผดิปกติที�อาจเกิดขึ�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะ

รายการบญัชีที�ทาํผา่นใบสาํคญัทั�วไป 

ข้อมูลอื�น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ� งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง            

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ� งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

157



 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นนั�นมี

ความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                  

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามที�กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อใหมี้การ

ดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด                

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง                    

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน            

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ

ความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ� งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� ง

ขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�

ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี�ไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,191,300              35,313,249              

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด 1,036,827 1,025,890

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 8 275,888,441            212,814,805            

สินคา้คงเหลือ 9 141,607,556            122,901,621            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 10 545,127,582            38,419,212              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 9,559,492                9,559,492                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 4,333,308                4,523,143                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,009,744,506         424,557,412            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,756,063,957         2,398,322,031         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,662,311                1,866,142                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 3,033,208                3,463,877                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 768,760                   2,084,560                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,762,528,236         2,405,736,610         

รวมสินทรัพย์ 3,772,272,742         2,830,294,022         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 13 1,174,712,145     899,068,029    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 14 145,536,882    159,812,022    

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 15 2,094,663    3,254,811    

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 102,000,000    117,757,191    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,285,607  -   

สาํรองผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 17 2,291,033    4,089,548    

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 21,237,376  13,550,090  

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,470,157,706     1,197,531,691     

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 15 709,629   2,583,978    

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 525,968,432    -   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 3,234,253    2,267,991    

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 529,912,314    4,851,969    

รวมหนี�สิน 2,000,070,020     1,202,383,660     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

  หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000,000     1,000,000,000     

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000,000     1,000,000,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 188,795,985    188,795,985    

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 556,451   556,451   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 100,000,000    100,000,000    

   จดัสรรแลว้ - สาํรองทั�วไป 26 192,000,000    192,000,000    

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 290,850,286    146,557,926    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,772,202,722     1,627,910,362     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,772,272,742     2,830,294,022     
- -   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� -   
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 2,696,075,842         2,470,518,630         

รายไดอื้�น 1,777,317                2,245,182                

รวมรายได้ 2,697,853,159         2,472,763,812         

ค่าใช้จ่าย 19

ตน้ทุนขาย 2,257,914,803         2,219,675,914         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 17,034,842              7,154,341                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 58,098,085              91,409,749              

ค่าเสียหายจากอุทกภยั 20 2,250,927                73,317,726              

รวมค่าใช้จ่าย 2,335,298,657         2,391,557,730         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 362,554,502            81,206,082              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (40,791,563)             (32,848,657)             

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 321,762,939            48,357,425              

ภาษีเงินได้ 21 (27,485,679)             498,857                   

กําไรสําหรับปี 294,277,260            48,856,282              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                               (3,244,880)               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 -                               648,976                   

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                               (2,595,904)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                               (2,595,904)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 294,277,260            46,260,378              

กําไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไรสาํหรับปี 0.29 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 321,762,939            48,357,425              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 159,409,025            146,577,031            

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ (โอนกลบั) (555,027)                  555,027                   

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               230,576                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว (10,937)                    (61,200)                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,277,607                386,670                   

   รายไดด้อกเบี�ย (128,972)                  (171,534)                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 40,227,673              32,643,316              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 522,982,308            228,517,311            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (63,074,466)             (47,272,931)             

   สินคา้คงเหลือ (18,150,908)             2,654,360                

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ (506,708,370)           505,185,355            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 189,101                   27,466,169              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,315,800                (1,381,520)               

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (39,827,681)             (28,998,668)             

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 4,656,781                (539,562)                  

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,109,860)               (1,255,230)               

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (101,727,295)           684,375,284            

   ดอกเบี�ยรับ 129,802                   177,288                   

   จ่ายดอกเบี�ย (36,891,634)             (33,038,651)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,768,669)               (10,554,040)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (143,257,796)           640,959,881            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (491,009,415)           (221,630,289)           

ซื�อเงินลงทุนชั�วคราว -                               (150,000,000)           

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,373,077)               (157,740)                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว -                               150,000,000            

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (492,382,492)           (221,788,029)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 275,644,116            (87,568,495)             

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 627,968,432            -                               

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (117,757,191)           (180,000,000)           

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,340,031)               (3,337,424)               

เงินสดจ่ายเงินปันผล (149,996,987)           (150,000,000)           

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 632,518,339            (420,905,919)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (3,121,949)               (1,734,067)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 35,313,249              37,047,316              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 32,191,300              35,313,249              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนี�จากการซื�ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 60,069,998              34,505,370              

   ซื�ออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                               1,993,124                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561  

1. ข้อมูลทั�วไป 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย เมื�อวนัที� 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 

ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัมหาชนที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็นเชื�อเพลิง                  

ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่�เลขที� 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 11 ตุลาคม 2559 ออก

ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบ

ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ

ใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

บญัชีที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื� อง รายได้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับ

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 กบัสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาที�อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื�น มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ที�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินที�

สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการที�ไดส่้งมอบ

ให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ� มนํา

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั             
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบ

ระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลงัวันที� 1 มกราคม 2563 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือ

ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการ

วดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบั

ใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�

มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ�มนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4.  นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสําคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

ซึ�งคาํนวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.4 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี� การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับ             

ผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์

การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี�   

4.5 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั) หรือมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ย

ในการผลิต  

 วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการ

ผลิตสินคา้นั�นใหเ้สร็จและตน้ทุนที�จาํเป็นในการขาย 

4.6 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และ               

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี�   

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 

เครื�องใชส้าํนกังาน 3, 5, 15 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 
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 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

 บริษทัฯตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจาก

บญัชี 

4.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที�เกี�ยวข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื�อบริษทัฯมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทัฯจะได้รับเงิน

อุดหนุนนั�นและบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหกัจากมูลค่าของสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเสื�อมราคาที�ลดลง 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั�น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่า

สินทรัพย์นั�นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากวา่  

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตที�กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด

ลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ

เสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ

ขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�

กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อ

กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน

ลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและ

เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งบริษทัฯ

ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที�มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื�อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง 

4.14 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลด

เปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  
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4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ 20 สําหรับกิจการที�ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใช้อตัรา

ภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบั

รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  
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ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�

เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม ่

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดจากสินคา้ที�เคลื�อนไหวชา้หรือเสื�อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที�

ลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น  

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 

ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ� ง
เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น  
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี
ที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เกณฑ์ที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้

ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    

เงินปันผลจ่าย 76,500,000 76,500,000 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไม่มียอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 28,164,342 26,366,515 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,957,325 2,490,583 

รวม 30,121,667 28,857,098 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

เงินสด 26,311 19,460 

เงินฝากธนาคาร 32,164,989 35,293,789 

รวม 32,191,300 35,313,249 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี (2560:              

ร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี) 

8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ลูกหนี�การคา้ 238,528,362 207,063,051 

ลูกหนี� อื�น 6,368,162 1,401,251 

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 30,989,244 - 

รายไดค้า้งรับ -    4,347,000 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 2,673 3,503 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 275,888,441 212,814,805 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 238.5 ลา้นบาท (2560: 207.1 ลา้นบาท) 

เป็นลูกหนี�การคา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  

9. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: บาท) 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน              

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป - เอทานอล 23,685,243 17,051,071       - (555,027) 23,685,243 16,496,044 

สินคา้ระหวา่งผลิต 12,275,716 18,312,280 - - 12,275,716 18,312,280 

วตัถุดิบ  94,018,509 78,178,747 - - 94,018,509 78,178,747 

วสัดุสิ�นเปลือง 11,628,088 9,914,550 - - 11,628,088 9,914,550 

รวม 141,607,556 123,456,648 - (555,027) 141,607,556 122,901,621 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯบนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บเป็นจาํนวน 0.6 ลา้นบาท โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นตน้ทุนในระหว่างปี 

(2560: บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นจาํนวน 0.6 

ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย) 
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10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับริษทัในประเทศ ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัการซื�อกากนํ� าตาลและ
นํ� าตาลทรายดิบตามสัญญาซื�อกากนํ� าตาลและสัญญาซื�อนํ� าตาลทรายดิบ เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขใน

สัญญาดงักล่าว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดจ้่ายเงินล่วงหนา้ค่าซื�อกากนํ� าตาลเป็นจาํนวน 545.1 

ลา้นบาท (2560: 38.4 ลา้นบาท)  

11. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 

ที�ดินและส่วน

ปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 

สิ�งปลูกสร้าง 

เครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครื�องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั�ง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 230,558,380 254,919,738 2,132,571,822 18,973,439 28,891,317 424,569,604 3,090,484,300 

ซื�อเพิ�ม 49,224,251 9,415,953 104,378 1,151,707 1,816,900 168,389,779 230,102,968 

ตดัจาํหน่าย - - (1,306,017) (168,239) (80,000) - (1,554,256) 

โอนเขา้(ออก) - 55,722,826 500,866,728 - - (556,589,554) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 279,782,631 320,058,517 2,632,236,911 19,956,907 30,628,217 36,369,829 3,319,033,012 

ซื�อเพิ�ม 16,394,415 3,058,848 9,272,977 1,909,717 119,000 485,681,163 516,436,120 

โอนเขา้(ออก) - 158,312,541 2,043,552 - - (160,356,093) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 296,177,046 481,429,906 2,643,553,440 21,866,624 30,747,217 361,694,899 3,835,469,132 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 - 72,873,328 667,305,775 15,582,312 20,334,003 - 776,095,418 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 11,026,507 130,652,189 1,492,477 2,768,071 - 145,939,244 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�        

ตดัจาํหน่าย - - (1,110,038) (166,476) (47,167) - (1,323,681) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - 83,899,835 796,847,926 16,908,313 23,054,907 - 920,710,981 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 17,563,922 136,824,033 1,527,417 2,778,822 - 158,694,194 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 - 101,463,757 933,671,959 18,435,730 25,833,729 - 1,079,405,17� 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 279,782,631 236,158,682 1,835,388,985 3,048,594 7,573,310 36,369,829 2,398,322,031 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 296,177,046 379,966,149 1,709,881,481 3,430,894 4,913,488 361,694,899 2,756,063,957 

        

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี        

2560 (จาํนวน 119 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 145,939,244 

2561 (จาํนวน 156 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 158,694,194 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํ� ากากส่าระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 350.9 

ลา้นบาท (2560: ไม่มี) ซึ� งบริษทัฯได้ใช้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งเพื�อใช้ในการก่อสร้างโรงงาน
ดงักล่าว ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้าง

จาํนวน 4.4 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) โดยคาํนวณจากอตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 2.9 ถึง 3.7 ต่อปี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเครื�องใชส้าํนกังานและยานพาหนะซึ� งไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 4.8 ลา้นบาท (2560: 7.6 ลา้นบาท) 
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บริษทัฯไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วนและเครื�องจกัร ซึ� งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2561 จาํนวนประมาณ 1,613.6 ลา้นบาท (2560: 1,713.6 ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั�นและระยะยาว

และวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 16 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเครื�องจกัรและอุปกรณ์ เครื�องใชส้าํนกังานและยานพาหนะจาํนวนหนึ�ง

ซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสินทรัพย์

ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 92.0 ลา้นบาท (2560: 75.0 ลา้นบาท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ� งไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ราคาทุน 9,116,986 7,605,986 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,454,675) (5,739,844) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,662,311 1,866,142 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,866,142 2,346,190 

ซื�อเพิ�ม 1,511,000 157,740 

ตดัจาํหน่าย - (1) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (714,831) (637,787) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,662,311 1,866,142 

13. เงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)   

 2561 2560 2561 2560 

ตั�วสญัญาใชเ้งิน 2.75 - 2.95 2.75 - 3.00 882,905,000 633,209,723 

ทรัสตรี์ซีท 2.75 2.75 - 2.85 291,807,145 265,858,306 

รวม   1,174,712,145 899,068,029 

วงเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ คํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดิน พร้อมสิ�งปลูกสร้าง

บางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
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14. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

    (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

เจา้หนี�การคา้  62,996,703 108,561,101 

เจา้หนี� อื�น  81,322,534 50,021,189 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,217,645 1,229,732 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 145,536,882 159,812,022 

15. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

    (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,887,577 6,227,608 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (83,285) (388,819) 

รวม 2,804,292 5,838,789 

หกั:  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (2,094,663) (3,254,811) 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 709,629 2,583,978 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกับบริษทัลีสซิ�งเพื�อเช่าเครื� องใช้สํานักงานและยานพาหนะใช้ในการ

ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 3 และ 5 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดงันี�   

(หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า 2,171,975 715,602 2,887,577 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (77,312) (5,973) (83,285) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตาม

สัญญาเช่า 2,094,663 709,629 2,804,292 
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(หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า 3,560,344 2,667,264 6,227,608 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (305,533) (83,286) (388,819) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตาม

สัญญาเช่า 3,254,811 2,583,978 5,838,789 

16. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 

    2561 2560 

เงินกูย้มืระยะยาว 627,968,432 117,757,191 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (102,000,000) (117,757,191) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 525,968,432 - 

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 117,757,181 

บวก: เบิกเงินกูเ้พิ�มระหวา่งปี 627,968,432 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (117,757,191) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 627,968,432 

เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศเพื�อ

ทาํการปรับโครงสร้างหนี�ทั�งหมดที�มีกบัธนาคารอีกแห่งหนึ�งในประเทศในวงเงินจาํนวน 845 ลา้นบาท โดย

เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดท้าํการเบิกเงินกูต้ามสัญญาเงินกูเ้พื�อการปรับโครงสร้างหนี�ดงักล่าว

และชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นและระยะยาวที�มีกบัธนาคารในประเทศทั�งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 837.8 ลา้น

บาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปีที�หนึ� งและเพิ�มขึ�น

ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั�งแต่ปีที�สองถึงปีที�หา้ เงินกูย้ืมนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี โดยชาํระคืนเป็น

รายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดที�หนึ� งถึงเกา้ชาํระงวดละ 90 ลา้นบาท และงวดที�สิบชาํระส่วน

ที�เหลือทั�งหมด โดยมีกาํหนดชาํระคืนตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาว

ดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�

กล่าวในหมายเหตุ 11 
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ต่อมาเมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเพื�อ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญาบางประการ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศ ใน

วงเงินจาํนวน 418 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 

โดยชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที� 18 นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก (8 มิถุนายน 

2561) เงินกูย้ืมนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 ปี โดยชาํระเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดที�

หนึ�งถึงเกา้ชาํระงวดละ 42 ลา้นบาท และงวดที�สิบชาํระส่วนที�เหลือทั�งหมด และจ่ายดอกเบี�ยทุก ๆ 3 เดือน 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของ

บริษทัฯตามที�กล่าวในหมายเหตุ 11 

ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาเงินกู้ระยะยาวอีกสัญญากบัธนาคารแห่งเดิม     

ในวงเงินจาํนวน 300 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อ

ปี โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวนัทาํการสุดท้ายของเดือนที� 6 นับจากวนัเบิกเงินกู้งวดแรก (15 

พฤศจิกายน 2561) เงินกูย้มืนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี โดยชาํระเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด 

โดยชาํระงวดละ 30 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี�ยทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจด

จาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวในหมายเหตุ 11  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี� ให้เป็นไป

ตามอตัราที�กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเรื�องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที�

กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ (2560: บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเรื�องการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดมี้หนงัสือผอ่นปรน

เงื�อนไขเรื�องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ให้บริษทัฯแล้วเมื�อ

วนัที� 29 มกราคม 2561 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 117.8 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมที�

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีทั�งจาํนวน) 
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17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 6,357,539 3,981,219 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,204,174 334,221 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 73,433 52,449 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั   

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 815,174 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - (205,079) 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 2,634,785 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหวา่งปี (3,109,860) (1,255,230) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 5,525,286 6,357,539 

   

สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน   

หมุนเวยีน 2,291,033 4,089,548 

ไม่หมุนเวยีน 3,234,253 2,267,991 

 5,525,286 6,357,539 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
ตน้ทุนขาย  387,185 68,579 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,890,422 318,091 

รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,277,607 386,670 

 ในปี 2561 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี ขา้งหนา้เป็นจาํนวน

ประมาณ 2.3 ลา้นบาท (2561: 4.1 ลา้นบาท)  
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯประมาณ 9 ปี และ 13 ปี (2560: 9 ปี และ 13 ปี) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.4, 2.9 2.4, 2.9 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  5.0, 6.0 5.0, 6.0 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (21,197) 23,083 

   

 เพิ�มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  53,121 (46,059) 

   

 เพิ�มขึ�น 20.0% ลดลง 20.0% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (101,209) 149,554 
 

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (156,686) 170,211 

   

 เพิ�มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  339,588 (294,837) 

   

 เพิ�มขึ�น 20.0% ลดลง 20.0% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (653,765) 964,853 

184



 

 เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซึ� งกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่นี�กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ขึ�นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหนี� สินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น 0.6 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของงวดที�กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

18. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 1,937,407,699 1,954,051,551 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (597,608) (9,116,701) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 159,409,024 146,577,031 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 98,610,299 88,738,146 
ค่าไฟฟ้าและเชื�อเพลิง 39,277,052 50,154,186 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 29,331,733 26,767,601 
ค่าจดัจาํหน่าย 16,734,952 6,952,420 

20. ค่าเสียหายจากอุทกภัย 

ในเดือนตุลาคม 2560 ไดเ้กิดอุทกภยัทาํให้คนับ่อเก็บกกันํ� ากากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลที�บาํบดั
แลว้บางส่วนชาํรุดพงัทลาย ส่งผลใหน้ํ�ากากส่าไหลเขา้สู่พื�นที�ชุมชนและพื�นที�เกษตรกรรมขา้งเคียง มีผลให้
บริษทัฯตอ้งชาํระค่าความเสียหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํสั�งให้หยุดการผลิตเอทานอลชั�วคราว 
เพื�อแกไ้ขปัญหาบ่อบาํบดันํ� าเสียให้กลบัมาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ทั�งนี�บริษทัฯไดส้ํารวจความเสียหายจาก
ผลของอุทกภยัที�เกิดขึ�น และบนัทึกค่าเสียหายที�เกิดขึ�นเป็นจาํนวน 73.3 ลา้นบาท และจาํนวน 2.3 ลา้นบาท 
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 2560 และ 2561 ตามลาํดบั  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดท้าํประกนัครอบคลุมความเสียหาย และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชย
กบับริษทัประกนัภยั  
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21. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 27,055,0�� - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (164,539) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 430,6�� (334,318) 

ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27,485,679 (498,857) 

 จาํนวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่วนประกอบของงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

                                                                     (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 648,976 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 321,762,939 48,357,425 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 64,352,588 9,671,485 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (164,539) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) (39,669,854) (14,733,793) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,494,489 720,954 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (1,347,031) (512,142) 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชที้�ไม่ไดรั้บรู้ - 4,066,078 

อื�น ๆ 655,487 453,100 

รวม (36,866,909) (10,005,803) 

ภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 27,485,679 (498,857) 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 20.3 ลา้นบาท ที�บริษทัฯไม่ได้

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2560: 20.3 ลา้นบาท) 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 20.3 ลา้นบาท จะสิ�นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชนใ์นปี 2565 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,249,516 4,876,444 

การบนัทึกสัญญาเช่าการเงิน 296,641 748,468 

สาํรองผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 261,519 246,806 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 646,850 364,501 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 648,976 

รวม 6,454,526 6,885,195 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเสื�อมราคาสะสม - เครื�องจกัร 3,421,318 3,421,318 

รวม 3,421,318 3,421,318 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 3,033,208 3,463,877 
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22. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนดงันี�   

บตัรส่งเสริมเลขที� 1760(2)/2546 2078(9)/2551 

ลงวนัที� 26 ธนัวาคม 2546 19 พฤศจิกายน 2551 

1. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแอลกอฮอล์

บริสุทธิ�  

ผลิตเอทานอล 

(99.5%) 

2. สิทธิประโยชน์สาํคญัที�ไดรั้บ   

2.1 ได้รับยกเว ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที�ได้จากการ

ประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม (นับแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้าก

การประกอบกิจการนั�น) และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจาก

กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมซึ�งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป

รวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  

(สิ�นสุดแลว้) 

 

8 ปี  

(จะหมดอายใุนวนัที�  

1 เมษายน 2563) 

 

2.2 ไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ�นในระหว่างไดรั้บ

ยกเว ้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกําไรสุทธิที� เกิดขึ� นภายหลัง

ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลา

ตามขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบ วสัดุจาํเป็นและของที�ใชใ้น

การผลิตเพื�อการส่งออก นบัจากวนัที�นาํเขา้ครั� งแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเริ�มมีรายได ้

 

31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 ทั�งนี�บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดข้องบริษทัฯเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ โดยจาํแนกตามกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
รายไดจ้ากการขาย   

   กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม 1,538,770,800 1,461,624,145 

   กิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 1,157,305,042 1,008,894,485 

รวม 2,696,075,842 2,470,518,630 
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23. กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 2561 2560 
กาํไรสาํหรับปี (บาท) 294,277,260 48,856,282 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.29 0.05 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน

งานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ

จาํหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็นเชื�อเพลิง และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่าโดย

ใชเ้กณฑ์เดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั�น รายได ้กาํไรจากการ

ดาํเนินงาน และสินทรัพยที์�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขต

ภูมิศาสตร์แลว้  

ในปี 2561 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,209 ลา้นบาท 770 ลา้นบาท 

และ 266 ลา้นบาท (ปี 2560: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,137 ลา้นบาท 

674 ลา้นบาท และ 379 ลา้นบาท) 

25. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 

ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่

พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯรับรู้

เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 3.4 ลา้นบาท (2560: 3.0 ลา้นบาท) 
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26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล          
จ่ายต่อหุน้ วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (บาท) (บาท)  
2561     
เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการที�ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่วนัที� 
1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที�                   
31 ธนัวาคม 2560 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เมื�อวนัที� 19 เมษายน 
2561 

50,000,000 0.05 18 พฤษภาคม 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับกาํไร
จากการดาํเนินงานของกิจการที�
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึง
วนัที� 30 มิถุนายน 2561 

ที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เมื�อวนัที�        
16 สิงหาคม 2561               

99,984,900 0.10 14 กนัยายน 2561 

รวม  149,984,900 0.15  

2560     
เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการที�ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่วนัที� 
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที�                   
31 ธนัวาคม 2559 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เมื�อวนัที� 24 เมษายน 
2560 

50,000,000 0.05 23 พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับกาํไร
จากการดาํเนินงานของกิจการที�
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 ถึง
วนัที� 30 มิถุนายน 2560 

ที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เมื�อวนัที�                  
17 สิงหาคม 2560 

100,000,000 0.10 15 กนัยายน 2560 

รวม  150,000,000 0.15  

 นอกจากนี�  ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ยงัมีมติอนุมติัเห็นชอบให้จดัสรรกาํไรสะสมเพื�อกนัไว้

เป็นสาํรองทั�วไปจาํนวน 192 ลา้นบาท  

27. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

27.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 88.4 ลา้น

บาท ที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานระเหยนํ� ากากส่าและโครงการก่อสร้างอื�นๆ (2560: โครงการก่อสร้างบ่อ

ระเหยนํ�ากากส่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.6 ลา้นบาท) 
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27.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าพื�นที�อาคารสํานกังานและบริการอื�น ๆ อายุของ

สัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง  5 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 4.7 5.4 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.0 7.5 

27.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการและซื�อสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาซื�อไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า ซึ� งสัญญาดงักล่าวมี

กาํหนด 1 ปี เริ� มตั� งแต่วนัที� 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัที�  20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย

อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซึ� งอตัราค่าซื�อไฟฟ้าเป็นไปตามที�ระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซื�อกากนํ�าตาลซึ�งมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 

โดยเริ�มมีการซื�อในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื�อ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราที�ระบุในสัญญา ส่วนปีที� 4    

และ 5 ให้ใชร้าคาเฉลี�ยของราคาที�ซื�อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ ตั�งแต่ปีที� 6     

เป็นตน้ไปราคาซื�อขายจะทาํการตกลงเป็นรายปีโดยปริมาณการซื�อให้เป็นไปตามที�ระบุในสัญญา

นอกจากนี�  บริษทัฯไดท้าํสัญญาซื�อกากนํ� าตาลเพิ�มเติมอีกสองบริษทัมีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี และจะ     

ตกลงราคาซื�อก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซื�อใหเ้ป็นไปตามที�ระบุในสัญญา 

27.4 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน

5.0 ลา้นบาท เพื�อคํ�าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2560: 

5.2 ลา้นบาท) 
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28. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษทัแห่งหนึ� งกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซื�อขายมนัเส้นลงวนัที�                  

21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัที� 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 186.9  

ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ื�นคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียก

ค่าเสียหายจาํนวน 82.4 ล้านบาท จากนั�นในวนัที� 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งไดพ้ิจารณายกฟ้องคดีที�บริษทั

ดงักล่าวกล่าวหาบริษทัฯ และให้บริษทัดงักล่าวชาํระเงินค่าซื�อมนัเส้นที�บริษทัฯจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 6.9 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัที�ฟ้องแยง้) จนกวา่

จะชาํระเสร็จสิ�น พร้อมทั�งใหจ่้ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม 

เมื�อวนัที� 3 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื�นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาดงักล่าว และเมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 

2559 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษายนืตามศาลชั�นตน้  

ต่อมาเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2559 บริษทัฯไดย้ื�นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงักล่าวต่อศาลฎีกาและ

เมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยื�นฟ้องบริษทัดงักล่าวต่อศาลลม้ละลาย ซึ� งขณะนี�คดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาของทั�งสองศาลโดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินจากบริษทัดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าสําหรับเงินค่าซื�อมนัเส้นจ่ายล่วงหนา้ที�จ่ายให้กบับริษทั

ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

29. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

          (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด 1,036,827 1,036,827 1,025,890 1,025,890 

30. เครื�องมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินลงทุนชั�วคราว-กองทุนเปิด ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น หนี� สินตามสัญญา

เช่าการเงิน เงินกูย้มืระยะสั�นและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�  
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ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

บริษทัฯมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการ

กาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ

เสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี�   ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นบริษทันํ� ามนัซึ� งมี

ชื�อเสียงและฐานะการเงินดี จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชี

ของลูกหนี�การคา้ที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากธนาคาร เจ้าหนี� ตามสัญญาเช่า

การเงิน เงินกูย้ืมระยะสั� นและเงินกูย้ืมระยะยาวที�มีดอกเบี�ย อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบั

อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ�า  

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�             

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 31.3 0.9 32.2 0.10 - 0.38 

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด - - - 1.0 1.0 - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 275.9 275.9 - 

 - - 31.3 277.8 309.1  

หนี�สินทางการเงนิ     

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,174.7 - - - 1,174.7 2.75 - 2.95 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 145.5 145.5 - 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.1 0.7 - - 2.8 0.27 - 15.32 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 628.0 - 628.0 3M THBFIX + 1.95 

 1,176.9 0.7 628.0 145.5 1,951.0  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 24.3 11.0 35.3 0.10 - 0.38 

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด - - - 1.0 1.0 - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 212.8 212.8 - 

 - - 24.3 224.8 249.1  

หนี�สินทางการเงนิ     

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 899.1 - - - 899.1 2.75 - 3.00 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 159.8 159.8 - 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.2 2.6 - - 5.8 0.27 - 15.32 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 117.8 - 117.8 3M THBFIX + 1.95 

 902.3 2.6 117.8 159.8 1,182.5  

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

บริษทัฯไม่คาดว่าจะมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัจากรายการซื�อขายและการกูย้ืม เนื�องจาก

รายการส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท  

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี�ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั

มูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษัทฯคือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทางการเงินที�

เหมาะสมเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย                 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.1:1 (2560: 0.74:1)  

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
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