


















��วนท���1 

ก�รปร�ก�บธ�รก�จ 
(1)�น�ยบ�ย�ล�ภ�พรวม�นก�รปร�ก�บธ�รก�จ 

บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)�ปร�ก�บธ�รก�จผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ลท��ม�คว�ม

บร���ทธ���99.5%��ดยปร�ม�ตร�พ����ช��ป�น�ช����พล�ง�ท��งน�����ท�น�ลม���ตร�ม�ลก�ล� C2H5OH ม�จ�ด�ด��ดปร�ม�ณ� �������

78��งศ��ซล�ซ�ย��ค�ณ�มบ�ต��ดยท��ว�ป�ป�นข�ง��ลว����ม�ม����ต�ด�ฟง��ย��ป�น�ช����พล�งท��ม�ค����ก�ทน��ง��ดยบร�ษ�ท��
จ���น��ย��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ���ก�บบร�ษ�ทผ��ค��น���ม�นต�มม�ตร��7�ข�งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รค��น���ม�น�ช����พล�ง�����

พ.ศ.�2543��พ���น���ปผ�มก�บน���ม�น�บนซ�น�น��ตร���วนผ�มร��ยล��10�ร��ยล��20��ล�ร��ยล��85��ด��ป�นน���ม�น����

�ก���ซ��ล� E10 น���ม�น�ก���ซ��ล��E20 �ล�น���ม�น�ก���ซ��ล� E85 ต�มล��ด�บ�����ร�บ�ช��ป�น�ช����พล�ง�นรถยนต����

�พ���ทด�ทนก�ร�ช�น���ม�น�บนซ�น�ซ��งจ�ช�วยลดก�รน���ข��น���ม�น�ช����พล�ง�ล���รปร�ง�ต�งซ��ง�ช��พ��มค����ก�ทน��������

�นน���ม�น�บนซ�นท���ร�ยกว���MTBE (Methyl TertiaryButyl Ether)��ล�ลดมลพ�ษท�ง��ก�ศ�ซ��งจ���งผลด�ต�����ง�วดล��ม 

 ป�จจ�บ�นบร�ษ�ท��ม��รงง�นผล�ต��ท�น�ล��ดย�ช��ทค�น�ลย�ข�ง�MAGUIN INTERIS ปร��ทศฝร��ง�ศ�����

ซ��งม�ก��ล�งก�รผล�ตต�ดต��งรวม 365,000 ล�ตรต��ว�น��ร�� 120.75 ล��นล�ตรต��ป��(ค��นวณจ�กจ��นวนว�นท���ช��นก�ร

ผล�ต�ท��ก�บ 330 ว�นต��ป�)�ท��งน����ยก�รผล�ต��ท�น�ลข�งบร�ษ�ท���บ�ง�ป�น�2���ยก�รผล�ต��ดยม�ร�ยล����ยดด�งน�� 

ร�ยก�ร ��ยก�รผล�ตท���1 ��ยก�รผล�ตท���2 

ว�ตถ�ด�บท���ช��นก�รผล�ต��ท�น�ล ก�กน���ต�ล ก�กน���ต�ล�ร��ม�น���ป��ล�ง 

ก��ล�งก�รผล�ตต�ดต��ง 165,000�ล�ตรต��ว�น 200,000�ล�ตรต��ว�น 

ว�นท���ร��มก�รผล�ตคร��ง�รก 31�มกร�คม�2548 2��มษ�ยน�2555 

ท��งน���รงง�นผล�ต��ท�น�ลข�งบร�ษ�ท��ด�ร�บก�ร��ง��ร�มก�รลงท�นจ�กคณ�กรรมก�ร��ง��ร�มก�รลงท�น

ต�มบ�ตร��ง��ร�มก�รลงท�น�ลขท�� 1760(2)/2546�ลงว�นท�� 26 ธ�นว�คม 2546 ����ร�บ��ยก�รผล�ตท�� 1 �ล��ลขท���

2078(9)/2551�ลงว�นท���19�พฤศจ�ก�ยน�2551�����ร�บ��ยก�รผล�ตท���2��ดยบ�ตร��ง��ร�มก�รลงท�นม���ทธ�

ปร��ยชน�ด��นภ�ษ��ล��ง���น�ขท�����ค�ญ�ด�งน�� 

(1) �ด�ร�บยก�ว�นภ�ษ��ง�น�ด�น�ต�บ�คคล����ร�บก���รท���ด�จ�กก�รปร�ก�บก�จก�รท���ด�ร�บก�ร��ง��ร�ม�ล�

�ด�ร�บยก�ว�น�ม�ต��งน���ง�นป�นผลจ�กก�จก�รท���ด�ร�บก�ร��ง��ร�ม� (ซ��ง�ด�ร�บก�รยก�ว�นภ�ษ��ง�น�ด�น�ต�บ�คคล)��ปรวม

ค��นวณ�พ������ยภ�ษ��ง�น�ด��ป�นร�ย��วล��8�ป�น�บ�ต�ว�นท���ร��มม�ร�ย�ด������ร�บ��ทธ�ปร��ยชน�ท�งภ�ษ��น��ยก�รผล�ต

ท���1��ด��มด��ย��ป�ล�ว�ม���ว�นท���30 มกร�คม 2556���วน��ทธ�ปร��ยชน�ท�งภ�ษ��น��ยก�รผล�ตท���2�จ��มด��ย�

�นว�นท���1��มษ�ยน�2563 

(2) �ด�ร�บ�น�ญ�ต���น��ผลข�ดท�นปร�จ��ป�ท���ก�ดข��น�นร��ว��ง�ด�ร�บก�รยก�ว�นภ�ษ��ง�น�ด��ป��ก��ก
จ�กก���ร��ทธ�ท���ก�ดข��นภ�ย�ล�งร�ย��วล��ด�ร�บยก�ว�นภ�ษ��ง�น�ด�น�ต� บ�คคล�ป�นร�ย��วล��5�ป��น�บ�ต�ว�นพ�น

ก���นด�วล�ท���ด�ร�บยก�ว�นภ�ษ�ต�มข���(1) 

(3) �ด�ร�บยก�ว�น��กรข��ข������ร�บว�ตถ�ด�บ�ล�ว��ด�จ���ป�นท��ต��งน���ข��ม�จ�กต��งปร��ทศ�พ����ช��น

ก�รผล�ต�พ�����ง��ก�ป�นร�ย��วล��1�ป��น�บ�ต�ว�นท��น���ข��คร��ง�รก 

(4) �ด�ร�บยก�ว�น��กรข��ข������ร�บ�คร���งจ�กรต�มท��คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ��น�ม�ต� 
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น�ยบ�ย�ล��ป���ม�ยก�รด���น�นธ�รก�จ� 

  ว���ยท�ศน� 
��ป�นผ��น���นก�รพ�ฒน�พล�งง�นทด�ทน�พ������ง�วดล��มท��ด��ล���งคมท��ม�ค�ณภ�พ� 

  พ�นธก�จ 
บร�ษ�ท��ม��งม��นท��จ�ผล�ต�ล���ง��ร�มก�ร�ช���ท�น�ล�ป�นพล�งง�นทด�ทน�ดยก�รร�วมม��ก�บ�น�วยง�นข�ง

ร�ฐ��ถ�บ�นก�รศ�กษ��ล���กชน����ก�ดบ�รณ�ก�ร�นก�รพ�ฒน�ก�ร�ช���ท�น�ล�ป�น�ช����พล�งภ�ย�ต�ก�รบร���รจ�ดก�รท��
�ป�นธรรม�ภ�บ�ล�พ���ปร��ยชน�ต���งค�กร�ผ��ถ�����น�พ�นธม�ตรธ�รก�จ�ล�ผ��ม���วน�ด����ย�น��งคม 

  น�ยบ�ยค�ณภ�พ 
บร�ษ�ท��ม��งม��นท��จ�ผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล�พ����ช��ป�น�ช����พล�งท��ม�ค�ณภ�พถ�กต��งต�มม�ตรฐ�น�

�ล�ม��ง�ร��งคว�มม��น�จ�ล�คว�มพ�งพ��จ�นผล�ตภ�ณฑ��ล�บร�ก�ร�ก�ค��ค��ด�วย�ล�กปฏ�บ�ต� 3 ปร�ก�รด�งน�� 
(1) พ�ฒน��ล�ปร�บปร�งกร�บวนก�รผล�ต���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�ย��งต���น���ง 
(2) ตรวจ��บค�ณภ�พข�งว�ตถ�ด�บ���ร�คม���ล�น���ท���ช��ตล�ดจนค�ณภ�พข�งผล�ตภ�ณฑ�ร��ว��งผล�ต

ท�กข��นต�นต�มม�ตรฐ�น ISO9001/2015 
(3) �ร��งจ�ต���น�ก�ล�ก�ร����จ�นก�รต�บ�น�งคว�มต��งก�รข�งล�กค��ด�วยคว�มร�บผ�ดช�บ�รวด�ร�ว

�ล�จร�ง�จ 

  น�ยบ�ยคว�มร�บผ�ดช�บท�ง��งคม�(Corporate Social Responsibility:�CSR) 
  บร�ษ�ท��ม��งม��นบร���รง�น�ล�ด���น�นธ�รก�จ�ดยค��น�งถ�งคว�มร�บผ�ดช�บต����งคม�ล�ผ��ม���วน�ด���วน���ย�

�ด��ก��ผ��ถ�����น�ล�กค���ค��ค���พน�กง�น�ช�มชน��ล���งคมร�บข��ง�ดยก���นด�นวท�งปฏ�บ�ต�ต��ผ��ม���วน�ด���วน���ย

ต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��รวมท��งรณรงค��ล���ร�ม�ร��งก�รปล�กจ�ต���น�ก���พน�กง�น�ด�ม���วนร�วม�นก�ร

ปฏ�บ�ต�ก�จกรรมต��ง��ต��ช�มชน��พ���พ�ฒน�ค�ณภ�พช�ว�ตข�งพน�กง�นช�มชน�ล���งคมร�บข��ง�ย��งย��งย�น�ดย

ก���นดน�ยบ�ย�ล��นวท�งก�รปฏ�บ�ต��ว� 4 ด��น�ด�งน�� 

(1) ด��น���ง�วดล��ม 
บร�ษ�ท��ม��จตจ��นงท��จ�ปร�ก�บก�จก�รด�วยคว�มร�บผ�ดช�บต�����ง�วดล��มด�วย�ล�กก�ร�ด�งน�� 

- ต�ดต�ม�ล�ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�ล�ข��บ�งค�บท���ก��ยวข��งก�บ���ง�วดล��ม 

- พ�ฒน��ล�ปร�บปร�งกร�บวนก�รผล�ต�ล�ร�บบก�รจ�ดก�รข�ง���ยจ�ก�รงง�น�พ���ก��จ�ด

มลภ�ว�ท��ม�ผลกร�ทบต�����ง�วดล��ม���ม�ตรฐ�น ISO14001/2015 

- �ร��งจ�ต���น�ก�ก�พน�กง�นท�กร�ด�บ�นคว�มร�บผ�ดช�บต��ก�รร�กษ����ง�วดล��มท��งภ�ย�น

�รงง�น�ล�ภ�ยน�ก�รงง�น 

- จ�ดท���ผนปฏ�บ�ต�ก�รด���น�นก�ร�ล�ต�ดต�มปร��ม�นผล�ย��งต���น���ง 

- ปร�บปร�งบร��วณภ�ย�น�ล�ร�บ�รงง�น����รงง�น���ข�ยว�(Green Plant) 
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(2) ด��นคว�มปล�ดภ�ย�ล�ช�ว�น�ม�ย 

คว�มปล�ดภ�ย�ล�ช�ว�น�ม�ย�นก�รปฏ�บ�ต��น��ท��ข�งพน�กง�น�ป�นคว�มร�บผ�ดช�บพ��นฐ�นข�ง

บร�ษ�ท���ล��ป�นป�จจ�ย���ค�ญต��คว�ม����ร�จ�ล��จร�ญ�ต�บ�ตข�ง�งค�กรบร�ษ�ท��จ�ง�ด�ก���นดน�ยบ�ย ����������

�ล��ล�กก�รปฏ�บ�ต��ว��ด�งน�� 

- ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�ล�ข��บ�งค�บท���ก��ยวข��งก�บคว�มปล�ดภ�ย�ล�ช�ว�น�ม�ย 

-� จ��ก�ด�ล�ควบค�มคว�ม����ยง�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นท���ม�ปล�ดภ�ย 

- จ�ดท��ม�ตรก�รป��งก�น�ล���ปกรณ�ป��งก�น��นตร�ย�นร��ว��งปฏ�บ�ต�ง�นข�งพน�กง�น 

-� �บรมพน�กง�นถ�งก�รป��งก�น��บ�ต�ภ�ย�ล�ก�ร�ก��ข��บ�ต�ภ�ย�ย��ง�ม�����ม� 

-� จ�ดต��งคณ�กรรมก�รคว�มปล�ดภ�ย��ช�ว�น�ม�ย�ล����ง�วดล��มท���น��ท��พ�จ�รณ�ก���นด
�ผนปฏ�บ�ต�ก�ร�ล�ต�ดต�มปร��ม�นผล 

(3)� ด��นก�ร�น�ร�กษ�ทร�พย�กร 

บร�ษ�ท�����คว�ม���ค�ญต��ก�ร�ช�ทร�พย�กร�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ��ดย�ด�ก���นดย�ทธศ��ตร�ก�ร

จ�ดก�รทร�พย�กรต�มล��ด�บ�ด�งน�� 

(ก) ด��นก�ร�น�ร�กษ�พล�งง�น 

-� �ช�ก��ซช�วภ�พจ�กร�บบบ��บ�ดน������ยทด�ทนน���ม�น�ต� 

-� ลดก�ร�ช�พล�งง�น�ฟฟ��ด�วยก�ร�ช���ปกรณ�ท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ��ง�ล���ปกรณ�ปร��ย�ด�ฟฟ�� 

-� จ�ดท�� Energy Audit �พ���ก�รบร���รจ�ดก�ร�ช��ฟฟ�����ม�ปร���ทธ�ภ�พ��ง��ด 

-� �บรมพน�กง�น����ข���จ�ล�ตร��น�กถ�งคว�มร�บผ�ดช�บต��ก�รปร��ย�ดพล�งง�นท�ก

ปร��ภท�น�รงง�น 

(ข) ด��นทร�พย�กรน����ล�ก�รบ��บ�ดน������ย 

-� ตรวจ��บร�บบบ��บ�ดน���ด�บ�ล���ปกรณ��นร�บบท����งต�มก���นด��พ���ป��งก�นก�ร

��ญ���ยข�งน���จ�กก�รร��ว��ล�ร��ช��ร�ดข�ง��ปกรณ� 

-� น��น���จ�กร�บบบ��บ�ดน������ยกล�บม��ช��นกร�บวนก�รผล�ต��ท�น�ล 

-� ตรวจ��บค�ณภ�พน����ย��ง�ม�����ม��พ����ม���� �ก�ดผลกร�ทบต��ค�ณภ�พข�ง��ท�น�ล��

ท��ผล�ต�ด� 

-� �ม�ร�บ�ยน������ยท��บ��บ�ด�ล�ว���ภ�ยน�ก�รงง�นต�มม�ตรก�ร Zero Discharge 
-� ��ง��ร�มก�ร�ช�น���ด��น��ป�ภค�ล�บร��ภค�ย��งปร��ย�ด 

(ค) ด��นก�รจ�ดก�รมลพ�ษท�ง��ก�ศ 
-� ปร�บปร�งปร���ทธ�ภ�พข�งร�บบผล�ตก��ซช�วภ�พ�พ���ป��งก�นก�รร��วซ�มข�งก��ซช�วภ�พ

�ย��ง�ม�����ม� 
-� ตรวจ��บร�บบ�ผ���ม�ข�ง�ช����พล�งต�มก���นด�พ���ควบค�มค�ณภ�พข�ง��ก�ศท��ปล��ย

จ�กปล��ง����ย���นม�ตรฐ�นท��ก���นด�ดยกรม�รงง�น��ต���กรรม 

-� ตรวจว�ดค�ณภ�พ��ก�ศท�ก 6 �ด��น 
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(4)� ด��น��งคม 

บร�ษ�ท��ตร��น�กด�ว������งคม���ป�นกล�ก���ค�ญท��จ�ช�วย��ง��ร�มผล�กด�น���ก�จก�รข�งบร�ษ�ท�� ��

คง�ย���ล��ต�บ�ต�ย��งม��นคง�ดย�ร��มจ�ก��งคม�ล�ก����น�งค�กร��ด��ก�พน�กง�นซ��ง�ป�น��ว�จ���ค�ญท����ร�มศ�กยภ�พ

�ล�คว�ม��ม�รถ�นก�ร�ข�งข�น�ป�����งคมร�ด�บช�มชน�ล�ร�ด�บปร��ทศ��ดยม�ก�จกรรมท���ป�น�ป���ม�ย�นก�ร

ด���น�นก�ร�นร�ด�บ��งคมต��ง���ด�งน�� 

(ก)� ร�ด�บ�งค�กร 

- พ�ฒน�ท�กษ�ข�งพน�กง�นท�กร�ด�บ�ล��ร��ง�งค�คว�มร��ภ�ย�น�งค�กร���ก�รบร���ร

คว�ม��ม�รถ�(Competence Management) 

- ��ง��ร�มพน�กง�น���ม���วนร�วม�นก�ร��ดง��กถ�งคว�มค�ด���นต���งค�กร 
-� ��ง��ร�มพน�กง�น���ม���วนร�วม�นก�รพ�ฒน�ช�มชน 

(ข)� ร�ด�บช�มชน 

-� �น�ร�กษ�ทร�พย�กร�ล����ง�วดล��ม 

-� ��ง��ร�ม�ล�พ�ฒน�ค�ณภ�พช�ว�ต 

-� ��ง��ร�มก�รศ�กษ��ล�พ�ฒน�ก�ร�ร�ยนร��ข�ง�ย�วชน�นช�มชน 

-� ��ง��ร�มก�ร�ร�ยนร��ก�ร����จ�นว�ฒนธรรมค�ณธรรม�ล�ธรรม��พ����ป�นร�กฐ�นข�งก�ร

พ�ฒน�ค�ณภ�พช�ว�ตข�ง�ย�วชน 

(ค)� ร�ด�บปร��ทศ 

-� �น�บ�น�นก�จกรรมด��นก�ร�น�ร�กษ����ง�วดล��ม 

-� �น�บ�น�นพ�ฒน�ก�ร�ร�ยนร���ล�ก�ร�ร��งจ�ต���น�ก�ล�คว�มร�บผ�ดช�บต����งคมข�ง

�ย�วชน 

 น�ยบ�ยว��ด�วยก�รต��ต��นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น 

บร�ษ�ท��ม�คว�มม��งม��น�นก�รต��ต��นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นท�กร�ป�บบ�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��จ�ง�ด�

ก���นดน�ยบ�ยว��ด�วยก�รต��ต��นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น��พ���ปล�กจ�ต���น�ก���กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ล�พน�กง�น ����

ข�งบร�ษ�ท��ท�กร�ด�บตร��น�กถ�งพ�ษภ�ยข�งก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น��ร��งค��น�ยมท��ถ� กต��ง�ล��พ��มคว�ม�ช���ม��น�����

ต��ผ��ม���วน�ด����ยท�กฝ��ย��พ���พ�ฒน��งค�กร���ม�คว�มย��งย�น�นร�ย�ย�ว 

บร�ษ�ท��ม�ข�����มม����กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ล�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กร�ด�บ�ด���น�นก�ร�ร� �ย�มร�บ

ก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�นท�กร�ป�บบท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม��ดยคร�บคล�มถ�งท� กธ�รก�จท�� ง�นปร��ทศ�ล�

ต��งปร��ทศ�ล�ท�ก�น�วยง�นท���ก��ยวข��ง� �ดยจ�ด���ม�ก�รตรวจ��บ�ร����บท�นก�รปฏ�บ�ต�ต�มน�ยบ�ยก�ร

ต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�ย��ง�ม�����ม��ตล�ดจนทบทวน�นวท�งปฏ�บ�ต��ล�ข��ก���นด�นก�รด���น�นก�รต��ง���
�พ��������ดคล��งก�บก�ร�ปล��ยน�ปลงท�งธ�รก�จ�ร��บ�ยบข��บ�งค�บ�ล�บทบ�ญญ�ต�ข�งกฎ�ม�ยต��ง���ท���ก��ยวข��ง

�ดย���ปฏ�บ�ต�ด�งต���ปน�� 

(1) กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ล�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กร�ด�บต��งปฏ�บ�ต�ต�มน�ยบ�ยก�รต��ต��นท�จร�ต

ค�ร�ร�ปช��น�ล�จรรย�บรรณท�งธ�รก�จ�ดย�ม��ข���ป�ก��ยวข��งก�บ�ร���งท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�ม�ว���ดยท�งตรง�ร��ท�ง���ม 
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(2) พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กร�ด�บ�ม�พ�งล��ลย�ร���พ�ก�ฉย�ม���พบ���นก�รกร�ท��ท���ข��ข��ยก�ร

ท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นท���ก��ยวข��งก�บบร�ษ�ท��ต��ง�จ�ง���ผ��บ�งค�บบ�ญช��ร��บ�คคลท��ร�บผ�ดช�บทร�บ��ล����คว�มร�วมม��

�นก�รตรวจ��บข���ท�จจร�งต��ง�����กม�ข���ง��ย���ปร�กษ���ร��ผ��บ�งค�บบ�ญช���ร��บ�คคลท��บร�ษ�ท��ก���นด���ท��

�น��ท��ร�บผ�ดช�บ�ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มจรรย�บรรณท�งธ�รก�จผ��นช��งท�งต��ง���ท��ก���นด�ว� 

(3) บร�ษ�ท��จ����คว�ม�ป�นธรรม�ล�ค��มคร�งพน�กง�นท���จ�ง�ร���งก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นท���ก��ยวข��ง

ก�บบร�ษ�ท���ดย�ช�ม�ตรก�รค��มคร�งผ��ร��ง�ร�ยน��ร��ผ��ท�����คว�มร�วมม���นก�รร�ยง�นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นต�มท��

บร�ษ�ท��ก���นด�ว��นข��ก���นด�ล��นวท�งปฏ�บ�ต��นก�ร�จ�ง�บ�����ร��ข��ร��ง�ร�ยนข�งผ��ม���วน�ด����ย 

(4) ผ��ท��กร�ท��ท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�ป�นก�รกร�ท��ผ�ดจรรย�บรรณท�งธ�รก�จซ��งจ�ต��ง�ด�ร�บก�ร

พ�จ�รณ��ทษท�งว�น�ยต�มร��บ�ยบท��บร�ษ�ท��ก���นด�ว��น�กจ�กน����จจ��ด�ร�บ�ทษต�มกฎ�ม�ย��กก�รกร�ท��
น��นผ�ดกฎ�ม�ย 

(5) บร�ษ�ท��ตร��น�กถ�งคว�ม���ค�ญ�นก�ร�ผย�พร����คว�มร����ล�ท��คว�ม�ข���จก�บบ�คคล���นท��ต��ง

ปฏ�บ�ต��น��ท���ก��ยวข��งก�บบร�ษ�ท��น�ร���งท��ต��งปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�มน�ยบ�ยว��ด�วยก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น 

�พ������บร�ษ�ท����ม�รถด���น�นก�รต�มน�ยบ�ยว��ด�วยก�รต��ต� �นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�บร�ษ�ท���ด�ม�

�นวท�งด���น�นก�รต��ง����ดย�ร�ป�ด�ด�งน�� 

(1) ก���นดน�ยบ�ยก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น���คร�บคล�ม�ปถ�งกร�บวนก�รบร���รง�นบ�คคล

ต��ง�ต�ก�ร�รร���ร��ก�รค�ด�ล��กบ�คล�กร�ก�ร�ล���นต����น�ง�ก�รฝ�ก�บรม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นพน�กง�น�

�ล�ก�ร���ผลต�บ�ทน��ดยก���นด���ผ��บ�งค�บบ�ญช�ท�กร�ด�บ������รท��คว�ม�ข���จก�บพน�กง�น�พ����ช��นก�จกรรม

ท�งธ�รก�จท���ย���นคว�มร�บผ�ดช�บ�ล�ควบค�มด��ลก�รปฏ�บ�ต�����ป�น�ป�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลด�วย 

(2) ก�รด���น�นก�ร�น�ร���งท��ม�คว�ม����ยง��งก�บก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น� กรรมก�ร�ผ�� บร���ร�ล�

พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กคนท�กร�ด�บจ�ต��งปฏ�บ�ต�ด�วยคว�มร�ม�ดร�ว�ง�ดย�ฉพ���น�ร���งด�งต���ปน�� 

(2.1) �ม���น����ค��ต�บ�ทน�จ��ย��นบน��ร�ยกร��ง�ตกลง�ร��ร�บ��นบนจ�กบ�คคล���น�ร��

�น�วยง�น���น��นท�กร�ป�บบ��ม�ว��จ��ป�นก�รด���น�นก�ร�ดยท�งตรง�ร��ท�ง���ม�พ������ม�ก�รต�บ�ทนก�รปฏ�บ�ต�

ท�������ปร��ยชน�ต��ก�น��ร���ว�งผลปร��ยชน��ก��ยวก�บง�นข�งบร�ษ�ท� 

(2.2) ก�รร�บ�ร������ง�นบร�จ�ค�ร���ง�น�น�บ�น�นต��ง�ป�น�ป�ย��ง�ปร�ง���ล�ถ�กต��งต�ม

กฎ�ม�ย��ดยต��งม��น�จว���ง�นบร�จ�ค�ร���ง�น�น�บ�น�น�ม��ด�ถ�กน���ป�ช��พ����ป�นข�����ง�นก�รต�ด��นบน 

(2.3) ���มร�บ�ร�������นบน�นก�รด���น�นธ�รก�จท�กชน�ด�ก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��ก�รต�ดต��ง�น

ก�บภ�คร�ฐจ�ต��ง�ป�น�ป�ย��ง�ปร�ง���ซ�����ตย���จร�ต��ล�ต��งด���น�นก�ร����ป�น�ปต�มท��กฎ�ม�ยก���นด�ดย�คร�งคร�ด 

น�ยบ�ยก�รลงท�น�นบร�ษ�ทย��ย�ล�บร�ษ�ทร�วม 

บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ย�นก�รลงท�น�นบร�ษ�ทย��ย�ร��บร�ษ�ทร�วมท��ม�ว�ตถ�ปร��งค��นก�รปร�ก�บก�จก�รท��ม�

ล�กษณ��ด�ยวก�น�ร���กล��ค�ยงก�น��ร��ก�จก�รท���น�บ�น�นก�จก�รข�งบร�ษ�ท����นจ�ท�����บร�ษ�ท��ม�ผลปร�ก�บก�ร

�ร��ผลก���ร�พ��มม�กข��น� �ร��ธ�รก�จท�������ปร��ยชน��(Synergy)� ���ก�บบร�ษ�ท���ดย��ม�รถ�น�บ�น�นก�รด���น�น
ธ�รก�จ�ล�กข�งบร�ษ�ท�����ม�คว�มครบวงจรม�กย��งข��น�ท��งน��ก�รลงท�น�นบร�ษ�ทย��ย�ล�บร�ษ�ทร�วมจ��ย��ภ�ย�ต�ก�ร

ควบค�ม�ล�ตรวจ��บข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ� �ดยบร�ษ�ท��จ���งกรรมก�รข�งบร�ษ�ท���ร��ค�ด�ล��กผ��บร���ร
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ท��ม�ค�ณ�มบ�ต��ล�ปร��บก�รณ�ท����ม���มก�บก�รด���น�นธ�รก�จ�พ����ป�นต�ว�ทน�นก�รบร���รง�น�พ���ก���นด

น�ยบ�ยท�����ค�ญ�ล�ควบค�มก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ทย��ย�ล�บร�ษ�ทร�วมด�งกล��ว�(ถ��ม�) 

 �พ����ป�นก�รป��งก�นคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�ท����จ�ก�ดข��น� (Conflict of Interest)� �น�น�คต�����

�น�ง�ข�งก�รท��ธ�รก�จท���ข�งข�นก�น�ท��ปร�ช�มคณ�กรรมก�รข�ง�บร�ษ�ท�ล�นน�ร�ซ�ร���ซ��จ��ก�ด�(ม��ชน)�ซ��ง�ป�น��

ผ��ถ�����น��ญ�ข�งบร�ษ�ท���ด�ม�มต��น�ม�ต����ก�รด���น�นธ�รก�จ�น��วนท���ก��ยวข��งก�บ�Bio Fuel ท��ง�มดข�งกล��ม�น

�น�คตจ�ต��งด���น�นก�รผ��นบร�ษ�ท���ท��น��น 

  ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ล�พ�ฒน�ก�รท�����ค�ญ 
  ปร�ว�ต�คว�ม�ป�นม� 

  ��ท�น�ลท���ช��ป�น�ช����พล�งท��บร�ษ�ท��ผล�ต�ด�น��นจ�ถ�กน���ปผ�มก�บน���ม�น�บนซ�น�พ���ผล�ต�ป�นน���ม�น

�ช����พล�งท���ร�ยกว���น���ม�น�ก���ซ��ล���ดยก�รผล�ตน���ม�น�ก���ซ��ล��นปร��ทศ�ทยน��น�ก�ดจ�ก�นวพร�ร�ชด��ร��น

พร�บ�ท�ม�ด�จพร�ปรม�นทรม��ภ�ม�พล�ด�ลย�ดช�ม���ป��2528��ดย�ครงก�ร��วนพร��งค��ด�ศ�กษ�ก�รผล�ต�ก��

�ซ��ล��พ����ช��ป�นพล�งง�นทด�ทน��ดยผล�ต��ท�น�ลจ�ก���ย��ล�งจ�กน��นก��ก�ดก�รต��นต�วท��งจ�กภ�คร�ฐ����ล�

��กชน�ข��ม�ร�วมพ�ฒน��ล�น���ปทด��บก�บ�คร���งยนต���ต�ย�ง�ม��ก�ดก�ร�ช�ก�น�ย��ง�พร��ล�ย�จนกร�ท��งร�ค�

น���ม�น�นตล�ด�ลก�พ��ม��งข��น�ย��งม�ก�นป��2546�ร�ฐบ�ลจ�ง�ด���นม�ผล�กด�นก�รผล�ต�ล�ก�ร�ช��ก���ซ��ล��ย��ง

จร�งจ�ง�รวมถ�ง��ง��ร�มก�รผล�ต��ท�น�ล�พ���น���ปผล�ตน���ม�น�ก���ซ��ล��ท��งน���กล��มผ��ถ�����น�ด�มข�งบร�ษ�ท��������

�ด��ล�ง���นถ�ง��ก���นก�ร�ต�บ�ตข�งธ�รก�จผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล��ท���ช��ป�น�ช����พล�งจ�ง�ด�จดท��บ�ยนก��ต��ง

บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด��ม���ว�นท���25�ต�ล�คม�2544�ด�วยท�นจดท��บ�ยน�ร��ม�รก �10�ล��นบ�ท�����

�พ���ด���น�นธ�รก�จผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล�พ����ช��ป�น�ช����พล�ง�ดยบร�ษ�ท���ด�ร�บ�น�ญ�ต���จ�ดต��ง�รงง�นผล�ต���

��ท�น�ล�พ����ช��ป�น�ช����พล�งจ�กคณ�กรรมก�ร��ท�น�ล���งช�ต�ผ��นมต� คณ�กรรมก�ร�น�ยบ�ยพล�งง�น

���งช�ต�คร��งท���2/2545��ม���ว�นท���8�กรกฎ�คม�2545�ต��ม��ม���ว�นท���18�ม�ถ�น�ยน�2546�บร�ษ�ท�ล�นน�ร�ซ�ร��

�ซ��จ��ก�ด�(ม��ชน)�(�LANNA�)��ด��ข��ม�ซ������น��ม�ญ�พ��มท�นข�งบร�ษ�ท��จนท������LANNA �ป�นผ��ถ�����น��ญ�

ข�งบร�ษ�ท���ดยถ�����น�น��ด��วนร��ยล� 75�ข�งจ��นวน���นท��จ���น��ย�ด��ล�วท��ง�มด�บร�ษ�ท��จ�งม��ถ�น��ป�น

บร�ษ�ทย��ยข�ง�LANNA��ดยบร�ษ�ท���ด�ร�บ�บ�น�ญ�ต�ป�นผ��ค��น���ม�นต�มม�ตร��10�ข�งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รค��

น���ม�น�ช����พล�ง�พ.ศ.�2543��ม���ว�นท���29��มษ�ยน�2548�ซ��งถ���ป�นผ��ผล�ต��ท�น�ลร�ย�รกท���ด�ร�บ�บ�น�ญ�ต

ด�งกล��ว��ล��ม���ว�นท���18 ต�ล�คม 2550�บร�ษ�ท���ด�ท��ก�ร�ปร�ภ�พ�ป�น�บร�ษ�ทม��ชน�จ��ก�ด�พร��มท��ง�ปล��ยน

ช���บร�ษ�ท���ป�น�บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)� 
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  พ�ฒน�ก�รท�����ค�ญข�งบร�ษ�ท��ม�ร�ยล����ยดด�งต���ปน�� 

ป��2546 

▪ บร�ษ�ท���พ��มท�นจดท��บ�ยนจ��นวน�255�ล��นบ�ท�จ�กท�นจดท��บ�ยน�ด�ม�10�ล��นบ�ท��ป�น�265�ล��นบ�ท�������

�ดยก�ร��ก���น��ม�ญ��ม�จ��นวน�25.50�ล��น���น�ม�ลค��ท��ตร��ว����นล��10�บ�ท���น�ข�ยต��ผ��ถ�����น�ด�ม�

�พ���น���ง�น�ป�ช��นก�รขย�ยธ�รก�จ�ล��ป�น�ง�นท�น�ม�น�ว�ยน�นก�ร�พ��มท�นคร��งน��� LANNA �ด��ข��ม�ลงท�น����

ซ������น�พ��มท�นด�งกล��วจ��นวน�19,875,000����น�ท����� LANNA ม���ด��วนก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ค�ด�ป�นร��ยล� 

75�ข�งจ��นวน���นท��จ���น��ย�ด��ล�วท��ง�มด��ล�ท�����บร�ษ�ท��ม��ถ�น��ป�นบร�ษ�ทย��ยข�ง�LANNA  

▪ บร�ษ�ท���ด�ร�บ�บ�น�ญ�ตปร�ก�บธ�รก�จ�รงง�นผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล�จ�กกรม�รงง�น��ต���กรรม�

�ม���ว�นท���22�ก�นย�ยน�2546 

▪ บร�ษ�ท���ด�ร�บบ�ตร��ง��ร�มก�รลงท�น����ร�บก�รผล�ต��ท�น�ล���ยก�รผล�ตท���1�จ�กคณ�กรรมก�ร

��ง��ร�มก�รลงท�น�(BOI)��ม���ว�นท���26�ธ�นว�คม�2546 

ป��2547 

▪ ก�รก���ร��ง�รงง�นผล�ต��ท�น�ลจ�กก�กน���ต�ล�(��ยก�รผล�ตท���1)���ร�จ�มบ�รณ�� 

ป��2548 

▪ บร�ษ�ท���ร��มผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ลจ�ก��ยก�รผล�ตท���1��ป�นคร��ง�รก�ม���ว�นท���31�มกร�คม�2548 

▪ บร�ษ�ท���ด�ร�บ�น�ญ�ต�ป�นผ��ค��น���ม�น�ต�มม�ตร��10����งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รค��น�� �ม�น�ช����พล�ง��������

พ.ศ.�2543��นก�รจ���น��ย��ท�น�ล�พ����ช��ป�น�ช����พล�งจ�กกรมธ�รก�จพล�งง�น 

ป��2549 

▪ LANNA ซ������น��ม�ญข�งบร�ษ�ท��จ�กผ��ถ�����น�ด�มจ��นวน�200,000����น�ท�����จ��นวน���นท��ถ���นบร�ษ�ท��

�พ��มข��นจ�ก� 19,875 ,000����น��ป�น�20 ,075 ,000����น�ค�ด�ป�น��ด��วนร��ยล�� 75.75�ข�งจ��นวน���น���������

ท��จ���น��ย�ด��ล�วท��ง�มด 

▪ บร�ษ�ท���ร��ม�ช�ก��ซช�วภ�พจ�กบ��ผล�ตท���1�ซ��ง�ช��ทค�น�ลย��บบ�Anaerobic Baffled Reactor (ABR)�

�ม����ด��นมกร�คม�2549 

▪ บร�ษ�ท���ด�ร�บ�น�ญ�ตจ�กกรม�รรพ��ม�ต���ผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ลท��ม�คว�มบร���ทธ��ข�ง��ลก���ล�

�ม�น��ยกว���99.5%��พ���จ���น��ย����ก�ผ��ค��น���ม�น�ดยตรง�ท��น��น��ดยม�ขน�ดก��ล�งก�รผล�ต�150,000�ล�ตร 

▪ ต��ม���ม���ว�นท���31�ม�น�คม�2549�บร�ษ�ท���พ��มท�นจดท��บ�ยนจ��นวน�106 ล��นบ�ท�จ�กท�นจดท��บ�ยน
�ด�ม�265 ล��นบ�ท��ป�น�371�ล��นบ�ท��ดยก�ร��ก���น��ม�ญ��ม�จ��นวน�10.60�ล��น���น�ม�ลค��ท��ตร��ว�

���นล�10�บ�ท���น�ข�ย����ก�ผ��ถ�����น�ด�ม��พ���น���ง�น�ป�ช��นก�รขย�ยธ�รก�จ�ล��ป�น�ง�นท�น�ม�น�ว�ยน 

ป��2550 
▪ บร�ษ�ท���พ��มท�นจดท��บ�ยนจ��นวน�79.50�ล��นบ�ท�จ�กท�นจดท��บ�ยน�ด�ม�371�ล��นบ�ท��ป�น�450.50�

ล��นบ�ท��ดยก�ร��ก���น��ม�ญ��ม�จ��นวน�7.95�ล��น���น�ม�ลค��ท��ตร��ว����นล��10�บ�ท���น�ข�ย����ก�

ผ��ถ�����น�ด�ม��พ���น���ง�น�ป�ช��นก�รขย�ยธ�รก�จ�ล��ป�น�ง�นท�น�ม�น�ว�ยน 
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▪ บร�ษ�ท���พ��มท�นจดท��บ�ยนจ��นวน� 149.50�ล��นบ�ท�จ�กท�นจดท��บ�ยน�ด�ม�450.50�ล��นบ�ท�ป�น� ��

600�ล��นบ�ท��ดยก�ร��ก���น��ม�ญ��ม�จ��นวน�14.95�ล��น���น�ม�ลค��ท��ตร��ว����นล��10�บ�ท���น�ข�ย
����ก�ผ��ถ�����น�ด�ม��พ���น���ง�น�ป�ช��นก�รขย�ยธ�รก�จ�ล��ป�น�ง�นท�น�ม�น�ว�ยน 

▪ �ม���ว�นท���18�ต�ล�คม�2550�บร�ษ�ท���ด�ด���น�นก�ร�ปร�ภ�พ�ป�นบร�ษ�ทม��ชนจ��ก�ด�ล��ปล��ยนช����ป�น�

บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)��ล�จดท��บ�ยน�ปล��ยน�ปลงม�ลค��ท��ตร��ว�จ�ก�ด�ม������

���นล��10�บ�ท��ป�น���นล��1�บ�ท 

▪ บร�ษ�ท���ด�ร�บ�น�ญ�ตจ�กกรม�รรพ��ม�ต�����ม�รถ��ง��ท�น�ล��กน�กร�ช��ณ�จ�กร�ด��ม���ว�นท�� ���

25�ธ�นว�คม�2550 

ป��2551 

▪ บร�ษ�ท���ด�ร�บบ�ตร��ง��ร�มก�รลงท�น����ร�บก�รผล�ต��ท�น�ล���ยก�รผล�ตท���2�จ�กคณ�กรรมก�ร
��ง��ร�มก�รลงท�น�(BOI)��ม���ว�นท���19�พฤศจ�ก�ยน�2551 

ป��2552 

▪ ว�นท���30�ม�ถ�น�ยน�2552�บร�ษ�ท���ด�ร�บ� ISO 9001:2008��ล��ISO 14001:2004�จ�ก�ถ�บ�น�UKAS 
ปร��ทศ��งกฤษ��ล��NAC ปร��ทศ�ทย�ซ��งร�บร�ง�ดย�SGS (ปร��ทศ�ทย)� 

ป��2553 

▪ บร�ษ�ท���ร��มด���น�นก�รก���ร��ง�รงง�นผล�ต��ท�น�ลจ�กก�กน���ต�ล�ร��ม�น���ป��ล�ง�(��ยก�รผล�ตท���2)�

�พ���ขย�ยก��ล�งก�รผล�ต�พ��ม�ต�ม��ก�200 ,000�ล�ตรต��ว�น��ร���66.00�ล��นล�ตรต��ป��(จ��นวนว�นท���ช��น

ก�รผล�ต�ท��ก�บ 330 ว�นต��ป�) 

ป��2554 

▪ บร�ษ�ท���ร��มทด��บก�ร�ด�น�คร���งจ�กรผล�ต��ท�น�ลจ�กม�น���ป��ล�งข�ง��ยก�รผล�ตท���2��นช�วง�ด��น

มกร�คม�2554 

▪ บร�ษ�ท���ร��ม�ช�ก��ซช�วภ�พจ�กบ��ผล�ตท��� 2�ซ��ง�ช��ทค�น�ลย��บบ�Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

(UASB)��ม����ด��นพฤษภ�คม�2554 

▪ บร�ษ�ท���พ��มท�นจดท��บ�ยนจ��นวน�200�ล��นบ�ท�จ�กท�นจดท��บ�ยน�ด�ม�600�ล��นบ�ท��ป�น�800�ล��นบ�ท�

�ดยก�ร��ก���น��ม�ญ�พ��ม��ม�จ��นวน�200�ล��น���น�ม�ลค��ท��ตร��ว����นล��1�บ�ท���น�ข�ย����ก�ผ��ถ�����น�ด�ม�

�พ���น���ง�น�ป�ช��นก�รขย�ยธ�รก�จ�ล��ป�น�ง�นท�น�ม�น�ว�ยน 

▪ บร�ษ�ท���ด�ร�บ�น�ญ�ตจ�กกรม�รรพ��ม�ต���ขย�ยก��ล�งก�รผล�ต��ท�น�ล�พ����ช��ป�น�ช����พล�งจ�ก�150,000�ล�ตร

ต��ว�น��ป�น�350,000�ล�ตรต��ว�น��ม���ว�นท���22�กรกฎ�คม�2554 

▪ บร�ษ�ท��ด���น�นก�รปร�บปร�ง��ยก�รผล�ตท���2������ม�รถผล�ต��ท�น�ลจ�กก�กน���ต�ล�น�ตรม��ท���3 

ป��2555 

▪ บร�ษ�ท���ร��ม�ช�ก��ซช�วภ�พจ�กบ��ผล�ตท��� 3�ซ��ง�ช��ทค�น�ลย��บบ�Modified Covered Lagoon (MCL)�

�ม����ด��นม�น�คม�2555 

▪ บร�ษ�ท����ม�รถผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล�ดย�ช�ก�กน���ต�ลจ�ก��ยก�รผล�ตท��� 2��ป�นคร��ง�รก�ม��� ������

ว�นท���2��มษ�ยน�2555 
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ป��2556 

▪ �ด��นก�นย�ยน�2556�บร�ษ�ท���ด�ด���น�นก�รจดท��บ�ยน�พ��มท�นจ��นวน�200�ล��นบ�ท�จ�ก�ด�ม�800�ล��นบ�ท�

�ป�น�1,000�ล��นบ�ท�ม�ลค��ท��ตร��ว����นล��1�บ�ท� 

ป��2557 

 �ด��นม�ถ�น�ยน� 2557�บร�ษ�ท��จดท��บ�ยน�พ��มท�นต��กรมพ�ฒน�ธ�รก�จก�รค���กร�ทรวงพ�ณ�ชย� ����������

จ�กท�น�ด�มจ��นวน�800�ล��น���น�ม�ลค�����นล��1�บ�ท��ป�น�ง�น�800�ล��นบ�ท��พ��มข��น�ป�นท�นจดท��บ�ยน

��ม�จ��นวน�1,000�ล��น���น �ม�ลค�����นล��1�บ�ท��ป�น�ง�น�1,000�ล��นบ�ท��ล�ด���น�นก�รซ���ข�ย���น

��ม�ญคร��ง�รก�นตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย��ม���ว�นท���5�ม�ถ�น�ยน�2557 

ป��2558 

▪ �นป��2558�บร�ษ�ท���ด��ช�น���ต�ลทร�ยด�บ�ป�นว�ตถ�ด�บ�นก�รผล�ต��ท�น�ลข�ง��ยก�รผล�ตท���2� �พ���

กร�จ�ยคว�ม����ยงด��นก�รจ�ด��ว�ตถ�ด�บ��ดย�ด��ร��ม�ครงก�ร�นก�ร�ช�น���ต�ลทร�ยด�บ�ป�นว�ตถ�ด�บ�นก�รผล�ต

��ท�น�ลร�วมก�บก�กน���ต�ล�ซ��ง�ด�ร�บผลล�พธ�ท��ด�ท�����บร�ษ�ท����ม�รถลดต�นท�นก�รผล�ต�ป��2558�ลง�ด� 

▪ �ด��นม�ถ�น�ยน�2558�บร�ษ�ท��ลงท�นต�ดต��ง��ปกรณ�����ร�บก��จ�ดก��ซ���ดร�จนซ�ล�ฟด�� (H2S)��นก��ซช�วภ�พ�

ท���ช��ป�น�ช����พล�ง����ร�บผล�ต��น����ล��ฟฟ��ซ��ง�นก�รน��จ�ท�����ปร�ม�ณ� SOx��น Flue Gas จ�กปล��ง�

Boiler ลดลง�(Bio-Scrubber)���น�ป�นก�รป��งก�นมลภ�ว��น��ก�ศท��จ��ก�ดข��นก�บช�มชนร�บบร��วณ�รงง�น�ด� 

ป��2559 

 �ด��นพฤศจ�ก�ยน�2559�บร�ษ�ท���ด��ร��ม�ครงก�รร�บบก��จ�ดก��ซ���ดร�จนซ�ล�ฟด� �(H2S)��นก��ซช�วภ�พ�

(Bio-Scrubber)�ร�ย�ท���2��พ����พ��มปร���ทธ�ภ�พ�นก�รป��งก�นมลภ�ว��น��ก�ศ 

ป��2560 

▪ 10�ม�น�คม�2560��ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�รบร�ษ�ท�ทย��นฐ�น��ลข�น�ก�รข�งคณ�กรรมก�ร�นวร�วมปฏ�บ�ต�

ข�งภ�ค��กชน�ทย�นก�รต��ต��นท�จร�ต��ด�ม�มต����ก�รร�บร�ง��บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)��
�ป�น�ม�ช�ก�นวร�วมปฏ�บ�ต�ข�งภ�ค��กชน�ทย�นก�รต��ต��นท�จร�ต�ดย�บร�บร�งด�งกล��วม���ย��3�ป��น�บจ�กว�นท��ม�

มต����ก�รร�บร�ง 

ป��2561 

▪ ว�นท���14�ม�น�คม�2561�บร�ษ�ท���ร��มด���น�น�ครงก�รก���ร��ง�รงง�นร���ยน���ก�ก���ด�วยร�บบ�Evaporator 

system for bio methanated spent wash 3,000 M3 Per day ซ�� งค�ดว��จ�ก���ร��ง�ล�ว��ร�จ��น�ตรม��ท�� �

1/2562���ป�น�ครงก�รจ�ดก�รน������ยจ�กกร�บวนก�รผล�ต��ท�น�ล���ม�รถผล�ตพล�งง�น�ฟฟ����วน�ก�นน���ป�ช��น

�รงง�นผล�ต��ท�น�ล�ล�ย�ง�ด�ผล�ตภ�ณฑ�พล�ย�ด��ป�น�Potassium Humate ป�ล�ปร�ม�ณ�50,000��มตร�กต�น� 

▪ ว�นท���30�ม�ถ�น�ยน�2561�บร�ษ�ท���ด�ร�บก�รร�บร�งร�บบบร���รง�นค�ณภ�พ�ISO 9001:2015��ล�ม�ตรฐ�นก�ร

จ�ดก�ร���ง�วดล��ม�ISO 14001:2015�จ�ก�ถ�บ�น�UKAS ปร��ทศ��งกฤษ��ล��NAC ปร��ทศ�ทย�ซ��งร�บร�ง��ดย�

บร�ษ�ท����จ�����(ปร��ทศ�ทย)�จ��ก�ด 
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(2) ล�กษณ�ก�รปร�ก�บธ�รก�จ 

 �ครง�ร��งร�ย�ด� 
 

ปร��ภทข�งร�ย�ด� 
ป��2559 ป��2560 ป��2561 

ล��นบ�ท ร��ยล� ล��นบ�ท ร��ยล� ล��นบ�ท ร��ยล� 

ร�ย�ด�จ�กก�รข�ย       

- ร�ย�ด�จ�กก�รข�ย��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ(1) 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 2,696.07 99.93 

รวมร�ย�ด�จ�กก�รข�ย 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 2,696.07 99.93 

ร�ย�ด����น(2) 3.28 0.14 2.24 0.09 1.78 0.07 

รวมร�ย�ด�ท��ง�มด 2,418.35 100.00 2,472.76 100.00 2,697.85 100.00 
 

�ม�ย��ต� : (1) ร�ย�ด�จ�กก�รข�ย��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ��ป�นร�ย�ด�ท���ก�ดจ�กก�รข�ย��ท�น�ล�น��ด��วน�99.5%�รวมก�บก�รข�ยน���ม�น
�ก���ซ��ล��น��ด��วน�0.5%�ต�มข��ก���นดข�งกรม�รรพ��ม�ต�นก�รจ���น��ย��ท�น�ล����ร�บ�ช��ป�น�ช����พล�ง�  

����������(2)�ร�ย�ด����น�ปร�ก�บด�วย�ร�ย�ด�จ�กก�รข�ยฟ��ซล��ยล��(Fusel Oil)�ร�ย�ด�จ�กก�รข�ย��นทร�พย��ล�ด�ก�บ��ยร�บ��ป�นต�น 
 

  ล�กษณ�ผล�ตภ�ณฑ� 

(1) ��ท�น�ล� 

 ผล�ตภ�ณฑ��ล�กข�งบร�ษ�ท��ค������ท�น�ล���ร���ร�ยก��กช����น��งว��� ��ท�ล��ลก���ล��ค���

��ลก���ล�ท���ด�จ�กก�ร�ปรร�ปพ�ชผลท�ง�กษตรปร��ภท�ป�ง�ล�น���ต�ล��ช�น�ก�กน���ต�ล, ม�น���ป��ล�ง, ข��ว�พด�

�ป�นต�น��ดยน��ม�ผ��นกร�บวนก�รย��ย�ล�ย�ล��ม�ก�พ����ปล��ยน�ป�ง�ป�นน���ต�ล��ล�กล��น�ป�น��ลก���ล�จน�ด�

คว�มบร���ทธ��ถ�ง�99.5%��ดยปร�ม�ตร�ท��งน�����ท�น�ลม���ตร�ม�ลก�ล�C2H5OH ม�จ�ด�ด��ดปร�ม�ณ�78��งศ��ซล�ซ�ย��

ค�ณ�มบ�ต��ดยท��ว�ป�ป�นข�ง��ลว����ม�ม����ต�ด�ฟง��ย��ป�น�ช����พล�งท��ม�ค����ก�ทน��ง��น���งจ�กม���กซ��จน��งถ�ง�

35%���ม�รถน��ม��ช�ทด�ทน��ร�MTBE (Methyl TertiaryButyl Ether)�ซ��ง�ป�น��รปร�ง�ต�ง�พ����พ��มค����ก�ทน

�นน���ม�น�บนซ�น��ดย��ร�MTBE ม�ข�����ยตรงท��ก������ก�ดค�ร�บ�นม�นน�ก�ซด��นช��นบรรย�ก�ศ���กท��งก������ก�ด��ร

ตกค��ง�ล�ปน�ป���นก�บน����ต�ด�น�ด�งน��น���กน�����ท�น�ล�ปผ�มก�บน���ม�น�บนซ�น�น��ตร���วนท����ม���มทด�ทน

จ��ด��ป�นน���ม�น�ก���ซ��ล��ซ��ง�ป�น�ช����พล�ง����ดท���ผ���ม��ด��มบ�รณ�ข��น��ล�ช�วยลดมลพ�ษท�ง��ก�ศ��ดย
��ม�รถลดปร�ม�ณ��รปร�ก�บ���ดรค�ร�บ�น�ค�ร�บ�นม�นน�ก�ซด��(CO)��ล�ค�ร�บ�น�ด��ก�ซด��(CO2)�ซ��ง�ป�น

ป�จจ�ย�ล�กท��ก����� �ก�ด�ภ�ว��ร��นกร�จก�นช��นบรรย�ก�ศ� (Green House Effect)� รวมท��งลดคว�นด�� �������������

��ร���ร�มต�ก���ล���รปร�ก�บ�บนซ�น�ซ��งจ���งผลด�ต�����ง�วดล��ม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

น��ำมนัเบนซนิ MTBE น��ำมนัเบนซนิ �� หรอื �� 

น��ำมนัเบนซนิ เอทานอล น��ำมนัแก๊สโซฮอล์ 

+ = 

+ = 
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ต�มข��ก���นดข�งกรม�รรพ��ม�ต�ก�รจ���น��ย��ท�น�ลข�งบร�ษ�ท�น��นจ�ต��ง�ย�� �นร�ปข�ง���������������

��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ�(Denatured Ethanol)�ซ��ง�ม�ยถ�ง���ท�น�ลท���ด�ผ�มก�บน���ม�น�ช����พล�งต�ม��ตรก�ร�ปลง

�ภ�พท�� �กรม�รรพ��ม�ตก���นด����ร�บ�ช�ผ�มก�บน���ม�น�บนซ�นพ��นฐ�น�พ���ผล�ต�ป�นน�� � ม�น�ก� ��ซ��ล� �����������������

(น�ย�มต�มปร�ก�ศ�กรมธ�รก�จพล�งง�น��ร���ง�ก���นดล�กษณ��ล�ค�ณภ�พข�ง��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ�พ.ศ.�2548)�ท��งน���

น���ม�น�ช����พล�งท�� �บร�ษ�ท���ช�ผ�มก�บ��ท�น�ล�ค���น���ม�น�บนซ�น�91��ต��ล�งจ�กท��ม�ก�รยก�ล�กก�รจ���น��ยน���ม�น

�บนซ�น�91�บร�ษ�ท��ก���นม��ช�น���ม�น�ก���ซ��ล��91��ทน��ดย�นก�รผ�ม��ท�น�ล�ปลง�ภ�พน��น�จ��ช�น���ม�น�ก��

�ซ��ล��91��น��ด��วน�0.5%�ผ�มก�บ��ท�น�ล�น��ด��วน�99.5%��พ�������ด��ป�น��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ�พ���จ���น��ย

����ก�ล�กค�� 
 

 

 

 

 

 

ท��งน�����ท�น�ล�ปลง�ภ�พท��บร�ษ�ท��ผล�ต�ล�จ���น��ยม�ค�ณภ�พ�ป�น�ปต�มม�ตรฐ�นท��ก���นด�ดยกรม

ธ�รก�จพล�งง�น��ดย�ผนกควบค�มค�ณภ�พข�งบร�ษ�ท��จ�ท��ก�รตรวจ��บค�ณภ�พข�ง��ท�น�ล�ท��ผล�ต�ด��ป�น

ปร�จ��ท�กว�น 

บร�ษ�ท���ด�ร�บ�บ�น�ญ�ต�ป�นผ��ค��น���ม�นต�มม�ตร��10����งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รค��น���ม�น�ช����พล�ง���

พ.ศ.�2543�จ�กกรมธ�รก�จพล�งง�น�กร�ทรวงพล�งง�น��ม���ว�นท���29��มษ�ยน�2548�ซ��งถ���ป�นผ��ผล�ต��ท�น�ล������
ร�ย�รกท���ด�ร�บ�บ�น�ญ�ตด�งกล��ว��ดยผ��ค��น���ม�นต�มม�ตร��10�จ�คร�บคล�มถ�งผ��ค��น���ม�นท��ม�ปร�ม�ณก�รค��������

�ต�ล�ชน�ด�ร��รวมก�นท�กชน�ดป�ล��ม�ถ�ง�100,000��มตร�กต�น�(ปร�ม�ณ�120�ล��นล�ตร)� 

บร�ษ�ท���ด�ร�บ��ทธ�ปร��ยชน�จ�กก�ร�ด�ร�บก�ร��ง��ร�มก�รลงท�นจ�กคณ�กรรมก�ร��ง��ร�มก�รลงท�น

ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต���ง��ร�มก�รลงท�น�พ.ศ.�2520��ดยม�ร�ยล����ยด�ร�ป�ด�ด�งน�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ท�น�ล 

99.5% 

��น���ม�น�ก���ซ��ล��91 

0.5% 

 

เอทานอลแปลงสภาพ 

(Denatured Ethanol) + = 
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ร�ยก�ร ��ยก�รผล�ตท���1 ��ยก�รผล�ตท���2 

�ลขท��บ�ตร��ง��ร�มก�รลงท�น 1760(2)/2546 2078(9)/2551 

ผล�ตภ�ณฑ�ท���ด�ร�บก�ร��ง��ร�ม ��ลก���ล�บร���ทธ�� ��ลก���ล�บร���ทธ�� 

ปร�ม�ณก�รผล�ตท���ด�ร�บยก�ว�นภ�ษ� 54,750,000�ล�ตร 

(�วล�ท��ง�น�24�ชม./ว�น�:�

365 ว�น/ป�) 

66,000,000�ล�ตร 

(�วล�ท��ง�น�24�ชม./ว�น�:�

330ว�น/ป�) 

ว�น�ร��มม�ร�ย�ด� 31�มกร�คม�2548 2��มษ�ยน�2555 

ว�น�มด��ย�ข�ง��ทธ�ปร��ยชน�ท���ด�ร�บ 30�มกร�คม�2556 1��มษ�ยน�2563 

��ทธ�ปร��ยชน�ท���ด�ร�บ 

1. �ด�ร�บยก�ว�นภ�ษ��ง�น�ด�น�ต�บ�คคล����ร�บก���รท���ด�จ�กก�ร

ปร�ก�บก�จก�รท���ด�ร�บก�ร��ง��ร�ม��ล��ด�ร�บยก�ว�น�ม�ต��ง

น���ง�นป�นผลจ�กก�จก�รท���ด�ร�บก�ร��ง��ร�มซ��ง�ด�ร�บยก�ว�น

ภ�ษ��ง�น�ด�น�ต�บ�คคล�ปรวมค��นวณ�พ������ยภ�ษ��ง�น�ด�ตล�ด

ร�ย��วล�ท���ด�ร�บก�รยก�ว�นภ�ษ��ง�น�ด�น�ต�บ�คคล 

 

8�ป� 

น�บ�ต�ว�นท���ร��มม�ร�ย�ด�จ�ก

ก�จก�รท���ด�ร�บก�ร��ง��ร�ม 

(�มด��ย��ป�ล�ว�ม��� 

30�ม.ค.�56) 

 

8�ป� 

น�บ�ต�ว�นท���ร��มม�ร�ย�ด�จ�ก

ก�จก�รท���ด�ร�บก�ร��ง��ร�ม 

2. �ด�ร�บ�น�ญ�ต���น��ผลข�ดท�นปร�จ��ป�ท���ก�ดข��น�นร��ว��ง

�ด�ร�บยก�ว�นภ�ษ��ง�น�ด��ป��กจ�กก���ร��ทธ�ท���ก�ดข��นภ�ย�ล�ง

ร�ย��วล��ด�ร�บยก�ว�นภ�ษ��ง�น�ด�น�ต�บ�คคล 

5�ป� 

น�บ�ต�ว�นพ�นก���นด�วล�ท��

�ด�ร�บยก�ว�นภ�ษ� 

5�ป� 

น�บ�ต�ว�นพ�นก���นด�วล�ท��

�ด�ร�บยก�ว�นภ�ษ� 

3. �ด�ร�บยก�ว�น��กรข��ข������ร�บว�ตถ�ด�บ�ล�ว��ด�จ���ป�นท��ต��ง

น���ข��ม�จ�กต��งปร��ทศ�พ����ช��นก�รผล�ต�พ�����ง��ก 

1�ป� 

น�บ�ต�ว�นท��น���ข��คร��ง�รก 

1�ป� 

น�บ�ต�ว�นท��น���ข��คร��ง�รก 

4. �ด� ร� บย ก �ว� น� �ก ร ข� � ข� � �� �� ร� บ � ค ร�� � ง จ� กร ต �ม ท��

คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ��น�ม�ต� 

✓ ✓ 

 

น�กจ�กน��บร�ษ�ท���ด�ร�บก�รร�บร�งร�บบบร���รง�นค�ณภ�พ�ISO 9001:2015��ล�ม�ตรฐ�นก�ร

จ�ดก�ร���ง�วดล��ม� ISO 14001:2015�จ�ก�ถ�บ�น�UKAS ปร��ทศ��งกฤษ��ล��NAC ปร��ทศ�ทย�ซ��งร�บร�ง�ดย�

บร�ษ�ท����จ�����(ปร��ทศ�ทย)�จ��ก�ดถ���ป�น�คร���งพ���จน��ด�ว��บร�ษ�ท��ม�ร�บบก�รจ�ดก�ร���ง�วดล��มท��ด���ดยม�

ร�บบก�รควบค�มด��ลกร�บวนก�รผล�ต�ย��ง�ม�����ม��รวมท��งม��ผนด���น�นก�รด��นก�รจ�ดก�ร���ง�วดล��ม��พ���ลด
�ร��ม����ม�ผลกร�ทบต�����ง�วดล��ม�ย��งช�ด�จน�ล��ป�น�ปต�มม�ตรฐ�นท��ก���นด 

(2) ว�ตถ�ด�บ�ล�ผล�ตภ�ณฑ�พล�ย�ด� 
น�ก��น��จ�กผล�ตภ�ณฑ��ล�ก�ค�����ท�น�ลต�มท��กล��วข��งต�น�ล�ว� �นกร�บวนก�รกล��น������������

��ท�น�ล(Distillation)�จ��ก�ดผล�ตภ�ณฑ�พล�ย�ด�� (By Product)�ค���ฟ��ซล��ยล��(Fusel Oil)�ซ��งปร�ก�บ�ป
ด�วย��ลก���ล��ล�ยชน�ด�ก�ร�ช�ฟ��ซล��ยล�จ�ต��งม�ก�ร�ยก��ลก���ล�ด�วยว�ธ�ก�รกล��น��ล�ผ��นกร�บวนก�ร
ท�����บร���ทธ���ล�วจ�งน����ลก���ล�ท���ด��ป�ช��ป�นต�วท��ล�ล�ย�น��ต���กรรมต��ง���ช�น���ต��กรรมน�����ม�
��ต���กรรม�รซ��น�ล�พล��ต�ก��ต���กรรม�ล�ค�ก�ร��ล��ม�กพ�มพ��ป�นต�น�ท��งน���ปร�ม�ณฟ��ซล��ยล�ท���ก� ดข��น�
�นกร�บวนก�รผล�ตข�งบร�ษ�ท��จ�ม�ปร�ม�ณว�นล��200�ล�ตร 
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ก�รตล�ด�ล�ภ�ว�ก�ร�ข�งข�น 

  (ก)�กลย�ทธ��นก�ร�ข�งข�น 

(1)��ค�ณภ�พข�งผล�ตภ�ณฑ�   

 บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ยท��จ�ม��ง�น�นผล�ต��ท�น�ลท��ม�ค�ณภ�พ��ง�พ���ต�บ�น�งคว�มต��งก�รข�ง

ล�กค����ดยบร�ษ�ท�����คว�ม���ค�ญ�นก�รตรวจ��บค�ณภ�พข�ง��ท�น�ล�ย��ง�ม�����ม���ร��มต��ง�ต�ก�รค�ด�ล��ก

�ล�ตรวจ��บค�ณภ�พข�งว�ตถ�ด�บรวม�ปถ�ง�ทค�น�ลย�ท��บร�ษ�ท��น��ม��ช��นก�รผล�ต��ท�น�ลท��ง�2���ยก�รผล�ต

�ป�น�ทค�น�ลย�ข�ง�MAGIUN INTERIS ปร��ทศฝร��ง�ศ��ซ��ง�ป�น�ทค�น�ลย�ท��ท�น�ม�ย�ล��ด�ร�บก�รย�มร�บจ�ก

ผ��ผล�ต��ท�น�ลท��ว�ลก�กร�บวนก�รผล�ตท�กข��นต�นควบค�มด�วยร�บบ� DCS (Distributed Control System)��

ท��ท�น�ม�ย�ล��ม�นย���น�กจ�กน���บร�ษ�ท��ย�งม�ก�รตรวจ��บ�ล�ควบค�มค�ณภ�พข�ง��ท�น�ล�นท�กข��นต�น�

ก�รผล�ตจนถ�งข��นต�น��ดท��ยก��นท��จ���งม�บ����ก�ล�กค���ก�รด���น�นก�รท��ง�มดข��งต�นม�ว�ตถ�ปร��งค��พ������

ม��น�จ�ด�ว����ท�น�ลท��ผล�ต�ด�ม�ค�ณภ�พ�ด�ม�ตรฐ�น��ดยป�จจ�บ�นบร�ษ�ท�� ��ม�รถผล�ต��ท�น�ลท��ม�คว�มบร���ทธ��

��งถ�ง�99.8%��ดยปร�ม�ตร 

(2)� ก�รบร���รต�นท�นก�รผล�ต�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ 

บร�ษ�ท�����คว�ม���ค�ญ�นก�รบร���รต�นท�นก�รผล�ตซ��งถ���ป�นค���ช�จ��ย�ล�กท��จ���งผล���������

ต��คว�ม��ม�รถ�นก�รท��ก���ร�ล�คว�ม��ม�รถ�นก�ร�ข�งข�น� �ดยป�จจ�บ�นบร�ษ�ท���ช�ก��ซช�วภ�พซ��ง�ด�จ�ก
กร�บวนก�รบ��บ�ดน������ยท���ก�ดจ�กกร�บวนก�รผล�ต��ท�น�ล�ป�น�ช����พล�ง�ล�ก�นก�รผล�ต��น����พ����ช��น

กร�บวนก�รผล�ต��ท�น�ล�จ�ก�ด�มท��ต��ง�ช�น���ม�น�ต��ป�น�ช����พล�งซ��งม�ร�ค���งม�ก�ท�������ม�รถปร��ย�ด

ต�นท�นค���ช����พล�ง�ด�ท��ง�มดต��ง�ต�ป��2556��ป�นต�นม���ล��นป��2558�บร�ษ�ท��ด�ก���ร��งร�บบผล�ต�ฟฟ��จ�ก

ก��ซช�วภ�พขน�ดก��ล�งก�รผล�ต�3��มก�ว�ตต���พ���น���ฟฟ��ท���ด�ม��ช�ภ�ย�น�รงง�น�ล�กร�บวนก�รผล�ต�ป�นก�ร

ลดต�นท�นพล�งง�น�ฟฟ��น�กจ�กน���ทค�น�ลย�ก�รผล�ตท��บร�ษ�ท���ช��นก�รผล�ต��ท�น�ล�ป�นร�บบ��ต�นม�ต� �������

ท��ควบค�มด�วย�คร���งค�มพ�ว�ต�ร�ท��ง�มด�ท�����จ��นวนพน�กง�น�น��ยก�รผล�ตม�จ��นวน�ม�ม�กซ��งจ�ช�วยลด

ต�นท�นค���รงลง�ด���ก��วน�น��งด�วย�ย��ง�ปกว��น��นก�รท��บร�ษ�ท����ก�บบ��ยก�รผล�ตท��� 2������ม�รถ�ล��ก�ช�

ก�กน���ต�ล�ร��ม�น���น�ป�นว�ตถ�ด�บ�นก�รผล�ต��ท�น�ลจ��ป�นก�ร�พ�� มคว�มย�ด�ย��น�นก�รท��จ�บร���รต�นท�น

ก�รผล�ต���ม�ปร���ทธ�ภ�พม�กท����ด�ดย��กร�ค�ข�งว�ตถ�ด�บชน�ด�ดม��นว�น�ม��งข��นก�จ���ม�รถ��นม��ช�ว�ตถ�ด�บ

��กชน�ด�น��ง�นก�รผล�ต��ท�น�ล�ทน� 

(3) คว�ม�น�น�น�นก�ร��งม�บ��นค��  

 ก�ร��งม�บ��นค�����ตรงต�มก���นด�วล��ป�นป�จจ�ย���ค�ญ��กป�จจ�ย�น��งท��ล�กค���ช�พ�จ�รณ��นก�ร

�ล��ก���งซ�����ท�น�ล�ปลง�ภ�พจ�กผ��ผล�ต�ต�ล�ร�ย�ซ��งผ��ซ���จ�ม��ผนก�รร�บ��ท�น�ลท��ร�บ�ปร�ม�ณท����งม�บ

�ล�ก���นดร�ย��วล�ก�ร��งม�บ��นค��ท��ช�ด�จน� �ดย��กบร�ษ�ท�� �ม���ม�รถ��งม�บ��นค���ด��นปร�ม�ณ�ล�

ภ�ย�นก���นด�วล�ด�งกล��ว�จ���งผลกร�ทบต��คว�ม�ว�ว�ง�จข�งล�กค���ล�ช������ยงข�งบร�ษ�ท��ด�งน��นจ�งถ���ป�น

น�ยบ�ย�ล�กท��จ�ต��ง��งม�บ��นค�����ตรงต�มก���นด�วล���พ����ร��งคว�มพ�งพ��จ�ล�คว�ม�ว�ว�ง�จซ��งจ���งผล

ท�����ล�กค��กล�บม��ช�บร�ก�ร�ย��งต���น���ง 
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(4)� ก�รร�กษ�คว�ม��มพ�นธ�ท��ด�ก�บล�กค�� 

บร�ษ�ท��ป�นผ��ผล�ต��ท�น�ลร�ย�รกท���ด�ร�บ�บ�น�ญ�ต�ป�นผ��ค��น���ม�นต�มม�ตร�� 10�ข�ง

พร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รค��น���ม�น�ช����พล�ง�พ.ศ.�2543�จ�งท�����ม�กล��มล�กค��ท��ม�ก�รต�ดต��ท��ธ�รก�จก�นม��ป�น�วล�น�น�

ปร�ก�บก�บก�รท��บร�ษ�ท��ม��ง�น�นก�ร�ร��งคว�ม��มพ�นธ�ท��ด�ก�บล�กค���ย��งต���น���ง�พ������ล�กค���ก�ดคว�ม�ช���ม��น

�ล��ว��จ�นกร�บวนก�รผล�ต�ล�ก�รบร�ก�รท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ� �ดยบร�ษ�ท��จ�ว�ง�ผนก�รจ�ด��ง��ท�น�ล

ล�วง�น��ร�วมก�บล�กค��ท��ง�นด��นปร�ม�ณ��นค���ล��วล��นก�รจ�ด��ง��พ����ร��งคว�มม��น�จ���ก�บล�กค��ว��บร�ษ�ท�

จ���ม�รถ��ง��นค������ด�ตรงต�มคว�มต��งก�ร�น�กจ�กน��นบร�ษ�ท��จ��ช�ข��ม�ลด�งกล��ว�นก�รว�ง�ผนก�รผล�ต

�ล�จ�ดซ���ว�ตถ�ด�บ���ม�ปร���ทธ�ภ�พ��ง��ด��พ���ท��จ���ม�รถจ�ด��ง��ท�น�ล����นปร�ม�ณ�ค�ณภ�พ��ล��วล��������

ท��ล�กค��ต��งก�ร�ย��ง�ม�����ม�� 

  (ข)�ล�กษณ�ล�กค�� 

  บร�ษ�ท��จ���น��ย��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ����ร�บ�ช� �ป�น�ช����พล�ง��พ���น���ป�ช�ผ�มก�บน���ม�น�บนซ�น�น

��ด��วนต��ง����ป�นน���ม�น�ก���ซ��ล���ดยม�กล��มล�กค���ล�ก�ค���บร�ษ�ทผ��ค��น���ม�น�ช����พล�งต�มม�ตร��7� ข�ง

พร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รค��น���ม�น�ช����พล�ง�พ.ศ.�2543�ซ��ง�ป�นผ��ค��น���ม�นร�ย��ญ�ข�งปร��ทศ��ดยจ�ม�ก�รท����ญญ�

ซ���ข�ย��ท�น�ล�ซ��งม���ย���ญญ�ปร�ม�ณ�3-12��ด��น�ข��น�ย��ก�บน�ยบ�ยข�งล�กค���ต�ล�ร�ย�น��ญญ�จ�ก���นด

ปร�ม�ณ��ท�น�ล�ปลง�ภ�พท��บร�ษ�ท�ต��งจ�ด��ง���ล�กค���นก���นด�วล�ท���น�น�น���วนร�ค�ซ���ข�ย��ท�น�ล

�ปลง�ภ�พท��จ�ซ���ข�ยก�นน��นจ�ก���นด�ป�นร�ย�ตรม���� 
 

  (ค)�น�ยบ�ยร�ค� 

 คณ�กรรมก�รบร���รน�ยบ�ยพล�งง�น�(กบง.)����นช�บ����ช�ร�ค���ท�น�ล���ง��งจ�กก�ร�ปร�ยบ�ท�ยบ

ร�ค�ต�����ด�ร��ว��งร�ค���ท�น�ลท��ผ��ผล�ตร�ยง�นต��กรม�รรพ��ม�ตก�บร�ค���ท�น�ลท��ผ��ค��ม�ตร��7�ร�ยง�นต��

���น�กง�นน�ยบ�ย�ล��ผนพล�งง�น�(�นพ.)�ท��งน�����ม�ผลบ�งค�บ�ช�ต��ง�ต��ด��นธ�นว�คม 2558 �ป�นต�น�ป  
 �ดยบร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ย�นก�รก���นดร�ค�ข�ยจ�กต�นท�นบวก��ตร�ก���รข��นต�นท����ม���ม�(Cost Plus 

Margin)��ดยน�ก��น��จ�กก�รพ�จ�รณ�ร�ค���ท�น�ล���ง��งท��ปร�ก�ศ�ดย��นพ.�ล�ว�บร�ษ�ท��ย�งพ�จ�รณ�ป�จจ�ย

ต��ง���ปร�ก�บ�นก�รก���นดร�ค�ข�ย��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ�ป�น���ค�ญ� �ช�น�ร�ค�ว�ตถ�ด�บท���ช��นก�รผล�ต���ป�งค�

�ล���ปท�นข�งตล�ด�รวมถ�งภ�วก�รณ��ข�งข�น�ดยรวม�นขณ�น��นท��งจ�กตล�ด�นปร��ทศ�ล�ต��งปร��ทศ��ป�นต�น 

�(ง)�ก�รจ���น��ย�ล�ช��งท�งก�รจ�ดจ���น��ย 

 กรม�รรพ��ม�ตม�ข��ก���นดต�มท��ร�บ��ว��น��ญญ��น�ญ�ต���ผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ลท���ช��ป�น

�ช����พล�งว���บร�ษ�ท��จ�ต��งน����ท�น�ลท��ง�มดท��ผล�ต�ด��ป�ช��นก�รผ�มก�บน���ม�น�ช����พล�ง�ร��จ���น��ย����ก�ผ��ค��

น���ม�น�ดยตรง�ท��น��น��ล�ต��ง�ปลง�ภ�พ��ท�น�ล�ป�น����ท�น�ล�ปลง�ภ�พ��(Denatured Ethanol)�ก��นน��

��กจ�ก�รงง�นผล�ต��ท�น�ลข�งบร�ษ�ท��ต�ม��ตรท��กรม�รรพ��ม�ตก���นด��ดยผ�มก�บน���ม�น�บนซ�น�ร��น���ม�น

�ก���ซ��ล��ซ��ง�ร�ยกว����ร�ปลง�ภ�พ��น��ด��วน�0.5%�ต����ท�น�ล�99.5%��ดยปร�ม�ตร�ก��นก�รจ���น��ย���ก�บ

ผ��ค��น���ม�นต�มม�ตร��7����งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รค��น���ม�น�ช����พล�ง�พ.ศ.�2543��ดยผ��ค��น���ม�นจ�น����ท�น�ล�ปลง

�ภ�พ�ปผ�มก�บน���ม�น�บนซ�น�น��ตร���วนผ�มต��ง����ป�นน���ม�น�ก���ซ��ล��E10, น���ม�น���ก���ซ��ล��E20 �ล�

น���ม�น�ก���ซ��ล��E85�ต�มล��ด�บ 
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 �นก�รข�ย��ท�น�ล�ปลง�ภ�พข�งบร�ษ�ท����วน��ญ�ล�กค���ป�นผ��ร�บผ� ดช�บก�รขน��ง��ท�น�ล����

ท��ซ�����ง��ดยล�กค��จ��ป�นผ��น��รถขน��งม�ร�บ��นค���ณ��รงง�นข�งบร�ษ�ท�� �นขณ�ท��ล�กค��บ�งร�ย�บร�ษ�ท���ป�น

ผ��ร�บผ�ดช�บก�รขน��ง� �ดยบร�ษ�ท��จ�ว��จ��งบร�ษ�ทขน��งภ�ยน�ก�นก�รจ�ด��ง��นค������ก�ล�กค���ซ��ง�นกรณ�น��

บร�ษ�ท��ต��งร�บผ�ดช�บต��คว�ม���ย��ยท���ก�ดข��นร��ว��งก�รขน��งจนถ�งคล�ง�ก�บ��นค��ข�งล�กค�������ร�บปร�ม�ณ

ก�รซ���ข�ย��ท�น�ลน��นจ�ย�ดต�มปร�ม�ณท��ว�ด�ดยม��ต�ร��ณ��รงง�นข�งบร�ษ�ท���ป�น�ล�กซ��งม��ต�ร�ด�งกล��ว

จ�ต��งผ��นก�ร��บ�ท�ยบต�มท��กฎ�ม�ยก���นด�ป�นปร�จ�� 

  (จ)�ภ�ว���ต���กรรม 

��������������(1)�ภ�ว���ต���กรรม��ท�น�ล 

 �������คว�มต��งก�ร�ช���ท�น�ล�นป�� 2561��ดย�ฉล��ย�ย��ท�� �4.20�ล� �นล� ตรต��ว�น�ซ�� งต�� �กว������������������

�ป���ม�ยคว�มต��งก�ร�ช� ��ท�น�ลต�ม�ผนพ�ฒน�พล�งง�นทด�ทน�ล�พล�งง�นท�ง�ล��ก�ป��2558 -2579� ����������

ท��ปร�ม�ณก�รคว�มต��งก�ร�ช���ท�น�ล�นป��2561�จ��นวน�4.72�ล��นล�ตรต��ว�น��ต��ย��ง�รก�ต�มปร�ม�ณคว�ม

ต��งก�ร�ช���ท�น�ล�ฉล��ย�นป�� 2561�ปร�บ�พ��มข��นจ�กป��2560� ปร�ม�ณร��ยล�� 5��ดยป�จจ�ย�ล�กม�จ�กร�ค�

น���ม�นตล�ด�ลกท��ย�งคง�ย���นร�ด�บต����ฉล��ย�65���ร�ยญ��ร�ฐต��บ�ร��รล�ก�ปรก�บปร�ม�ณรถยนต�น��ง��วนบ�คคล������

ท��จดท��บ�ยน��ม��นป��2561�ท���พ��มข��นจ�กป��2560�ปร�ม�ณ�60,000�ค�น��ร��ค�ด�ป�นร��ยล��9.5��ล�ก�ร��ง��ร�ม

�ช�งน�ยบ�ย�นก�รก���นด�ครง�ร��งร�ค��ช����พล�งข�งภ�คร�ฐ 

  ��นขณ�ท��ก�ร�ช�น���ม�น�ก���ซ��ล��นปร��ทศ�พ��มม�กข��น�ย��งต���น���งจ�ก�21.94�ล��นล�ตรต��ว�น�นป��

2557��ป�น�29.97�ล��นล�ตรต��ว�น�นป��2561��ร��ค�ด�ป�น��ตร�ก�ร�ต�บ�ต�ฉล��ย�(CAGR)�ร��ยล��8.11�ต��ป���น���งจ�ก

รถยนต�ร��น��ม�ท����ม�รถ�ช�น���ม�น�ก���ซ��ล�ท��ม�ปร�ม�ณ��ท�น�ลผ�ม�ด�ม�กข��น�ก�ปรก�บร�ค�ข�ยปล�กน���ม�น

�ช����พล�งท��ย�ง�ย���นร�ด�บต�����ล�ปร�ม�ณก�รจ���น��ยน���ม�น�ก���ซ��ล�ท��ม���วนผ�มข�ง��ท�น�ล�พ��ม��ง���น�ด��ก��

น���ม�น�ก���ซ��ล��E20 �ล�น���ม�น�ก���ซ��ล��E85�ม���ตร�ก�ร�ช��พ��มข��น�ย��งต���น���ง��น���งจ�ก�ด�ร�บก�ร�น�บ�น�นจ�ก
ภ�คร�ฐ��ดย�พ��ม��วนต��งร�ค�ข�ย�ก���ซ��ล��E10 �ล��E20��ล��ง�นชด�ชย�จ�กก�งท�นน���ม�น�ปร�ก�บก�บรถยนต�ร��น

��ม���ม�รถ�ช�น���ม�นท��ม���วนผ�มข�ง��ท�น�ล�นปร�ม�ณท���พ��ม��งข��น 

ต�ร�ง��ดงปร�ม�ณก�ร�ช���ท�น�ล����ร�บ�ช��ป�น�ช����พล�ง��นช�วงป��2557-2561 

(�น�วย�:�ล��นล�ตร) ป��2557 ป��2558 ป��2559 ป��2560 ป��2561 

ปร�ม�ณก�ร�ช���ท�น�ล 1,181.88 1,273.08 1,334.91 1,435.40 1,532.65 

ปร�ม�ณก�ร�ช���ท�น�ล�ฉล��ยต��ว�น� 3.24 3.49 3.66 4.00 4.20 

ท��ม��:�กรมพ�ฒน�พล�งง�นทด�ทน�ล��น�ร�กษ�พล�งง�น�กร�ทรวงพล�งง�น 

 (2)�ภ�ว���ต���กรรม�ก���ซ��ล� 

  �น���งจ�ก��ท�น�ลท���ช��ป�น�ช����พล�งน��น�จ�ถ�กน���ปผ�มรวมก�บน���ม�น�บนซ�นท����ด��วนต��ง����ป�น

น���ม�น�ก���ซ��ล� �E10, E20 �ล��E85�ต�มล��ด�บ�ด�งน��น�คว�มต��งก�ร�ช���ท�น�ล����ร�บ�ช��ป�น�ช����พล�ง�น

ปร��ทศ�จ��ปรผ�นต�มปร�ม�ณก�ร�ช�น���ม�น�ก���ซ��ล��นปร��ทศ�ป�น�ล�ก��ดย�นช�วงท��ผ��นม�น��นปร�ม�ณก�ร�ช�

น���ม�น�ก���ซ��ล��นปร��ทศ�พ��มข��น�ย��งต���น���งจ�ก�21.94�ล��นล�ตรต��ว�น��นป��2557��ป�น�29.97�ล��นล�ตรต��ว�น�

�นป��2561��ร��ค�ด�ป�น��ตร�ก�ร�ต�บ�ต�ฉล��ย�(CAGR)�ร��ยล��8.11�ต��ป���น���งม�จ�กรถยนต�ร��น��ม�ท����ม�รถ�ช�

น���ม�น�ก���ซ��ล�ท��ปร�ม�ณ��ท�น�ลผ�ม�ด�ม�กข��น�ปร�ก�บก�บร�ค�ข�ยปล�กน���ม�น�ช����พล�งท��ย�งคง�ย���นร�ด�บต��� 
 

24



ต�ร�ง��ดงปร�ม�ณก�รจ���น��ยน���ม�น�ก���ซ��ล���นช�วงป��2557-2561 

(�น�วย�:�ล��นล�ตร) ป��2557 ป��2558 ป��2559 ป��2560 ป��2561 

ก�รจ���น��ยน���ม�น�ก���ซ��ล� 8,007.92 9,130.33 10,118.37 10,521.90 10,939.05 

ก�รจ���น��ยน���ม�น�ก���ซ��ล��ฉล��ยต��ว�น� 21.94 25.01 27.65 28.80 29.97 

ท��ม��:�กรมธ�รก�จพล�งง�น�กร�ทรวงพล�งง�น 

 
น�กจ�กปร�ม�ณก�รจ���น��ยน���ม�น�ก���ซ��ล��นปร��ทศท���พ��ม��งข��น�ย��งต���น���ง�ล�ว��กพ�จ�รณ���ด��วนก�ร

จ���น��ยน���ม�น�ก���ซ��ล��พบว��ต��ง�ต�ป��2556�ปร�ม�ณก�รจ���น��ยน���ม�น�ก���ซ��ล�ท��ม���วนผ�มข�ง����ท�น�ล�

ท����ง��ด��ก��น���ม�น�ก���ซ��ล��E20 �ล�น���ม�น�ก���ซ��ล��E85 ม�ก�รปร�บต�ว�พ��มข��น�ย��งต���น���ง�จ�กก�ร�น�บ�น�น
ข�งภ�คร�ฐผ��นก�ร�พ��ม��วนต��งร�ค�ร��ว��ง�ก���ซ��ล��E10 �ล� E20 �ล��ง�นชด�ชยจ�กก�งท�นน���ม�นปร�ก�บ

ก�บรถยนต���ม���ม�รถ�ช�น���ม�นท��ม���วนผ�มข�ง��ท�น�ล�นปร�ม�ณท����งข��น�ด� 

 

 

 

ด��นผ��ค��น���ม�นม�ก�รขย�ย�ถ�น�บร�ก�รน���ม�น�ก���ซ��ล�  E20 �ล�น���ม�น�ก���ซ��ล� �E85
�พ��มข��น�ย��งต���น���ง��ดย�ณ����นป��2561�ม��ถ�น�บร�ก�รน���ม�น�ก���ซ��ล� E20�จ��นวน�4,256 �ถ�น�บร�ก�ร��ล�

ม��ถ�น�บร�ก�รน���ม�น�ก���ซ��ล� E85�จ��นวน�1,333��ถ�น�บร�ก�ร� 

(�น�วย:บ�ท/ล�ตร) 
ปร��ภทน���ม�น 

�บนซ�น�95 �ก���ซ��ล��95 �ก���ซ��ล��91 �ก���ซ��ล� E20 �ก���ซ��ล� E85 

��ตร��ง�น��ง�ข��ก�งท�น 8.0800 2.1200 2.1200 - - 

��ตร��ง�นชด�ชย - - - 0.7800 6.3800 

ค��ก�รตล�ด 3.3094 2.2452 2.3886 2.1427 3.4002 

ร�ค�ข�ยปล�ก 34.1600 26.7500 26.4800 23.7400 19.5400 

ท��ม��:��ครง�ร��งร�ค�น���ม�น�ช����พล�ง�ณ�ว�นท���8 ก�มภ�พ�นธ��2562����น�กง�นน�ยบ�ย�ล��ผนพล�งง�น 

 

85.30 79.04 80.00 79.47 78.27 76.60

12.90
16.78 16.50 17.32 18.09 19.40

1.90 4.17 3.50 3.21 3.64 3.99

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2556 2557 2558 2559 2560 2561

ร้อ
ยล

ะ

สดัส่วนกำรใช้
แก๊สโซฮอล์ E85

สดัส่วนกำรใช้
แก๊สโซฮอล์ E20

สดัส่วนกำรใช้
แก๊สโซฮอล์ E10

กร�ฟ��ดง��ด��วนก�ร�ช�น���ม�น�ก���ซ��ล��ต�ล�ปร��ภท��นช�วงป��2556-2561 
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(3)�ภ�ว���ต���กรรมก�กน���ต�ล 

 ก�กน���ต�ล�ป�นผล�ตภ�ณฑ�พล�ย�ด�จ�กก�ร�ปรร�ป���ย�น�รงง�นน���ต�ลซ�� งปร�ม�ณ���ย�            

1 ต�น�จ��ด�ผลผล�ตก�กน���ต�ลปร�ม�ณ�45-50 ก��ลกร�ม��ร��ปร�ม�ณร��ยล��4.50-5.00�ข�งปร�ม�ณ���ยท���ข����บ

����ร�บปร��ทศ�ทยน��นฤด���บ���ยจ��ย���นช�วงร��ว��ง�ด��นพฤศจ�ก�ยนถ�งพฤษภ�คมข�งป�ถ�ด�ป��ดยปร�ม�ณ���ย

�ข����บ�ล�ปร�ม�ณก�กน���ต�ลท��ผล�ต�ด���นป�ก�รผล�ต�2556/2557�ถ�ง�2560/2561��ป�นด�งน�� 

ฤด�ก�รผล�ต 
ปร�ม�ณพ��นท��ปล�ก���ย 

(ล��น�ร�) 

ผลผล�ต�ฉล��ย 

(ต�น/�ร�) 

ปร�ม�ณ���ย�ข����บ 

(ล��นต�น) 

ปร�ม�ณก�กน���ต�ลท��ผล�ต�ด� 

(ล��นต�น) 

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 

ท��ม��:����น�กง�นคณ�กรรมก�ร���ย�ล�น���ต�ลทร�ย 

 �น���งจ�กร�ฐบ�ลผล�กด�นน�ยบ�ยบร���รพ��นท���กษตรกรรมข�งพ�ช� (Zoning)��ดย�ปล��ยนพ��นท��

ปล�กข��วท���ย��นพ��นท���ม���ม���ม�ป���ก�รปล�ก���ย�รงง�น�ม�น���ป��ล�ง�ป�ล�มน���ม�น��ล�ข��ว�พด�ล��ยง��ตว��

ท��งน�����ย�ป�นพ�ช�ศรษฐก�จท����ม��ต��ก�ร��ง��ร�ม���ช�วน���นม�ปร�บ�ปล��ยน�ร�น� �ป�น�ร����ย�น���งจ�ก���ย

��ม�รถน���ป�ช�ปร��ยชน��ด�ท�ก��วน�พ����ร��งม�ลค���พ��ม����ก���ต���กรรมท��ต���น���ง�ด�น�กจ�กจ�ผล�ต�ป�น

น���ต�ลทร�ย�ล�ว�ย�งน��ผลพล�ย�ด�จ�กก�รผล�ต�ป�ป�นว�ตถ�ด�บผล�ต��ท�น�ล��พ����ช��ป�นพล�งง�นทด�ทน�ล�ย�ง

น��ก�ก���ย�ป�ป�น�ช����พล�งผล�ตกร����ฟฟ���ร��น���ปผล�ต�ป�น�ย���กร�ด�ษ�ด���กด�วย��ดยพบว��พ��นท���พ��ปล�ก

ป�ก�รผล�ต�2560/2561��พ��มข��นจ�กป�ก�รผล�ต�2559/2560�ปร�ม�ณ�5���น�ร���ร��ค�ด�ป�นร��ยล��5��นขณ�ท��

ผลผล�ต�ฉล��ย�พ��มข��น�2.63�ต�น�ร���ร��ค�ด�ป�นร��ยล��28��น���งจ�กปร�ม�ณฝนท���พ��มข��น��งผลด�ต��ต����ย 

����������ภ�ว�ก�ร�ข�งข�น 

  �นป��2561�ปร��ทศ�ทยม��รงง�นผล�ต��ท�น�ลท���ป�ดด���น�นก�ร�ล�วจ��นวน�26��รงง�น�������

ค�ด�ป�นก��ล�งก�รผล�ตต�ดต��งรวม�5,790,000�ล�ตรต��ว�น�ซ��ง��ม�รถ�บ�งต�มปร��ภทว�ตถ�ด�บ�ล�กท���ช��นก�รผล�ต��

ท�น�ล�ด�ด�งน�� 
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�รงง�น��ท�น�ลท���ป�ดด���น�นก�รผล�ต��ท�น�ล�ล�ว 

�รงง�น��ท�น�ล จ�ง�ว�ด 
ก��ล�งก�รผล�ต 

(ล�ตร/ว�น) 
ว�ตถ�ด�บ�ล�ก 

1.บร�ษ�ท��ทย���กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)��ฟ��1 ��พรรณบ�ร� 150,000 ก�กน���ต�ล 

2.บร�ษ�ท��ค�����ล�กร�น��น�น�วช��น�จ��ก�ด* ข�น�ก�น 150,000 ก�กน���ต�ล 

3.บร�ษ�ท��ค�����ล�กร�น��น�น�วช��น�จ��ก�ด�* ก�ญจนบ�ร� 200,000 ก�กน���ต�ล 

4.บร�ษ�ท�น���ต�ล�ทย��ท�น�ล�จ��ก�ด* ก�ญจนบ�ร� 100,000 ก�กน���ต�ล 

5.บร�ษ�ท��ค�����ท�น�ล�จ��ก�ด* นครร�ช��ม� 200,000 ก�กน���ต�ล 

6.บร�ษ�ท�ม�ตรผล��บ��ฟ���ล�จ��ก�ด�* ก����นธ�� 230,000 ก�กน���ต�ล 

7.บร�ษ�ท�ม�ตรผล��บ��ฟ���ล�จ��ก�ด�(ก�ฉ�น�ร�ยณ�)* ก����นธ�� 320,000 ก�กน���ต�ล 

8.บร�ษ�ท�ม�ตรผล��บ��ฟ���ล�จ��ก�ด* ช�ยภ�ม� 500,000 ก�กน���ต�ล 

9.บร�ษ�ท���กร�ฐพ�ฒน��จ��ก�ด* นคร�วรรค� 230,000 ก�กน���ต�ล 

10.บร�ษ�ท��ทยร��ง�ร��งพล�งง�น�จ��ก�ด* �ร�บ�ร� 300,000 ก�กน���ต�ล 

11.บร�ษ�ท�ม�ตรผล��บ��ฟ���ล�จ��ก�ด* ��พรรณบ�ร� 200,000 ก�กน���ต�ล 

12.บร�ษ�ท��ม���ดพล�งง�น����ด�จ��ก�ด* ต�ก 230,000 น������ย/ก�กน���ต�ล 

13.บร�ษ�ท�ร�ชบ�ร���ท�น�ล�จ��ก�ด* ร�ชบ�ร� 150,000 ม�น���น/ก�กน���ต�ล 

14.บร�ษ�ท���������พ��ว�ร��จ��ก�ด* �ร��ก�ว 150,000 ม�น���น/ก�กน���ต�ล 

15.บร�ษ�ท��ทย��ลก���ล��จ��ก�ด�(ม��ชน)* นครปฐม 200,000 ม�น���น/ก�กน���ต�ล 

16.บร�ษ�ท��ทย���กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)��ฟ��2 ��พรรณบ�ร� 200,000 ม�น���น/ก�กน���ต�ล 

17.บร�ษ�ท�ทร�พย�ท�พย��จ��ก�ด ลพบ�ร� 200,000 ม�น���น 

18.บร�ษ�ท��ท�ผ�ง��ท�น�ล �ร��ก�ว 150,000 ม�น�ด 

19.บร�ษ�ท�พ������ซ���ต�ร�ซ��ปรด�ก��ช��น ชลบ�ร� 150,000 ม�น�ด/ม�น���น 

20.บร�ษ�ท��ทย��ท�น�ล�พ�ว�ว�ร��จ��ก�ด(ม��ชน) ข�น�ก�น    130,000  ม�น�ด 

21.บร�ษ�ท���85�จ��ก�ด ปร�จ�นบ�ร� 500,000 ม�น�ด/น����ป�ง 

22.บร�ษ�ท���บล��บ�����ทธ�น�ล�จ��ก�ด ��บลร�ชธ�น� 400,000 ม�น�ด/ม�น���น 

23.บร�ษ�ท�บ�งจ�ก�บ����ท�น�ล�จ��ก�ด ฉ��ช�ง�ทร� 150,000 ม�น�ด/ม�น���น 

24.บร�ษ�ท�ท�พ��ค���ท�น�ล�จ��ก�ด�(�ฟ�1) นครร�ช��ม� 340,000 ม�น���น 

25.บร�ษ�ท���ม�พร����ท�น�ล�จ��ก�ด ฉ��ช�ง�ทร� 200,000 ม�น�ด/ม�น���น/ก�กน���ต�ล 

26.บร�ษ�ท�ฟ��ขว�ญท�พย��จ��ก�ด ปร�จ�นบ�ร� 60,000 ม�น�ด 

 รวมก��ล�งก�รผล�ตท��ง�มด�นป�จจ�บ�น  5,790,000  

ท��ม��:�กรมพ�ฒน�พล�งง�นทด�ทน�ล��น�ร�กษ�พล�งง�น 

�ม�ย��ต��:�*�ป�น�รงง�นผล�ต��ท�น�ลท���ป�นบร�ษ�ท�นกล��มข�งผ��ปร�ก�บก�ร�รงง�นน���ต�ล 
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�นป��2561�บร�ษ�ท��ม���วน�บ�งก�รตล�ดร��ยล��7.56��พ��มข��นจ�กป��2560�ค�ด�ป�นร��ยล��10.69 

 
ป� 

ปร�ม�ณก�ร�ช���ท�น�ลรวม
ภ�ย�นปร��ทศ 

(ล��นล�ตร) 

ปร�ม�ณก�รข�ย��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ
ข�งบร�ษ�ท� 
(ล��นล�ตร) 

��วน�บ�งก�รตล�ด 
ข�งบร�ษ�ท� 
(ร��ยล�) 

2559 ���������1,334.91 �������������105.92 ����������7.93 

2560 ���������1,435.18              98.092           6.83 

2561         1,532.65 �����������115.833 ����������7.56 

ท��ม��:�กรมพ�ฒน�พล�งง�นทด�ทน�ล��น�ร�กษ�พล�งง�น�กร�ทรวงพล�งง�น 

  ก�รก��ก�บด��ลข�งภ�คร�ฐ�น��ต���กรรม��ท�น�ล 

  ธ�รก�จผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ลท���ช��ป�น�ช����พล�ง�ป�นธ�รก�จท���ย��ภ�ย�ต�ก�รก��ก�บด��ล�ดย

�น�วยง�นต��ง��ข�งภ�คร�ฐท��จ�ด��ลร�บผ�ดช�บ�ล�ก���นดน�ยบ�ยท���ก��ยวข��ง�ซ��ง��ม�รถ�ร�ป�ด�ด�งน�� 

  (1)�ก�รผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล 

  �พ������ก�รข��น�ญ�ตต��ง�รงง�นผล�ต��ท�น�ลม�ม�ตรฐ�น�ป�น�ป�นท�ง�ด�ยวก�น�ภ�ย�ล�งจ�กท��

คณ�ร�ฐมนตร��ม���ว�นท���12�ธ�นว�คม�2549����นช�บน�ยบ�ยก�ร�ป�ด��ร�ก�รผล�ต��ร�กล��นชน�ด��มท�บ� (��ท�น�ล)�

ท��น���ป�ช�ผ�มก�บน���ม�น�ช����พล�ง�พ����ช��ป�น�ช����พล�ง� กร�ทรวงก�รคล�งจ�ง�ด���กปร�ก�ศกร�ทรวงก�รคล�ง� ����

�ร���ง�ว�ธ�ก�รบร���รง�น��ร�กล��นชน�ด��ร���มท�บ� (��ท�น�ล)� �พ����ช��ป�น�ช����พล�ง�พ.ศ.�2550��ม���ว�นท���24�
ก�นย�ยน�2550�ซ��งปร�ก�ศด�งกล��ว�ด�ก���นดข��นต�น�ล�ว�ธ�ด���น�นก�รข��น�ญ�ตจ�ดต��ง�รงง�นผล�ต��ท�น�ล��

ก�รข��น�ญ�ตผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล�ตล�ดจนก�รผล�ต�ล�ก�รจ���น��ย��ท�น�ลข�ง��ท�น�ลซ��งถ�กก��ก�บ

ด��ล�ดยกรม�รรพ��ม�ต� น�กจ�กน���กร�ทรวงพล�งง�น�ด���กปร�ก�ศ�ม���ว�นท��� 21�มกร�คม�2548�ก���นด�������

��ท�น�ลท���ช��ป�น�ช����พล�ง����ร�บ�คร���งยนต���ดยจ��ช��ป�น�ช����พล�ง�ดยตรง�ร���ช�ผ�มก�บน���ม�น�ช����พล�งก��ด��

�ป�นน���ม�น�ช����พล�งต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รค���น���ม�น�ช����พล�ง�พ.ศ.�2543�ด�งน��น��นก�รจ���น��ย��ท�น�ล���������

ท���ช��ป�น�ช����พล�งน��น�ผ��ผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ลท�� �ช��ป� น�ช����พล�งจ�ต��งข�จดท��บ�ยน�ป�นผ��ค��น�� �ม�น�����������������

ต�มม�ตร��7��ร��ม�ตร��10��ล�ว�ต�กรณ��ต��กรมธ�รก�จพล�งง�น 

 -ผ��ค��น���ม�นต�มม�ตร��7��ม�ยถ�ง�ผ��ค��น���ม�นท��ม�ปร�ม�ณก�รค���ต�ล�ชน�ด�ร��รวมก�นท�กชน�ด�

ป�ล�ต��ง�ต��100,000��มตร�กต�น�ข��น�ป� 

 -ผ��ค��น���ม�นต�มม�ตร��10��ม�ยถ�ง�ผ��ค��น���ม�นท��ม�ปร�ม�ณก�รค���ต�ล�ชน�ด�ร��รวมก�นท�กชน�ด

ป�ล��ม�ถ�ง�100,000��มตร�กต�น��ต��ป�นผ��ค��น���ม�นท��ม�ปร�ม�ณก�รค���ต�ล�ชน�ด�ร��รวมก�นท�กชน�ด�ก�น�30,000�

�มตร�กต�น�(ปร�ม�ณ�36�ล��นล�ตร)��ร���ป�นผ��ค��น���ม�นท��ม�ขน�ดข�งถ�งท����ม�รถ�ก�บน���ม�น�ต�ล�ชน�ด�ร��รวมก�น

ท�กชน�ด�ด��ก�น�200,000�ล�ตร 

(2)�ก�รก���นดล�กษณ��ล�ค�ณภ�พข�ง��ท�น�ล 

  �พ����ป�นก�ร��ง��ร�ม���ม�ก�รน����ท�น�ลม��ช��น�ช�งพ�ณ�ชย� ��ล��ร��งคว�ม�ช���ม��น����ก�

ผ��บร��ภค�กรมธ�รก�จพล�งง�นจ�ง�ด�ก���นดล�กษณ��ล�ค�ณภ�พ��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ����ร�บ�ช�ผ�มก�บน���ม�น

�บนซ�นพ��นฐ�น�พ���ผล�ต�ป�นน���ม�น�ก���ซ��ลล��ผ��นปร�ก�ศกรมธ�รก�จพล�งง�น��ร���ง�ก�รก���นดล�กษณ��ล�

ค�ณภ�พข�ง��ท�น�ล�ปลง�ภ�พ�พ.ศ.�2548��ม���ว�นท���11�กรกฎ�คม�2548 
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(3) ก�รยก�ว�นภ�ษ��รรพ��ม�ต

�พ����ป�นก�ร�น�บ�น�นก�รผล�ต�ล�ก�ร�ช���ท�น�ล�ป�น�ช����พล�ง�ร�ฐบ�ล�ดยกรม�รรพ��ม�ต

จ�ง�ด���กปร�ก�ศ�ร���ง�ว�ธ�ก�รยก�ว�นภ�ษ���ร�����ร�บ��ร�กล��นชน�ด��ท�น�ลท��น���ป�ช� �ป�นว�ตถ�ด�บ�ร��

��วนปร�ก�บ�พ����ช�ผล�ตน���ม�น�ช����พล�ง�พ����ช��ป�น �ช����พล�ง��ม���ว�นท���29�ก�นย�ยน�2560��ดยผ��ข�ยก�ว�นภ�ษ�

ด�งกล��วจ�ต��งท��ก�รต�ดต��งร�บบฐ�นข��ม�ล���ล�กทร�น�ก����ล�จ�ดท��ร�ยง�นต�มท��กรม�รรพ��ม�ตก���นด 

ก�รจ�ด��ผล�ตภ�ณฑ� 
(1) ก�รผล�ต

�รงง�นผล�ต��ท�น�ลข�งบร�ษ�ท��ต��ง�ย���ลขท���9 �ม���10 ถนนด��นช��ง-��มช�ก�ต��บล�น�งม�ค���มง�

����ภ�ด��นช��ง�จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��บน�น���ท��กว���1 ,400��ร��ท��งน���บร�ษ�ท��ม���ยก�รผล�ต��ท�น�ล�2���ย�ซ��ง�ช�

�ทค�น�ลย�ข�ง MAGUIN INTERIS�(�MAGUIN�)�ปร��ทศฝร��ง�ศ�ท���ป�น�ทค�น�ลย�ท���ด�ร�บก�รย�มร�บจ�กผ��ผล�ต�

��ท�น�ลท��ว�ลก��ดยล�กษณ��ด�นข�ง�ทค�น�ลย� �MAGUIN ค����ช�กร�บวนก�ร�ม�ก�บบ�ล�ยถ�งต���น���ง�

(Cascade Continuous)��ล�กร�บวนก�รกล��น�บบ�2�ค�ล�มน��น�กจ�กน���กร�บวนก�รผล�ตข�งบร�ษ�ท���ด�ร�บก�ร
ร�บร�งร�บบบร���รง�นค�ณภ�พ� ISO 9001:2015��ล�ม�ตรฐ�นก�รจ�ดก�ร��� ง�วดล��ม� ISO 14001:2015�

จ�ก�ถ�บ�น�UKAS ปร��ทศ��งกฤษ��ล��NAC ปร��ทศ�ทย�ซ��งร�บร�ง�ดย�บร�ษ�ท����จ�����(ปร��ทศ�ทย)�จ��ก�ด 

ร�ยล����ยด ��ยก�รผล�ตท���1 ��ยก�รผล�ตท���2 

ว�ตถ�ด�บท���ช��นก�รผล�ต��ท�น�ล ก�กน���ต�ล ก�กน���ต�ล�ร��ม�น���ป��ล�ง 

ก��ล�งก�รผล�ตต�ดต��ง 165,000�ล�ตรต��ว�น 200,000�ล�ตรต��ว�น 

ว�นท���ร��มก�รผล�ตคร��ง�รก 31�มกร�คม�2548 2��มษ�ยน�2555 

ป�จจ�บ�น��ยก�รผล�ต��ท�น�ลท��ง�2���ยก�รผล�ตข�งบร�ษ�ท����ม�รถด���น�นก�ร�ช�งพ�ณ�ชย��ด� �

�ป�นท���ร�ยบร��ย�ล�ว�ดย��ยก�รผล�ตท���1�ซ��ง�ช�ก�กน���ต�ล�ป�นว�ตถ�ด�บ�ด��พ�ยงชน�ด�ด�ยว��ด��ร��มด���น�นก�รผล�ต�

�ช�งพ�ณ�ชย�ม��ล�วต��ง�ต�ว�นท���31�มกร�คม�2548�����ร�บ��ยก�รผล�ตท���2�ซ��ง��ม�รถ�ล��ก�ช�ว�ตถ�ด�บ�ด���งชน�ด�

ค���ก�กน���ต�ล�ร��ม�น���ป��ล�ง�น��น�ป�จจ�บ�น�ด��ร��มด���น�นก�รผล�ต��ท�น�ล�ช�งพ�ณ�ชย� � �ม���ว�นท���2��มษ�ยน�

2555��ดย�ช�ก�กน���ต�ล�ป�นว�ตถ�ด�บ�นก�รผล�ต�ด��พ�ยง�ย��ง�ด�ยว��ย��ง�รก�ต�ม�ป�จจ�ย�นก�รพ�จ�รณ��ล��ก�ช�

ว�ตถ�ด�บ�นก�รผล�ต��ท�น�ลข�ง��ยก�รผล�ตท�� � 2�น��น�จ�ข��น�ย��ก�บต�นท�นก�รผล�ต�ล��ผนก�รผล�ต�

ข�งบร�ษ�ท���ป�น�ล�ก 
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(2) ก��ล�งก�รผล�ต

ร�ยล����ยด 
ป��2560 ป��2561 

��ยก�รผล�ตท���1 ��ยก�รผล�ตท���2 ��ยก�รผล�ตท���1 ��ยก�รผล�ตท���2 

ก��ล�งก�รผล�ตต�ดต��ง 54,750,000 66,000,000 54,750,000 66,000,000 

ปร�ม�ณก�รผล�ตจร�ง 39,754,683 58,117,545 45,655,182 70,136,418 

%�ข�งก��ล�งก�รผล�ตต�ดต��ง 72.61 88.06 83.39 106.27 

รวมก��ล�งก�รผล�ตต�ดต��ง� 120,750,000 120,750,000 

รวมปร�ม�ณผล�ตจร�ง 97,872,228 115,791,600 

%ข�งก��ล�งก�รผล�ตต�ดต��งรวม 81.05 95.89 

(3) ก�รผล�ต�ล�กร�บวนก�รผล�ต

ก�ร�ตร�ยมว�ตถ�ด�บ 

(Mash Preparation) 

ก�ร�ม�ก 

(Fermentation) 

ก�รกล��น 

(Distillation) 

ก�รด�ดน�����ก 

(Dehydration) 

��ลก��ล�ท��ม�คว�ม

บร���ทธ���99.8%����������

�ดยปร�ม�ตร

�ช��วล�ปร�ม�ณ�4�ช��ว�มง 

�ช��วล�ปร�ม�ณ�36�ช��ว�มง 

�ช��วล�ปร�ม�ณ�30�น�ท� 
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กร�บวนก�รผล�ต��ท�น�ลข�งบร�ษ�ท����ม�รถ�บ�ง�ป�น�4�ข��นต�น�ล�กด�งน�� 

(1) ก�ร�ตร�ยมว�ตถ�ด�บ�(Mash Preparation Process)

ก�กน���ต�ลท��ถ�ก��ง�ดยท��จ�กถ�ง�ก�บก�กน���ต�ลจ�ถ�กน��ม��ตร�ยมก��นก�รน���ป�ม�กด�วยก�รน��

ก�กน���ต�ลม��จ��จ�งด�วยน����พ�������ด�คว�ม�ข�มข�นท����ม���ม�ล��ต�มกรดซ��ง�ป�น��ร�คม�ปร��ภทลด�รงต�งผ�ว

�พ���������ง�จ��ปนปร��ภท�Organic Salt ตกต�ก�น��กจ�กก�กน���ต�ล� 

(2) ก�ร�ม�ก�(Fermentation Process)

ก�กน���ต�ลท��ถ�ก�จ��จ�ง��วน�น��งจ�ถ�ก��ง�ข�����กร�บวนก�ร�ตร�ยมย��ต��พ����ตร�ยม�ช���ย��ต�����ร�บ

�ช��นกร�บวนก�ร�ม�ก��ดยจ��ต�ม��ร����ร�กรด��ล���ก�ศ�ซ��งจ���ป�นต��ก�ร�จร�ญ�ต�บ�ตข�งย��ต��จ�กน��น

ย��ต�ท��ผ��นก�ร�ล��ยงจน�ด��ภ�ว�ท����ม���ม�น�Prefermenters�จ�ถ�ก��ง�ข��ถ�ง�ม�ก�(Fermenters)�พร��มก�บ

ก�กน���ต�ลท��ถ�ก�จ��จ�ง��ก��วน�น�� ง�กร�บวนก�ร�ม�กข�งบร�ษ�ท��จ��ป�นกร�บวนก�ร�บบต���น���ง �

(Cascade Continuous)��ดยผ��นถ�ง�ม�กท�� ง�มด�6��บ�ซ��ง�น�ต�ล�ถ�งจ�ม�ป��ม��บวน�ล�ร�บบน����ล���ย�น�

�พ���ควบค�ม��ณ�ภ�ม�ถ�ง�ม�ก���คงท����ดยจ��ช��วล��นก�ร�ม�กท��ง���นปร�ม�ณ�36�ช��ว�มง��พ������ย��ต��ปล��ยน

น���ต�ล����ป�น��ลก���ล�� �ล�งจ�กน��นน����ม�กจ�ถ�ก��ง�ปย�งถ�งพ�ก�(BufferTank)��พ���ร�ท��ก�รกล��นต���ป�

�นกร�บวนก�รน��จ��ด���ลก���ล�ท��ม�ร�ด�บคว�มบร���ทธ��ปร�ม�ณ�9-10%��ดยปร�ม�ตร� 

(3) ก�รกล��น�(Distillation Process)

��ลก���ล�ท���ด�จ�กก�ร�ม�กท��ถ�ก�ก�บ�ว��นถ�งพ�ก�จ�ถ�ก��บ�ปย�ง��กล��นท���1�ซ��งท���น��ท���ยก

��ลก���ล���กจ�กน����ม�ก��ดยก�รกล��นท��คว�มด�นร�ด�บต���กว��บรรย�ก�ศ�� �ม�����ข�ง��ลก���ล��คล���นต�ว

��กจ�กย�ด��กล��นท���1�ก�จ���ลผ��นช�ด�ล���ย�น�����ลก���ล���วนท��บร���ทธ��จ�ควบ�น�น�ป�น��ลก���ล���ลว

ท��ม�คว�มบร���ทธ��ปร�ม�ณ�50%��ดยปร�ม�ตร��ล�ถ�ก��บ��ง�ปต��ย�ง��กล��นท���2�ซ��งม��น��ท��ท�������ลก���ล� �
ม�คว�มบร���ทธ���พ��มข��น��ดยก�รกล��นท��คว�มด�น��งกว��บรรย�ก�ศ��พ�������ด���ลก���ล�ท��ม�คว�มบร���ทธ��ปร�ม�ณ�

92%��ดยปร�ม�ตร�����ลก���ล�จ�ก��กล��นท���2�จ�ถ�ก��งผ��น�ข���ป���กร�บวนก�ร�ยกน�����ก�(Dehydration)�

�นกร�บวนก�รกล��นน��จ��ก�ดฟ��ซล��ยล��(Fusel Oil)�ซ��ง�ป�นผล�ตภ�ณฑ�พล�ย�ด����ม�รถน���ป�ช��น

��ต���กรรมต��ง���ช�น���ต��กรรมน�����ม���ต���กรรม�รซ��น�ล�พล��ต�ก���ต���กรรม�ล�ค�ก�ร��ล��ม�กพ�มพ��

น�กจ�กน���จ��ก�ดน���ก�ก����(Spent Wash)�ซ��งจ�ถ�ก��ง�ปบ��บ�ดท��ร�บบผล�ตก��ซช�วภ�พข�งบร�ษ�ท��ต���ป 

(4) ก�รด�ดน�����ก�(Dehydration Process)

�ป�นก�ร�ยกน���ท����ล����ก�พ���ท�������ลก���ล�ม�คว�มบร���ทธ���นร�ด�บ�99.8%��ดยปร�ม�ตร

�ดย��ร���ยข�ง��ลก���ล�จ�ผ��น������ร�บด�ดซ�บน���� (Dehydration Unit)�จ��นวน�2�ถ�ง�ซ��งจ�ม��Zeolytes 

บรรจ��ว�ภ�ย�น�พ���ท���น��ท��ด�ดซ�บน�����กจ�ก����ลก���ล���ดย��ลก���ล�ท�����ง�ล�วจ�ถ�กควบกล��น�ล�วท�����

�ย�นลงก��นจ�ถ�ก��ง�ปย�งถ�ง�ก�บ�(Storage Tank)��พ���ร�จ���น��ยต���ป�ท��งน���บร�ษ�ท��ม�ถ�ง�ก�บ��ท�น�ล�

จ��นวน�4��บ�คว�มจ�รวมท��ง���น�4,500,000�ล�ตร��ดย�นถ�ง�ก�บ�ต�ล��บจ�ม�ก�รปล��ย�น�ตร�จนทด�ทน��ก�ศ

ภ�ย�น��ร��ท���ร�ยกว����Nitrogen�Blanketing���พ���ร�กษ�ค�ณภ�พข�ง��ท�น�ล�ล�ร�จ�ดจ���น��ย����ก�ล�กค�� 
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�ก�รจ�ด��ว�ตถ�ด�บ 

(1) ก�กน���ต�ล�(Molasses)

ว�ตถ�ด�บ�ล�กท���ช��นก�รผล�ต��ท�น�ลข�งบร�ษ�ท��ค���ก�กน���ต�ล�ซ��งค�ด�ป�น��ด��วนกว��

ร��ยล��80�ข�งต�นท�นก�รผล�ต��ท�น�ล�บร�ษ�ท�����งซ���ก�กน���ต�ลจ�กผ��ผล�ต��ล�/�ร���ผ��จ�ดจ���น��ย�นปร��ทศ

ท��ง�มด�ดยบร�ษ�ท��จ��ร��ม�จรจ�ซ���ก�กน���ต�ลล�วง�น��ก�บผ��ผล�ต��ล�/�ร���ผ��จ�ดจ���น��ยก�กน���ต�ลต��ง�ต�ช�วงก��น

ฤด�ก�ล��ป�ด��บ���ย��น���งจ�กก�กน���ต�ล�ป�นผล�ตภ�ณฑ�พล�ย�ด�จ�กก�รผล�ตน���ต�ล�ด�งน��นปร�ม�ณก�กน���ต�ล���

จ�ม�ก�ร��น��ยจ�งข��น�ย��ก�บปร�ม�ณ���ย�ข����บ�น�ต�ล�ฤด�ก�ล�ป�น���ค�ญ��พ����ป�นก�รลดคว�ม����ยงจ�กก�รท��
บร�ษ�ท����จม�ปร�ม�ณก�กน���ต�ลซ��ง�ป�นว�ตถ�ด�บ�ล�ก�ม��พ�ยงพ�ต��ก�รผล�ต��ท�น�ลต�ม�ผนท��ว�ง�ว��บร�ษ�ท��

จ�งม�ก�รจ�ดท����ญญ�ซ���ก�กน���ต�ลล�วง�น��ก�บผ��ผล�ต�ล�/�ร��ผ��จ���น��ยก�กน���ต�ล��ดยจ�ก���นดปร�ม�ณก�รซ���

ก�กน���ต�ล�ล�ก���นด��งม�บท���น�น�น�ว��บร�ษ�ท��ม�ก�ร���งซ���ก�กน���ต�ลจ�ก�บร�ษ�ท�น�� �ต�ลม�ตรผล�จ��ก�ด���

(�ม�ตรผล�)��ป�น�ล�ก��น���งจ�ก�รงง�นน���ต�ลข�งม�ตรผลต��ง�ย���นบร��วณ�กล��ค�ยงก�บ�รงง�นข�งบร�ษ�ท��ซ��งจ�ช�วย

ปร��ย�ดต�นท�นก�กน���ต�ล�(รวมค��ขน��ง)�ลง�ด���วน�น��ง�ท��งน��บร�ษ�ท��ม�ก�รท����ญญ�ก�รซ���ข�ยก�กน���ต�ลก�บ

บร�ษ�ท�น���ต�ลม�ตรผล�จ��ก�ด�จ��นวน�200,000�ต�นต��ป���ป�นร�ย��วล��15�ป���ร��มต��ง�ต�ป��2548�ถ�งป��2562��ดยจ�ม�

ก�รก���นดร�ค�ซ���ข�ยท�ก�5�ป������ร�บ��ญญ��ล�ก��ล�ท�ก��1�ป������ร�บ��ญญ���ร�ม� 

� ถ�ง�ม�ว��บร�ษ�ท��จ����งซ���ก�กน���ต�ลจ�กผ��ผล�ต�ล�ก�พ�ยงร�ย�ด�ยว�ค���ม�ตรผล��น���งจ�ก�ป�น

ผ��ผล�ตร�ย��ญ���ล�ม��รงง�น�ย��บร��วณ�กล��ค�ยงก�บ�รงง�นข�งบร�ษ�ท��ท�����ลดต�นท�นค��ขน��งก�กน���ต�ล�ด��ล�ว�

บร�ษ�ท��ย�งม�ก�ร���งซ���ก�กน���ต�ลจ�กผ��ผล�ต�ล�/�ร��ผ��จ�ดจ���น��ยก�กน���ต�ลร�ย���น�พ���ร�กษ�คว�ม��มพ�นธ�ท��ด�

�ล�ลดคว�ม����ยงจ�กก�รพ��งพ�งผ��ผล�ต�ล�/�ร��ผ��จ�ดจ���น��ยน��ยร�ย��ดยบร�ษ� ท���ด�ม�ก�รท����ญญ�ซ���ข�ย

ก�กน���ต�ลร�ย�ย�ว�พ��ม�ต�มจ�กผ��ผล�ตก�กน���ต�ลร�ย���น��ด��ก��บร�ษ�ท�น���ต�ลนคร�พชร�จ��ก�ด�ซ��งม�ร�ย��วล����

ข�ง��ญญ��5�ป���ร��มต��ง�ต�ว�นท���1�มกร�คม�2557�ถ�งว�นท���31�ธ�นว�คม�2561 

� ท��งน����นก�รซ���ก�กน���ต�ล��วน��ญ�ข�งบร�ษ�ท��น��น�ผ��ข�ยม��น��ท����งม�บก�กน���ต�ลถ�ง�รงง�น
ข�งบร�ษ�ท���ย��ง�รก�ต�ม�ม�ผ��ข�ยบ�งร�ยท��บร�ษ�ท��จ�ต��งจ�ดรถขน��ง�ปร�บม�บก�กน���ต�ลจ�ก�รงง�นข�งผ��ข�ย

ซ��ง�นกรณ�น���บร�ษ�ท�จ�ว��จ��งบร�ษ�ทขน��งภ�ยน�ก�นก�รขน��งก�กน���ต�ลจ�ก�รงง�นข�งผ��ข�ยม���งม�บท���รงง�น
ข�งบร�ษ�ท���ดย�น��ญญ�จ��งขน��งร��ว��งบร�ษ�ท��ล�บร�ษ�ทขน��งจ�ร�บ�ช�ด�จนว��ผ��ขน��งต��งร�บผ�ดช�บ�นคว�ม

���ย��ยท��ง�ล�ยท���ก�ดจ�กก�รปล�มปน�ก�ร�����มค�ณภ�พ��ร��ก�ร��ญ��ยข�ง��นค���นร��ว��งก�รขน��ง�ล�

คว�ม���ย��ย�น���งจ�ก��บ�ต���ต���ม�ว��ก�รปล�มปน�ก�ร�����ม�ภ�พ�ร��ก�ร��ญ��ยน��นจ��ก�ด�น���งจ�ก����ต��ด����

ก�ต�มบร�ษ�ทขน��งต��งชด�ช�คว�ม���ย��ย����ก�บร�ษ�ท����� 

(2) ��ร�คม�

น�ก��น��จ�กก�กน���ต�ลท���ป�นว�ตถ�ด�บ�ล�ก�ล�ว �บร�ษ�ท�ย�ง�ช���ร�คม��นกร�บวนก�รผล�ต
��ท�น�ล�ดย�นป��2559-2561�ต�นท�น��ร�คม�ค�ด�ป�น��ด��วนร��ยล��1.68�ร��ยล��1.82��ล�ร��ยล��1.78�ข�ง
ต�นท�นก�รผล�ต��ท�น�ล�ท��งน�����ร�คม�ท�����ค�ญท��บร�ษ�ท���ช��นกร�บวนก�รผล�ต��ช�น�ย��ต�,�ย��ร�ย ,�ด��ม�ม�น��ยม
ฟ���ฟต, Anti Foam �ล�กรดซ�ลฟ�ร�ก��ป�นต�น��ดย�ป�นก�ร���งซ���จ�กผ��ผล�ต��ล�/�ร���ผ��จ�ดจ���น��ย�นปร��ทศ
ท��ง�มด��ล�จ�กก�รท��บร�ษ�ท�����คว�ม���ค�ญก�บค�ณภ�พข�งผล�ตภ�ณฑ��บร�ษ�ท�จ�ง�น�นก�ร���งซ���ว�ตถ�ด�บ���������
ท��ม�ค�ณภ�พจ�กผ��ผล�ต��ล�/�ร���ผ��จ�ดจ���น��ยท��ม�ศ�กยภ�พ�ล�คว�ม��ม�รถท��จ�จ�ด��งว�ตถ�ด�บท��ม�ค�ณภ�พ����
ต�มท��ก���นด�ด��ย��งครบถ�วน�ล�ตรงต�มก���นด�วล�ท��ต��งก�ร��ดยบร�ษ�ท��จ�ม�ก�รจ�ดท��ท��บ�ยนร�ยช���ผ��ผล�ต�
�ล�/�ร���ผ��จ�ดจ���น��ย�(Approved Vendor List) �พ����ช��นก�รกล��นกร�งผ��ผล�ต��ล�/�ร���ผ��จ�ดจ���น��ยท��ม�
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ค�ณภ�พ�ซ��งบร�ษ�ท��จ�ท��ก�รทบทวนผลก�รปร��ม�นป�ล��2�คร�� ง��ดยพ�จ�รณ�จ�กค�ณภ�พ�ล�ปร�ว�ต� ����������
ก�ร��งม�บว�ตถ�ด�บ�ป�น�ล�ก�  

 ท��งน����นก�ร���งซ�����ร�คม�น��นบร�ษ�ท�จ�พ�จ�รณ�จ�กปร�ม�ณก�ร���งซ���ข��นต����(Minimum Stock) 

ท��ก���นด�ว���ดย��กปร�ม�ณลดลงจนถ�งปร�ม�ณข��นต���ท��ต��งม��ว��ร�บบ�ERP ก�จ��จ�ง���ผ��ท���ก��ยวข��งด���น�นก�ร

���งซ�����ร�คม��พ��ม�ซ��งร�บบด�งกล��วจ�ช�วย���บร�ษ�ท����ม�รถบร���รว�ตถ�ด�บ�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล����������

ม�ปร�ม�ณท����ม���ม 

(3)�ม�น���น 

 ป�จจ�ย�นก�รพ�จ�รณ��ล��ก�ช�ว�ตถ�ด�บ�นก�รผล�ต��ท�น�ลข�ง��ยก�รผล�ตท���2�น��น�จ�ข��น�ย��ก�บ

ต�นท�นก�รผล�ต�ล��ผนก�รผล�ตข�งบร�ษ�ท���ป�น�ล�กซ��งก�รท��บร�ษ�ท��ม�ท�ง�ล��ก�นก�ร�ล��ก�ช�ว�ตถ�ด�บจ�ท�����

บร�ษ�ท��บร���รต�นท�นก�รผล�ต�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ���กท��งช�วยลดคว�ม���� ยงจ�กก�รพ��งพ�งก�กน���ต�ล�ป�น
ว�ตถ�ด�บ�ล�ก�พ�ยง�ย��ง�ด�ยว��ดยบร�ษ�ท����ม�รถ�ล��ก�ช�ว�ตถ�ด�บท��ม�ต�นท�นท��ต���กว���นก�รผล�ต��ท�น�ล�ด��  

 ท��งน���บร�ษ�ท���ด�ม�ก�ร�ตร�ยมคว�มพร��ม����ร�บก�รผล�ต��ท�น�ลจ�กม�น���น��ดยม�น�ยบ�ย

�นก�รจ�ด��ม�น���นจ�กบร��วณจ�ง�ว�ด�กล��ค�ยง��ช�น�จ�ง�ว�ดก�ญจนบ�ร����ท�ยธ�น��นคร�วรรค��ล�ก���พง�พชร�

ซ��ง�ป�นพ��นท��ท��ม�ก�รปล�กม�น���ป��ล�ง�ป�นจ��นวนม�ก��ดยก�รซ���ม�น���นน��น�บร�ษ�ทจ�ท��ก�ร���รวจล�นม�น

�พ������ม��น�จว���ล�นม�นด�งกล��วม�ศ�กยภ�พ�นก�รผล�ตม�น���นตรงต�มค�ณภ�พท��บร�ษ�ท��ต��งก�ร��ล�บร�ษ�ท����

จ�ท��ก�ร���มต�ว�ย��ง��พ���ตรวจ��บค�ณภ�พข�งม�น���นท�กคร��ง�ก��นต�ด��น�จท��ก�รซ���ข�ย�น�กจ�กน�� �น

ข��นต�นก�รร�บม�บม�น���น�น�ต�ล�คร��ง�บร�ษ�ท��ก�จ�ท��ตรวจ��บม�น���น�น�ต�ล�ค�นรถว��ม�ค�ณภ�พต�มท��

ก���นด�ร���ม��ก��นท��จ�ร�บม�บ �ดย��กม�ค�ณภ�พ�ม��ป�น�ปต�มท��บร�ษ�ท�ก���นด�ก�จ�ปฎ���ธก�รร�บม�บ�น

คร��งด�งกล��ว��พ������ม��น�จว��ม�น���นท��บร�ษ�ท��จ�ด��ม�น��น�ป�นม�น���นท��ม�ค�ณภ�พตรงต�มท��ก���นด�ล���ม���ม

����ร�บ�ช��นกร�บวนก�รผล�ต��ท�น�ลข�งบร�ษ�ท��  

(4)�น���ต�ลทร�ยด�บ 

��บ�น���งจ�กกร�บวนก�รผล�ต��ท�น�ลข�ง��ยก�รผล�ตท���2���ม�รถร�งร�บว�ตถ�ด�บน���ต�ล

ทร�ยด�บ�ด� จ�งน�บ�ป�นก�ร�พ��มคว�มย�ด�ย��น�นก�ร�ล��ก�ช�ว�ตถ�ด�บข�งบร�ษ�ท����กท�ง�น��ง���งผล���บร�ษ�ท��

��ม�รถบร���รต�นท�นก�รผล�ต�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พม�กข��น 

ท��งน���น�ต�ล�ป�ท��ปร�ช�มคณ�กรรมก�ร���ย�ล�น���ต�ลทร�ย�(ก�น.)�จ�พ�จ�รณ�น�ยบ�ย

�พ��ม�ต�มปร�ม�ณก�รจ���น��ยน���ต�ลทร�ยด�บภ�ย�นร�ช��ณ�จ�กร����ก�ก�จก�ร��ต���กรรมผล�ต��ท�น�ล ��ดย
จ�พ�จ�รณ�จ�กปร�ม�ณผลผล�ต�น�ต�ล�ฤด�ก�รผล�ต�พ���ลดปร�ม�ณน���ต�ลทร�ยท��จ���ง��ก���ตล�ด�ลก��ล��พ���

�ป�นก�ร��ง��ร�ม�ล�ขย�ยตล�ดก�ร�ช�น���ต�ลทร�ย�ป�นว�ตถ�ด�บ�นปร��ทศ����พ��ม��งข��น�  
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 (3)�ป�จจ�ยคว�ม����ยง 

  บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด �(ม��ชน)�ปร�ก�บธ�รก�จผล�ต��ท�น�ล�พ����ช�ผ�มก�บ������

น���ม�น�บนซ�น�น��ตร���วนต��ง���ป�นน���ม�น�ก���ซ��ล��E10, E20��ล��E85��พ����ช��ป�น�ช����พล�ง����ร�บรถยนต�
�ดยท��ว�ป�ดยบร�ษ�ท���ป�นผ��ปร�ก�บ��ต���กรรมกล�งน���ท���ม��ด�ปร�ก�บ��ต���กรรมต�นน����ล�ปล�ยน���จ�งต��ง���

คว�ม���ค�ญก�บก�รบร���รคว�ม����ยงด��นก�รจ�ด��ว�ตถ�ด�บซ��ง�ป�น��ต���กรรมต�นน�����น�ด��ก�ก�กน���ต�ล�ป�นต�น�

รวมถ�งก�ร�ช�ก��ซช�วภ�พซ��ง�ป�น�ช����พล�ง�ล�ก��ดยท��ง��ง�ร���งด�งกล��ว�ป�นต�นท�น��วน��ญ��นก�รผล�ต��ท�น�ล��

�พ��������ม�รถท��ก���รท��ด���ดยม�ก�รบร���รคว�ม����ยงท�����ค�ญ�นร�บป��2561�ด�งน�� 

(1) �คว�ม����ยงด��นก�รจ�ด��ว�ตถ�ด�บ�ล�ก 

 บร�ษ�ท��ช�ก�กน���ต�ลซ��ง�ป�นผลผล�ตท�งก�ร�กษตร�ป�นว�ตถ�ด�บ�ล�ก�นก�รผล�ต��ท�น�ลค�ด�ป�น

��ด��วนม�กกว��ร��ยล��80�ข�งต�นท�น�ดยรวมจ�งม�ป�จจ�ยท��จ���งผลกร�ทบ�ล�ยด��น���น�ด��ก�พ��นท���นก�ร

�พ��ปล�กซ��งจ��ปรผ�น�ปต�มผลต�บ�ทน�ม��� �ปร�ยบ�ท�ยบก�บพ�ช�ร�ชน�ด���น��ภ�พภ�ม���ก�ศ,��รคร�บ�ด,�

ปร�ม�ณน���ฝน�ล�น���ชลปร�ท�น�น�ต�ล�ป��คว�มต��งก�ร�ช��น��ต���กรรม���น�ล�ปร�ม�ณก�ร��ง��ก�น�ต�ล�ป��

�ป�นต�น�ดยบร�ษ�ท�ม�ก�รจ�ด��ก�กน���ต�ล�ดยท����ญญ�ซ���ข�ยร�ย�ย�วก�บผ��ผล�ต�ล��ร��ผ��จ�ดจ���น��ย

ก�กน���ต�ล�นปร��ทศ�พ���ตกลงปร�ม�ณ�ล�ก���นด�วล���งม�บก�กน���ต�ล�ว�ล�วง�น��� ซ��งจ�ช�วย�����ม�รถ
บร���ร�ต��กว�ตถ�ด�บรวมท��งก�รว�ง�ผนผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล��ง��ด 

(2) �คว�ม����ยงจ�กคว�มผ�นผวนข�งร�ค�ว�ตถ�ด�บ�ล�ก 

 ก�ร�ปล��ยน�ปลงร�ค�ว�ตถ�ด�บก�กน���ต�ล��งผล�ดยตรงต��ต�นท�นก�รผล�ต��ท�น�ล� �น���งจ�ก�ป�น

ต�นท�น��วน��ญ��นก�รผล�ต��ท�น�ล�ท��งน��ร�ค�ก�กน���ต�ลจ��ปรผ�น�ปต�ม��ปท�น��ป�งค��นท�ศท�ง�ด�ยวก�บก�ร

�ปล��ยน�ปลงร�ค�น���ต�ล�ซ��ง�ป�น�ปต�มฤด�ก�ล�ล�กล�กตล�ด���กร�ค�ว�ตถ�ด� บก�กน���ต�ลปร�บต�ว�พ��ม��งข��น

�ย��งรวด�ร�ว��จ��งผลกร�ทบต��ต�นท�นข�ย�ล���ตร�ก���รข�งบร�ษ�ท��น���งจ�ก�ม���ม�รถปร�บร�ค�ข�ย��ท�

น�ล�พ��มข��น�ซ��งบร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ยก���นดร�ค�ข�ย��ท�น�ลจ�กต�นท�นบวกก���รข��นต�น�น��ตร�ท����ม���ม���กท��งม�

ก�รต�ดต�ม�ถ�นก�รณ�ตล�ด�ล�คว�ม�คล���น��วข�งร�ค�ว�ตถ�ด�บก�กน���ต�ล�ย��ง�กล�ช�ด�ล�ต���น���ง� �พ������

��ม�รถจ�ดซ���ว�ตถ�ด�บ�ด��นร�ค�ท����ม���ม�ร����ม�รถ�ข�งข�น�ด��ดยม���ตร�ก���ร� (GROSS PROFIT MARGIN)�ท��ด� 

(3) �คว�ม����ยงจ�กก�รพ��งพ�งล�กค��ร�ย��ญ� 

  บร�ษ�ท��จ���น��ย��ท�น�ล�พ����ช��ป�น�ช����พล�ง���ก�บผ��ค��น���ม�นม�ตร��7����งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�

ก�รค��น���ม�น�ช����พล�ง�พ.ศ.�2543��พ���น���ปผ�ม�ป�นน���ม�น�ก���ซ��ล��ซ��งถ��ว���ป�นตล�ดท��ม�ล�กค��น��ยร�ย�

ด�งน��นล�กค��ร�ย��ญ�ท��ม�คว�มต��งก�ร��ท�น�ล�นปร�ม�ณม�กจ�งม����น�จต��ร�งท��งร�ค��ล��ง���น�ขก�รซ���ข�ย�

�ต���ก�ม�ม�ปร�ม�ณก�ร���งซ���จ�กล�กค��ร�ย��ญ���ร��ปร�ม�ณก�ร���งซ���ลดลง��จจ���งผลกร�ทบต��ร�ย�ด� �����

�ล�ผลก���รข�งบร�ษ�ท���ด��บร�ษ�ท��จ�ง�น�นก�ร�ร��งคว�ม��มพ�นธ���นด�ก�บล�กค���พ����ร��งคว�ม�ช���ม��น� ��������

�ล�คว�มพ�งพ��จ��ง��ด���ก�บล�กค�����กท��งพย�ย�มลดก�รพ��งพ�งล�กค��ร�ย�ดร�ย�น��ง�ป�น�ล�ก��ดยขย�ยฐ�น

ล�กค�����ม�กข��น�พ��������ม�รถจ���น��ย��ท�น�ล�ด�ต�ม�ผนง�น�ล��ป���ม�ย�นร�ค��ล��ง���น�ขท��ด�ท����ด 
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(4) คว�ม����ยงจ�กน�ยบ�ยข�งภ�คร�ฐ  

� �น���งจ�กน�ยบ�ย��ง��ร�มก�ร�ช�พล�งง�นทด�ทนข�งภ�คร�ฐม�ผลกร�ทบต��ก�รด���น�นธ�รก�จ������

��ท�น�ล�ตล�ดจน�ผนพ�ฒน�พล�งง�นทด�ทน�ล��น�ร�กษ�พล�งง�น�(AEDP 2015)�ท��ก���นด�ป���ม�ยคว�ม

ต��งก�ร�ช���ท�น�ล��ล��ผนก�รบร���รจ�ดก�รน���ม�น�ช����พล�ง�(OIL PLAN 2015)��นก�รก���นดชน�ดน���ม�น����

ท��จ���น��ย���ม�คว�ม��ม���ม�ด�งน��นก�ร�ปล��ยน�ปลงน�ยบ�ยข�งภ�คร�ฐ��ร���นกรณ�ท��น�ยบ�ยข�งภ�คร�ฐ���

ข�ดคว�มต���น���ง�ร���ม�ช�ด�จน�จ���งผลกร�ทบต��ก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� ซ��งจ�ต��งบร���รก�รผล�ต�ล�

ก�รจ���น��ย��ท�น�ล����ก�ดปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล��ง��ด��ดยม��ง�น�นก�รบร���รต�นท�น�ก�รร�กษ�ค�ณภ�พ
ผล�ตภ�ณฑ���ล�ก�ร�ร��งคว�ม��มพ�นธ���นด�ก�บล�กค���รวมถ�งก�รขย�ยตล�ด��ง��ก�ร��ก�ร�ร��งม�ลค���พ��ม���ก�บ

ผล�ตภ�ณฑ��พ������ม��น�จ�ด�ว��จ��ด�ร�บผลกร�ทบจ�กน�ยบ�ยข�งภ�คร�ฐน��ยท����ด 

(5) �คว�ม����ยงจ�ก�นว�น�มก�ร�ช�รถยนต��ฟฟ���ล�รถยนต���บร�ด�พ��มข��น  

� ต�มท��ภ�คร�ฐม�น�ยบ�ย�นก�ร�น�บ�น�น��ต���กรรมรถยนต��ฟฟ���(ELECTRICAL VEHICLES 

�ร����EVs�)�ต�มน�ยบ�ย�ENERGY 4.0�ท��จ�ปร�บ�ปล��ยนก�รพ��งพ�ฟ��ซ�ล�ป���พล�งง�น���ข�ยว�พ��มม�กข��น�

ก�ปรก�บก�ร�ช�รถยนต���บร�ดท���ช�ท��งพล�งง�น�ฟฟ���ล�น���ม�น�ช����พล�งม��นว�น�ม�พ��มม�กข��น�นป�จจ�บ�น��ม�จ�ม�

ข��จ��ก�ดด��นร�ค��ล���ย�ก�ร�ช�ง�นข�ง�บต�ต�ร���ร�ย��วล�ก�รช�ร�จ�บต�ต�ร����ล�จ��นวน�ถ�น����บร�ก�ร����

ท��จ�ต��งพ�ฒน�ต���ป�น�น�คตก�ต�ม�จ����น�ด�ว��ก�ร�ช�พล�งง�น�ฟฟ���นรถยนต�จ���งผลกร�ทบต��คว�ม

ต��งก�ร�ช�น���ม�น�ช����พล�ง�ล���ท�น�ล�น�น�คต��ดยบร�ษ�ท��ย��ร��ว��งก�รศ�กษ�คว�ม�ป�น�ป�ด��นก�รผล�ต

ผล�ตภ�ณฑ����น�ร���น�พ�นธ�ข�ง��ท�น�ล��พ���ลดผลกร�ทบจ�กคว�มต��งก�ร�ช� ��ท�น�ลท����จจ�ลดลง ����������

�น�น�คต 

(6) �คว�ม���� ยงจ�กก�ร�ช� ก��ซช�วภ�พ�ป�น�ช�� � �พล�ง�ล�ก����ร�บ ผล�ต��น�� ��ล�

กร����ฟฟ���พ����ช��นกร�บวนก�รผล�ต��ท�น�ล  

 � ��ช�ก��ซช�วภ�พ�ป�น�ช����พล�ง�ล�ก����ร�บก�รผล�ต��น����ล�กร����ฟฟ���พ����ช��นกร�บวนก�ร

ผล�ต��ท�น�ล�ซ��ง�ป�น�น��ง�นน�ยบ�ยลดต�นท�น�ล��พ��มปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�นก�รผล�ต��ท�น�ล�จ�ก�ด�มท��

�ช�น���ม�น�ต��ล�พล�งง�นช�วมวล�ป�น�ช����พล�ง�ล�ก�ท��น��น�ท�������ม�รถลดต�นท�นค���ช����พล�ง�ด�ม�ก�ป�จจ�บ�น

บร�ษ�ท����ม�รถผล�ตก��ซช�วภ�พ�ด��พ�ยงพ�����ร�บก�รผล�ต��น�����ล�กร����ฟฟ��ท���ช��นก�รผล�ต��ท�น�ล�����

ท��ง��ง��ยก�รผล�ต��ย��ง�รก�ต�มบร�ษ�ท����จม�คว�ม����ยง��ก�ก�ดภ�ยธรรมช�ต�ซ��งควบค�ม�ม��ด��ท�����บ��ผล�ตก��ซ

ช�วภ�พ�ด�ร�บคว�ม���ย��ย�ล�ท�����กร�บวนก�รผล�ตก��ซช�วภ�พต��ง�ย�ดช�ง�กลง��ดยจ�ต��ง��น�ป�ช��ช����พล�ง

ชน�ด���นทด�ทน��ช�น�น���ม�น�ต��ล�ก�ล�ป�ล�ม��ป�นต�น�ก�จ�ท�����ต�นท�นก�รผล�ต��ท�น�ล�พ��ม��งข��น�ซ��งบร�ษ�ท��

ก�ตร��น�กถ�งคว�ม����ยงด�งกล��ว�จ�ง�ด�ปร�บปร�ง�ครง�ร��งบ��ผล�ตก��ซช�วภ�พ���ม�คว�มม��นคง�ข�ง�รง�ล�จ�ด���ม�
�น�วยง�นค�ย�ฝ��ร�ว�ง�ล�ด��ลร�บบก�รผล�ตก��ซช�วภ�พท�กร�บบ�ย��ง�กล�ช�ด��ดยม�ก�รซ��ม�ซมบ��ร�งร�กษ�

�คร���งจ�กร��ปกรณ�ต��ง���ย��ง�ม�����ม��ย��ตล�ด�วล���พ��������ม�รถผล�ตก��ซช�วภ�พ�ด��ย��งต���น���ง�ล�ม�

ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธผล��ง��ด�น�กจ�กน�� �ย�ง�ด�จ�ดท��กรมธรรม�ปร�ก�นคว�ม����ยงภ�ยท�กชน�ดท�� �ก�ดจ�กภ�ย

ธรรมช�ต��พ���ร�งร�บคว�ม����ยง�ว���กท�ง�น��งด�วย 
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(7) คว�ม����ยงจ�กผลกร�ทบ���ง�วดล��ม

บร�ษ�ท�����คว�ม���ค�ญ�ล�ตร��น�กถ�งผลกร�ทบด��น��ขภ�พ�ล��น�ม�ยข�งช�มชน��ดยร�บ

�รงง�น�จ�งม�คว�มม��งม��น�ล�����จ���ต���ภ�พ�วดล��ม��ล�มลภ�ว�ท����จจ��ก�ดข��นท��ง 2�ด��นด�งน�� 

������(7.1)�คว�ม����ยงจ�กผลกร�ทบ���ง�วดล��มด��นมลพ�ษท�ง��ก�ศ 

��������ด�ต�ดต��ง��ปกรณ��BIO SCRUBBER ����ร�บก��จ�ดก��ซ���ดร�จนซ�ล�ฟด��(H2S)��นก��ซช�วภ�พ�

ท���ช��ป�น�ช����พล�ง����ร�บก�รผล�ต��น����ล�กร����ฟฟ���พ���ท�����ก��ซช�วภ�พม�คว�ม����ด�ล�ม�ค�ณภ�พท��ด��

น�กจ�กน��ย�งม�ท�มง�นท��ค�ย�ฝ��ร�ว�ง�ล�ซ��มบ��ร�งผ���บคล�มบ��ก��ซช�วภ�พ����ย���น�ภ�พท��ด��ล�ม�คว�มม��นคง

�ข�ง�รง���กม�ก�รช��ร�ด���ย��ยก�จ�ม�ท�มง�น�ข���ปซ��ม�ซม�ก��ขท�นท��พ���ป��งก�น�ร��ลดผลกร�ทบมลพ�ษ �

ท�ง��ก�ศท����จจ��ก�ดข��นต��ช�มชน���ม�กท����ด 

��(7.2)�คว�ม����ยงจ�กผลกร�ทบ���ง�วดล��มด��นทร�พย�กรน����ล�ก�รบ��บ�ดน������ย 

�������ด�ด���น�นก�รต�ม�ง���น�ขข��ก���นดข�งกรม�รงง�น�กร�ทรวง��ต���กรรม�น���ร���งก�ร

จ�ดก�รน������ยข�ง�รงง�น��ต���กรรม���ดยม�ก�รก���ร��งบ��ก�ก�ก�บน���ก�ก���ท��ผ��นกร�บวนก�รผล�ตก��ซ

ช�วภ�พ�ย��ง��ม���ม�พ�ยงพ��ม�ก�รตรวจ��บ�ล�ซ��ม�ซมค�นบ�����ม��นคง�ข�ง�รงต�ม�ล�กว�ศวกรรม� �ล��

ก�ก�ก�บน����นร�ด�บท��ต���กว��ค�นบ���(FREE BOARD)��ย��ง�พ�ยงพ��พ���ลด��ก��ข�งก�ร�ก�ดน���ล�นจ�กบ���ม���ฝน

ตก�น�ก�น�กจ�กน���บร�ษ�ท��ย�ง�ด�ก���ร��ง�รงง�นร���ยน���ก�ก����พ���ลดปร�ม�ณน���ก�ก���ท��ต��งก�ก�ก�บ�ล� �
ลดคว�ม����ยงจ�กก�รท��น���ก�ก���จ�ร��ว��ล��ก�ก�ด��ทกภ�ยข��น�ท��งน���พ���คว�มปล�ดภ�ย�ล�ป��งก�นผลกร�ทบ�

ท����จจ��ก�ดข��นก�บช�มชน�ดยร�บ�รงง�น 

(8) คว�ม����ยงจ�กก�รปฏ�บ�ต�ต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�ว��น��ญญ�ก��ย�ม�ง�นจ�ก�ถ�บ�นก�ร�ง�น

ธน�ค�รผ�����ก���ด�ก���นด�ง���น�ข�ก��ยวก�บก�รด��รง��ด��วนก�รถ�����นข�ง�บร�ษ�ท�ล�นน��ร�ซ�ร���ซ�

จ��ก�ด�(ม��ชน)�(�LANNA�)�ซ��ง�ป�นบร�ษ�ท�ม��ม����ต���กว��ร��ยล��50�ข�งจ��นวน���นท��ง�มดตล�ด��ย���ญญ��

ก��ย�ม�ง�นจ�งม�คว�ม����ยงท����จจ�ปฏ�บ�ต�ผ�ด�ง���น�ขต�ม��ญญ�ก��ย�ม�ง�น�ล�ท�����ธน�ค�รผ�����ก����ม�รถ�ร�ยก��� ��

บร�ษ�ท��ช��ร�ค�น�ง�นต�นข�ง�ง�นก��ย�มท��ง�มดท�นท�ซ��ง��จจ���งผลกร�ทบต���ภ�พคล��งข�งบร�ษ�ท���นท����ด��ก�

LANNA จ���น��ย���นท��ถ���ย���นบร�ษ�ท���ล�ท�������ด��วนก�รถ�����นลดลงต���กว��ร��ยล��50�ข�งจ��นวน���นท��ง�มด�

ซ��งบร�ษ�ท��ตร��น�กถ�งคว�ม����ยงด�งกล��ว�ดย�ด�ร�ยง�น���คณ�กรรมก�ร� LANNA ทร�บถ�ง�ง���น�ขท��ต��งด��รง

��ด��วนก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ด�งกล��ว���ก�LANNA ม��ผนท��จ�ลด��ด��วนก�รถ�����น�นบร�ษ�ท���น�น�คตก�จ��จ�ง

���บร�ษ�ท��ทร�บล�วง�น��ก��น��พ������บร�ษ�ท����ม�รถ�จรจ�ก�บธน�ค�รผ�����ก��ก��น�พ������บร�ษ�ท����ม�รถปฏ�บ�ต�

ต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�ว��น��ญญ�ก��ย�ม�ง�น�ด��ดย�ม�ผ�ด��ญญ��ต��ย��ง�ด 

36



(4)ทร�พย���นท���ช��นก�รปร�ก�บธ�รก�จ

ร�ยล����ยดข�งทร�พย���นท���ช��นก�รปร�ก�บธ�รก�จณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�บร�ษ�ท��ม�ทร�พย���นท���ช��น

ก�รปร�ก�บธ�รก�จด�งต���ปน�� 

ปร��ภท/ล�กษณ�ทร�พย���น ล�กษณ�กรรม��ทธ�� 

ภ�ร�ผ�กพ�น 

ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561 

ม�ลค��ต�มบ�ญช���ทธ� 

ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561 

(ล��นบ�ท) 

ท��ด�น����ร�บ�ปลง�กษตร�ล�บ��ผ��ง 
ต��บล�น�งม�ค�� �มง�����ภ�ด��นช��ง�
จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��รวมพ��นท���1,220-1-24.9��ร� 

�ป�น�จ��ข�ง จดจ��น�งท��ด�น 
�ว�ก�บธน�ค�รพ�ณ�ชย� 

65.14 

- 104.70 

ท��ด�น����ร�บบ��ผล�ตก��ซช�วภ�พบ��ท���3 
ต��บล�น�งม�ค�� �มง�����ภ�ด��นช��ง�
จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��รวมพ��นท���23-2-32��ร� 

�ป�น�จ��ข�ง - 5.21 

ท��ด�น����ร�บบ���ก�บน���ก�ก��� 
ต��บล�น�งม�ค�� �มง�����ภ�ด��นช��ง�
จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��รวมพ��นท���128-3-63��ร� 

�ป�น�จ��ข�ง จดจ��น�งท��ด�น 
�ว�ก�บธน�ค�รพ�ณ�ชย� 

13.05 

ท��ด�น����ร�บบ���ก�บน���ด� 
ต��บล�น�งม�ค�� �มง�����ภ�ด��นช��ง�
จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��รวมพ��นท���42-3-72��ร� 

�ป�น�จ��ข�ง จดจ��น�งท��ด�น 
�ว�ก�บธน�ค�รพ�ณ�ชย� 

4.42 

ท��ด�น����ร�บล�นจ�ดรถบรรท�ก 
ต��บล�น�งม�ค�� �มง�����ภ�ด��นช��ง�
จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��รวมพ��นท���246-2-19.5��ร� 

�ป�น�จ��ข�ง จดจ��น�งท��ด�น 
�ว�ก�บธน�ค�รพ�ณ�ชย� 

24.82 

- 3.19 

ท��ด�น����ร�บ��ยก�รผล�ตท��2� �ล�บ��ผล�ต��
ก��ซช�วภ�พบ��ท�� �4�ต��บล�น�งม�ค���มง�
����ภ�ด��นช��ง�จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��รวมพ��นท���
83-1-16��ร� 

�ป�น�จ��ข�ง จดจ��น�งท��ด�น 
�ว�ก�บธน�ค�รพ�ณ�ชย� 

8.22 

ท��ด�น����ร�บ��ยก�รผล�ตท�� �1�ต��บล�น�ง
ม�ค���มง�����ภ�ด��นช��ง�จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��
รวมพ��นท���103-1-17��ร� 

�ป�น�จ��ข�ง จดจ��น�งท��ด�น 
�ว�ก�บธน�ค�รพ�ณ�ชย� 

10.63 

��วนปร�บปร�งท��ด�น �ป�น�จ��ข�ง - 56.79 

�คร���งจ�กร�ล���ปกรณ� �ป�น�จ��ข�ง จดจ��น�ง�คร���งจ�กร 
�ว�ก�บธน�ค�รพ�ณ�ชย� 

1,349.80 

- 360.08 
��ค�ร�ล����งปล�ก�ร��ง �ป�น�จ��ข�ง จดจ��น�ง��ค�ร 

�ว�ก�บธน�ค�รพ�ณ�ชย� 
137.53 

- 242.44 
�คร���ง�ช����น�กง�น �ป�น�จ��ข�ง - 3.43 

ย�นพ��น� �ป�น�จ��ข�ง - 4.91 
��นทร�พย�ร��ว��งก���ร��ง�ล�ต�ดต��ง �ป�น�จ��ข�ง - 361.70 
รวม 2,756.06 
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��ญญ�ซ���ข�ยก�กน���ต�ล 

ค����ญญ�� : บร�ษ�ท�น���ต�ลม�ตรผล�จ��ก�ด�(���ญญ��ล�ก�) 

ว�นท���น��ญญ� : 28�พฤษภ�คม�2546 

ล�กษณ���ญญ� : ผ��ข�ยตกลงข�ยก�กน���ต�ล����ก�ผ��ซ���จ��นวน�120,000�ต�นต��ป���ดยจ�ตกลงร�ค�ท�ก���

ร�ย��5�ป� 

��ย���ญญ� : ป��2548-2562 

ก�ร��งม�บ : ผ��ข�ยจ�ต��ง��งม�บก�กน���ต�ล����ก�ผ��ซ����ณ��รงง�นข�งผ��ซ��� 

ค��ปร�บ : ��กผ��ข�ย�ม���ม�รถจ�ด��ก�กน���ต�ล����ก�ผ��ซ���ต�มปร�ม�ณท��ตกลงก�น�ผ��ข�ยจ�จ�ด��

�ร��จ�ดซ���ก�กน���ต�ลจ�กท�����น�พ���น��ม���งม�บ����ก�ผ��ซ���จนครบถ�วนต�มจ��นวน�ล�

ร�ค�ท��ก���นด��นกรณ�ท��ผ��ข�ย�ม���ม�รถจ�ด��ก�กน���ต�ลม�ทด�ทน����ก�ผ��ซ����ด��ผ��ข�ย

จ�ต��งค�น�ง�นม�ดจ��ค��ก�กน���ต�ล��วนท��ผ��ซ���ต��งจ�ด��ม��ช�ทด�ทน�รวมถ�งชด�ช�ร�ค�

ก�กน���ต�ล�น��วนท���ผ��ซ���จ��ย�พ��มข��นจ�กร�ค�ท��ตกลงก�น�น��ญญ����น�น���งม�จ�กก�รท��

ผ��ซ���ต��งจ�ด��ก�กน���ต�ลม�ทด�ทน�ล�ค�����ย��ย���นต�มคว�ม�ป�นจร�ง����ก�ผ��ซ��� 
��ต����งก�ร

ยก�ล�ก��ญญ� 

: กรณ�ท���รงง�นข�งผ��ซ���ต��ง�ย�ดท��ง�น�ร��ป�ด�รงง�น��ร��ลดก�รท��ง�นลงม�ก�ก�นกว��

ปกต�คร��ง�น��ง�ม�ว��ด�วย��ต��ด��ท�����ผ��ซ����ม���ม�รถร�บม�บก�กน���ต�ลจ�กผ��ข�ยต�ม

ภ�ร�ผ�กพ�น�น��ญญ���ดยม��ช�คว�มผ�ดข�งผ��ข�ย�ป�น�วล�ต�ดต��ก�น�ก�น�45�ว�น�ยก�ว�น

�ก�ด��ต���ดว���ย��ช�น�ก�ร�ก�ด�งคร�ม�ก�รจล�จล�ก�รปฏ�ว�ต��ภ�ยธรรรมช�ต��ว�ตภ�ย���ทกภ�ย 

ก�รน�ด�ย�ดง�น��ร����ต���ดว���ย���น������ญญ�ซ���ข�ยก�กน���ต�ลฉบ�บน�����น��ดลงท�นท��ดย

�ม�ต��งบ�กกล��ว��ล��ง�นค��ก�กน���ต�ลท��ผ��ซ����ด�ช��ร�ม��ล�วท��ง�มด����ตก�ป�นข�ง

ผ��ข�ยท��ง�มดท�นท� 

ค����ญญ�� : บร�ษ�ท�น���ต�ลม�ตรผล�จ��ก�ด�(���ญญ���ร�ม�) 

ว�นท���น��ญญ� : 28�พฤษภ�คม�2546 

ล�กษณ���ญญ� : ผ��ข�ยตกลงข�ยก�กน���ต�ล����ก�ผ��ซ�����กจ��นวน�80,000�ต�นต��ป���ดยจ�ท��คว�มตกลง

�ก��ยวก�บจ��นวนก�กน���ต�ล�ล�ร�ค�ก�กน���ต�ลก�นท�กป� 

��ย���ญญ� : 15�ป���ร��มต��ง�ต�ป��2548�ถ�งป��2562 

�ง���น�ข���น� : ���ถ��ต�มท��ก���นด�น��ญญ��ล�ก 
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ค����ญญ� : บร�ษ�ท�น���ต�ลนคร�พชร�จ��ก�ด 

ว�นท���น��ญญ� : 1���ง��คม�2556 

ล�กษณ���ญญ� : บร�ษ�ทจ�ซ���ก�กน���ต�ลจ�กผ��ข�ย�นปร�ม�ณท��ตกลงก�น 

��ย���ญญ� : 5�ป���ร��มต��ง�ต�ว�นท���1�มกร�คม�2557�ถ�งว�นท���31�ธ�นว�คม�2561 

ก�ร��งม�บ : ผ��ข�ยจ�ต��ง��งม�บก�กน���ต�ล����ก�ผ��ซ����ณ��รงง�นข�งผ��ซ��� 
 

ค����ญญ� : บร�ษ�ท�ม�ตร�กษตร��ท�ยธ�น��จ��ก�ด 

ว�นท���น��ญญ� : 1���ง��คม�2556 

ล�กษณ���ญญ� : บร�ษ�ทจ�ซ���ก�กน���ต�ลจ�กผ��ข�ย�นปร�ม�ณท��ตกลงก�น 

��ย���ญญ� : 5�ป���ร��มต��ง�ต�ว�นท���1�มกร�คม�2557�ถ�งว�นท���31�ธ�นว�คม�2561 

ก�ร��งม�บ : ผ��ข�ยจ�ต��ง��งม�บก�กน���ต�ล����ก�ผ��ซ����ณ��รงง�นข�งผ��ซ��� 

(5)�ข��พ�พ�ทท�งกฎ�ม�ย 

 �ร�ปคด�คว�ม�: �น�ด��นก�นย�ยน�2554�บร�ษ�ท���ง�น��งกล��ว��ว��บร�ษ�ท��ม�ปฏ�บ�ต�ต�ม��ญญ�ซ���ข�ย����

ม�น���นลงว�นท�� 21�มกร�คม�2554��ล�บ�นท�กข��ตกลงฉบ�บลงว�นท���29��มษ�ยน�2554��ดยข��ร�ยกค�����ย��ย

จ��นวน�186.9��ล��นบ�ท�ต��ม��ม���ว�นท���8�พฤศจ�ก�ยน�2554�บร�ษ�ท���ด�ย��นค�����ก�ร�ล�ฟ��ง�ย�งบร�ษ�ท

ด�งกล��ว�ดย�ร�ยกค�����ย��ยจ��นวน�82.4�ล��นบ�ท�จ�กน��น�นว�นท���9�ต�ล�คม�2557�ศ�ล�พ�ง�ด�พ�จ�รณ�ยกฟ��ง

คด�ท��บร�ษ�ทด�งกล��วกล��ว��บร�ษ�ท���ล����บร�ษ�ทด�งกล��วช��ร��ง�นค��ซ���ม�น���นท��บร�ษ�ท��จ��ยล�วง�น��จ��นวน�

6.9�ล��นบ�ท�พร��มด�ก�บ��ย�น��ตร�ร��ยล��7.5�ต��ป��น�บจ�กว�นท���8�พฤศจ�ก�ยน�2554 (ว�นท��ฟ��ง�ย�ง)�จนกว��

จ�ช��ร���ร�จ���น�พร��มท��ง���จ��ยค��ฤช�ธรรม�น�ยม��ล�ค��ทน�ยคว�มบ�ง��วน�ทนบร�ษ�ท���ย��ง�รก�ต�ม��ม���
ว�นท���3�ธ�นว�คม�2557�บร�ษ�ท���ด�ย��น��ทธรณ�ค�ดค��นค��พ�พ�กษ�ด�งกล��ว �ล��ม���ว�นท���9�ก�มภ�พ�นธ��2559 

ศ�ล��ทธรณ��ด�พ�พ�กษ�ย�นต�มศ�ลช��นต�น�  
 ต��ม��ม���ว�นท���7 �มษ�ยน�2559�บร�ษ�ท��ด�ย��นฎ�ก�ค�ดค��นค��พ�พ�กษ�ศ�ล��ทธรณ�ด�งกล��วต��ศ�ลฎ�ก�

�ล��ม���ว�นท���18 พฤษภ�คม�2561 บร�ษ�ท�ย��นฟ��งบร�ษ�ทด�งกล��วต��ศ�ลล�มล�ล�ย�ซ��งขณ�น��คด��ย��ร��ว��งก�ร

พ�จ�รณ�ข�งท�� ง��งศ�ล�ดย�ณ�ว�นท���31 ธ�นว�คม�2561 บร�ษ�ท�ย�ง�ม��ด�ร�บช��ร��ง�นจ�กบร�ษ�ทด�งกล��ว�����

�ย��ง�รก�ต�ม�บร�ษ�ท��ด�บ�นท�กค���ผ���ก�รด��ยค������ร�บ�ง�นค��ซ���ม�น���นจ��ยล�วง�น��ท��จ��ย���ก�บบร�ษ�ทด�งกล��ว

�ว��ต�มจ��นวน�ล�ว 
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(6) ข��ม�ลท��ว�ป�ล�ข��ม�ล���ค�ญ���น

ช���บร�ษ�ท������� �: บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน) 

�ลขท��บ�ยนบร�ษ�ท� �: 0107550000157 

ล�กษณ�ก�รปร�ก�บธ�รก�จ� �: ผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ลท���ช��ป�น�ช����พล�ง 

ท��ต��ง���น�กง�น��ญ�������� �: 888/114���ค�รม��ท�นพล�ซ��� ช��น�11�ถนน�พล�นจ�ต��ขวงล�มพ�น��

�ขตปท�มว�น�จ�ง�ว�ดกร�ง�ทพ��10330�� 

�ทรศ�พท��02-627-3890-4� ��ทร��ร 02-627-3889 

ท��ต��ง�รงง�น� �: 9��ม��ท���10�ถนนด��นช��ง-��มช�ก�ต��บล�น�งม�ค���มง�����ภ�ด��นช��ง�

จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร� 

�ว�บ�ซต�������� �: WWW.THAIAGROENERGY.COM 

น�ยท��บ�ยน�ล�กทร�พย�� �: บร�ษ�ท�ศ�นย�ร�บฝ�ก�ล�กทร�พย��(ปร��ทศ�ทย)�จ��ก�ด 

�ลขท���62���ค�รตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย�ถนนร�ชด�ภ��ษก�

�ขตคล�ง�ตย�กร�ง�ทพม��นคร�10110� 

�ทร.�02-229-2000 

ผ����บบ�ญช�� �:� คน�ดคน�น��งจ�กร�ยน�มด�งต���ปน�� 

1.น�ง��วกมลท�พย���ล�ศว�ทย�วร�ทพ�ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ตท��บ�ยน�ลขท���4377,

 2.น�ง��ว��ธ�ด��ร�ตน�น�ร�กษ��ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ตท��บ�ยน�ลขท���4753,

3.น�ง��วศ�ร�วรรณ�น�ตย�ด��รง�ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ตท��บ�ยน�ลขท���5906

���ง�บร�ษ�ท����น�กง�น��ว�ย�จ��ก�ด�ต��ง�ย���ลขท���193/136-137

��ค�ร�ลคร�ชด��ช��น�33�ถนนร�ชด�ภ��ษก�คล�ง�ตย�กร�ง�ทพม��นคร�10110

�ทร.�02-264-0777���ทร��ร.�02-264-0789
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ข��ม�ลข�งกรรมก�ร 

1. ช����ล�ช����ก�ล������:��น�ย���รจน���ศ�ภ�ว��ด��ก�ล

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น� ��:��ปร�ธ�นกรรมก�ร�ล�กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�มผ�กพ�นบร�ษ�ท�      

��ญช�ต� ���� �:  �ทย 

��ย� �: �76�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ� :    
- Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย�(Institute of Director: IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) ร��นท���39/2005

ร�ย��วล�ท���ป�นกรรมก�ร�: ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.�ทย����กร����น�น�ร�ย���ม�ต��ง�ต�ว�นท���18�ต�ล�คม�2550�รวม
ร�ย��วล�ก�ร�ป�นกรรมก�รถ�งป�จจ�บ�นรวม�12�ป� 
ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม�นร�บป�ท��ผ��นม��: �ข��ร�วมปร�ช�มคณ�กรรมก�รจ��นวน�12�คร��ง�น�12�คร��ง 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561 :��ม�ม�� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561 :��ม�ม�� 

���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�: �ม�ม��

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด��ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 
คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 
ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• พ.ศ.�2550�ถ�ง�16 พฤษภ�คม�2561�ด��รงต����น�งร�งปร�ธ�นกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��� 

• 17�พฤษภ�คม�2561�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งปร�ธ�นกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

2 1 -�ม�ม�-

ร�ยล����ยดก�รด��รงต����น�ง�ป�นกรรมก�ร/ผ��บร���ร�นก�จก�ร���น��นป�ท��ผ��นม� 

ล��ด�บ ปร��ภทบร�ษ�ท ปร��ภทกรรมก�ร ต����น�ง บร�ษ�ท 

1 บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�ม� กรรมก�ร บมจ.�ล�นน�ร�ซ�ร���ซ��(บร�ษ�ท�ม�) 

2 บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร United Bulk Shipping Pte.Ltd 
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ข��ม�ลข�งกรรมก�ร 

2. ช����ล�ช����ก�ล      :��น�ย�กร�����ศ�ร�ร�งษ�

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น���:��กรรมก�ร�ล�ร�งปร�ธ�นกรรมก�ร,�ปร�ธ�นคณ�กรรมก�ร�รร��

����ล�ก���นดค��ต�บ�ทน 

���������ล�กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�มผ�กพ�นบร�ษ�ท� 

��ญช�ต� ��:  �ทย 

��ย� �:��68�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��:   
- ปร�ญญ�ตร��ว�ศวกรรมศ��ตรบ�ณฑ�ต���ข���ม��ง�ร��จ���ลงกรณ�ม��ว�ทย�ล�ย
- ปร�ญญ�บ�ตร��ล�ก��ตรป��งก�นร�ช��ณ�จ�กร�ร��นท���4212�จ�กว�ทย�ล�ยป��งก�นร�ช��ณ�จ�กร�(วป�.)

�ม���ป��2542
- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย(Institute of Director: IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) ร��นท���39/2005

ร�ย��วล�ท���ป�นกรรมก�ร�: ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย���ม�ต��ง�ต�ว�นท���18�ต�ล�คม�2550�รวม
ร�ย��วล�ก�ร�ป�นกรรมก�รถ�งป�จจ�บ�นรวม�12�ป� 
ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม�นร�บป�ท��ผ��นม��: �ข��ร�วมปร�ช�มคณ�กรรมก�รจ��นวน�12�คร��ง�น�12�คร��ง 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม��2561 : ���น��ม�ญจ��นวน�41,200,000����น� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�: ���น��ม�ญจ��นวน�41,200,000����น,�ค���มร��4,100,000����น

รวม�ป�นจ��นวนท��ง���น�45,300,000����น�ค�ด�ป�นร��ยล��4.53�ข�งท�นจดท��บ�ยนท���ร�ยกช��ร��ล�ว 

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด��ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 
คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 
ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• พ.ศ.�2550�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งร�งปร�ธ�นกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��

• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งปร�ธ�นกรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��
จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/�ก��ยว�น���ง

ก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

2 5 -�ม�ม�-

ร�ยล����ยดก�รด��รงต����น�ง�ป�นกรรมก�ร/ผ��บร���ร�นก�จก�ร���น��นป�ท��ผ��นม� 

ล��ด�บ ปร��ภทบร�ษ�ท ปร��ภทกรรมก�ร ต����น�ง บร�ษ�ท 

1. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�ม� กรรมก�ร,ท��ปร�กษ�ด��น

ก�รบร���ร 
บมจ.�ล�นน�ร�ซ�ร���ซ��(บร�ษ�ท�ม�) 

2. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร PT. Singlurus Pratama 

3. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร ปร�ธ�นกรรมก�ร PT. Lanna Mining Services 

4. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร PT. Lanna Harita Indonesia 

5. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร United Bulk Shipping Pte.Ltd 

6. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร ปร�ธ�นกรรมก�ร บจ.�ล�นน�พ�ว�ว�ร��จ�น�น�ร��รช��น 
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ข��ม�ลข�งกรรมก�ร 

3.�ช����ล�ช����กล������:  น�ย�น�นต���ล����รณ�� 

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น���:��กรรมก�ร, กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน,� 
������������������������������กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง, ปร�ธ�นคณ�กรรมก�ร 
������������������������������ก��ก�บด��ลก�จก�ร, กรรมก�รผ��ม����น�จลงล�ยม��ช��� 
������������������������������ผ�กพ�นบร�ษ�ท�,�ล�ร�กษ�ก�รปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร 
������������������������������(ด��รงต����น�งต��ง�ต�ว�นท���1�มกร�คม�2562) 
��ญช�ต�� ���������    : ��ทย 
��ย�� ���������    : �65�ป� 
ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 
- ปร�ญญ�ตร��บ�ญช�บ�ณฑ�ต�ม��ว�ทย�ล�ยธรรมศ��ตร� 
- ปร�ญญ�ตร��น�ต�ศ��ตรบ�ณฑ�ต�ม��ว�ทย�ล�ยธรรมศ��ตร� 
- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย 

• Director Accreditation Program (DAP) ร��นท�� 1/2003 
• Director Certification Program (DCP) ร��นท���29/2003 
• Audit Committee Program (ACP) ร��นท���2/2004 
• DCP Refresh Course (RE.DCP) ร��นท���2/2006 
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) ร��นท���2/2006 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ร��นท���1/2007 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ร��นท���1/2007 
• Role of compensation Committee Program (RCC) ร��นท���7/2008 
• Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป��2550� 
• R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 

- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�งตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย 
• CG Forum 4/2557 : ��วน��ร���งก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต��น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท 
����ก�บก�รก���นดค��ต�บ�ทนกรรมก�ร 
• CG Forum�1/2558�: CG in Substance ว�ฒนธรรม�งค�กรก�บ�ล�กบรรษ�ทภ�บ�ล 
• CG Forum�3/2558�: Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
• CFO in the new financial world ���น�กง�นคณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย� 
����ป��2558� 
• คว�มร�บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ทก�บฝ��ยจ�ดก�ร�นก�รควบค�มภ�ย�นป��2558 
• M&A บทบ�ทข�งกรรมก�ร�ป��2558 

ร�ย��วล�ท���ป�นกรรมก�ร�: ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย���ม�ต��ง�ต�ว�นท���18�ต�ล�คม�2550�รวม
ร�ย��วล�ก�ร�ป�นกรรมก�รถ�งป�จจ�บ�นรวม�12�ป� 
ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม�นร�บป�ท��ผ��นม��: �ข��ร�วมปร�ช�มคณ�กรรมก�รจ��นวน�12�คร��ง�น�12�คร��ง 
ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���  1 มกร�คม�2561�: ���น��ม�ญจ��นวน�4,771,895  ���น 
ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�: ���น��ม�ญจ��นวน�4,771,895  ���น,�ภรรย��2,622����น�รวม�ป�น
จ��นวนท��ง���น�4,775,517����น ค�ด�ป�นร��ยล��0.48�ข�งท�นจดท��บ�ยนท���ร�ยกช��ร��ล�ว 

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด��ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 
คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 
ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
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ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• พ.ศ.�2550�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/�ก��ยว�น���ง

ก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

4 4 -�ม�ม�- 

ร�ยล����ยดก�รด��รงต����น�ง�ป�นกรรมก�ร/ผ��บร���ร�นก�จก�ร���น��นป�ท��ผ��นม� 

ล��ด�บ ปร��ภทบร�ษ�ท ปร��ภทกรรมก�ร ต����น�ง บร�ษ�ท 

1. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร กรรมก�ร,กรรมก�รผ��ม����น�จลง
น�มผ�กพ�นบร�ษ�ท�,ปร�ธ�น
กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง, 
กรรมก�ร�รร���ล�ก���นด
ค��ต�บ�ทน��ล�ท��ปร�กษ�ด��น

ก�ร�ง�น 

บมจ.�ล�นน�ร�ซ�ร���ซ��(บร�ษ�ท�ม�) 

2. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร���ร� กรรมก�รตรวจ��บ�ล�
กรรมก�ร�รร���ล�พ�จ�รณ�

ผลต�บ�ทน 

บมจ.�ผล�ตภ�ณฑ�ตร��พชร� 

3. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร���ร� ปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ บมจ.�ท�ซ����ม�ค�ร�ป��รช��น 

4. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�รบร���ร PT. Singlurus Pratama 

5. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร PT. Lanna Mining Services 

6. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�รบร���ร PT. Lanna Harita Indonesia 

7. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร บจ.�ล�นน�พ�ว�ว�ร��จ�น�น�ร��รช��น 
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ข��ม�ลข�งกรรมก�ร 

4.�ช����ล�ช����ก�ล�   : �น�ย���ศ�กด�����ร�ร�ชก�ร�ณย�  

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น����:��กรรมก�ร,�กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�มผ�กพ�นบร�ษ�ท�� 

��������������������������������ล�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน 

��ญช�ต� ��������������:  �ทย� 

��ย� ��������������: �59�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��:� 

- 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 

- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย�(IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) ร��นท���107/2014 

• Director Certification Program (DCP) ร��นท���198/2014 

• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ร��นท���6/2014 

• Anti-Corruption Seminar ร��นท���1/2015��ผน�ก���ยง�400�บร�ษ�ท�พ������ป�ญ��ค�ร�ร�ปช��น�ช�งร�บบ� 

• The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ป��2016) 

• Boards that Make a Difference (BMD)�(ป��2017) 

-���ก�ร�บรม�ล�ก��ตร���น�� 

• Operating Transparency Business in Asia (Collective Action Coalition, CAC)�(ป��2016) 

• �ย��ยมชม�ครงก�ร�รง�ฟฟ��ถ��น��น�ง���(�ถ�บ�นพล�งง�น�พ�����ต���กรรม�ปร��ทศล�ว)�(ป��2559) 

ร�ย��วล�ท���ป�นกรรมก�ร�: ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย���ม�ต��ง�ต�ว�นท���18�ต�ล�คม�2550�รวม

ร�ย��วล�ก�ร�ป�นกรรมก�รถ�งป�จจ�บ�นรวม�12�ป� 
ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม�นร�บป�ท��ผ��นม��: �ข��ร�วมปร�ช�มคณ�กรรมก�รจ��นวน�10�คร��ง�น�12�คร��ง 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�: ���น��ม�ญจ��นวน�45,940����น� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:����น��ม�ญจ��นวน�45,940����น��ร��ค�ด�ป�นร��ยล��0.0046�ข�ง

ท�นจดท��บ�ยนท���ร�ยกช��ร��ล�ว 

���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�:��ม�ม� 

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 
ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• พ.ศ.�2550�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��� 

• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 
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จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/�ก��ยว�น���ง

ก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

2 5 -�ม�ม�-

ร�ยล����ยดก�รด��รงต����น�ง�ป�นกรรมก�ร/ผ��บร���ร�นก�จก�ร���น��นป�ท��ผ��นม� 

ล��ด�บ ปร��ภทบร�ษ�ท ปร��ภทกรรมก�ร ต����น�ง บร�ษ�ท 

1. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร,ผ��บร���ร กรรมก�ร�ล� 
ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร 

บมจ.�ล�นน�ร�ซ�ร���ซ��(บร�ษ�ท�ม�) 

2. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร,ผ��บร���ร ปร�ธ�นกรรมก�รบร���ร PT. Singlurus Pratama 

3. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร,ผ��บร���ร ปร�ธ�นกรรมก�รบร���ร PT. Lanna Mining Services 

4. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร,ผ��บร���ร ปร�ธ�นกรรมก�รบร���ร PT. Lanna Harita Indonesia 

5. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร,ผ��บร���ร กรรมก�ร�ล�ร�กษ�ก�ร

กรรมก�รผ��จ�ดก�รบร�ษ�ท 

บร�ษ�ท�ล�นน�พ�ว�ว�ร��จ�น�น�ร��รช��น�จ��ก�ด 

6. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร,ผ��บร���ร กรรมก�ร United Bulk Shipping Pte,Ltd. 
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ข��ม�ลข�งกรรมก�ร 

5.�ช����ล�ช����ก�ล�����:��น�ย�มจ�ตต��ล��มว�ฒน�ก�ร 

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น���:��กรรมก�ร�ล�กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�มผ�กพ�นบร�ษ�ท� 

��ญช�ต� �������������: ��ทย 

��ย� �������������:  80�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��:    
- ปร�ญญ�ตร� ว�ศวกรรมศ��ตร���ข�ช��งกล�ม��ว�ทย�ล�ย�ทคน�ค�ปร��ทศ�ย�รมน� 
- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย�(Institute of Director: IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) ร��นท���107/2014 

ร�ย��วล�ท���ป�นกรรมก�ร�: ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย���ม�ต��ง�ต�ว�นท���18�ต�ล�คม�2550�รวม
ร�ย��วล�ก�ร�ป�นกรรมก�รถ�งป�จจ�บ�นรวม�12�ป� 
ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม�นร�บป�ท��ผ��นม��: �ข��ร�วมปร�ช�มคณ�กรรมก�รจ��นวน�10�คร��ง�น�12�คร��ง 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561 : ���น��ม�ญจ��นวน�28,322,657 ���น� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561 :����น��ม�ญจ��นวน�28,322,657����น��ร��ค�ด�ป�นร��ยล��2.83� 

ข�งท�นจดท��บ�ยนท���ร�ยกช��ร��ล�ว 

���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน : �ม�ม��� 

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 
ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• พ.ศ.�2550�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

1 1 -�ม�ม�- 

ร�ยล����ยดก�รด��รงต����น�ง�ป�นกรรมก�ร/ผ��บร���ร�นก�จก�ร���น��นป�ท��ผ��นม� 

ล��ด�บ ปร��ภทบร�ษ�ท ปร��ภทกรรมก�ร ต����น�ง บร�ษ�ท 

1. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร ท��ปร�กษ�ฝ��ยต��งปร��ทศ ย�.ท�.��น�ต�ร��นช��น�นล 
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ข��ม�ลข�งกรรมก�ร 
6.�ช����ล�ช����ก�ล������: �น�ย�มช�ย��ล���ว���ทธ�� 

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น����:��กรรมก�ร, กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�มผ�กพ�นบร�ษ�ท�,� 

           กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน,� 

������������������������������กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 

�������������������������������ล�ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร  

                              (ด��รงต����น�งถ�งว�นท���31�ธ�นว�คม�2561)                            

��ญช�ต� ��������������:  �ทย 

��ย� �����������   : �70�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 

- ปร�ญญ��ท�Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 

- ปร�ญญ�ตร��ว�ศวกรรมศ��ตรบ�ณฑ�ต���ข��คร���งกล�จ���ลงกรณ�ม��ว�ทย�ล�ย 

- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย 

• Director Accreditation Program (DAP) ร��นท���80/2009 

• Director Certification Program (DCP) ร��นท���198/2014 

ร�ย��วล�ท���ป�นกรรมก�ร�: ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย���ม�ต��ง�ต�ว�นท���18�ต�ล�คม�2550�รวม

ร�ย��วล�ก�ร�ป�นกรรมก�รถ�งป�จจ�บ�นรวม�12�ป� 
ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม�นร�บป�ท��ผ��นม��: �ข��ร�วมปร�ช�มคณ�กรรมก�รจ��นวน�12�คร��ง�น�12�คร��ง 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�: ���น��ม�ญจ��นวน�1,836,400 ���น 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:����น��ม�ญจ��นวน�1,836,400����น�ค�ด�ป�นร��ยล��0.18�ข�งท�น

จดท��บ�ยนท���ร�ยกช��ร��ล�ว 

���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�: �ม�ม� 

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 
ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• พ.ศ.�2550�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��� 

• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

• พ.ศ.�2559�ถ�ง�2561 ด��รงต����น�งปร�ธ�นกรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

• พ.ศ.�2550�ถ�ง�2561�ด��รงต����น�งปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

1 -�ม�ม�- -�ม�ม�- 
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ข��ม�ลข�งกรรมก�ร 

7. ช����ล�ช����ก�ล     : �น�ย�ผด�จภ�ย�ม�ค�ณ����ยม

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น����:��กรรมก�ร���ร��ล�ปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ 

��ญช�ต� ���� �:  �ทย 

��ย� �: �74�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 

- ปร�ญญ��ท�ว�ศวกรรมศ��ตร���คร���งกล�Georgia Institute of Technology U.S.A

- ปร�ญญ��ท�ว�ศวกรรมศ��ตร�บ�ณฑ�ต�(�ก�ยรต�น�ยม��นด�บ�2)���ข��คร���งกล�จ���ลงกรณ�ม��ว�ทย�ล�ย

- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย

• �ล�ก��ตร�Director Certification Program (DCP) ร��นท���22/2002

• �ล�ก��ตร�Audit Committee Program (ACP) ร��นท���42/2013

• �ล�ก��ตร�Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ร��นท���17/2013

• �ล�ก��ตร�Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ร��นท���14/2013

• �ล�ก��ตร�Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร�น��ท���10/2013

• �ล�ก��ตร�Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ร��น�ท���15/2013

ร�ย��วล�ท���ป�นกรรมก�ร : ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย���ม�ต��ง�ต�ว�นท���18�ต�ล�คม�2550�รวม

ร�ย��วล�ก�ร�ป�นกรรมก�รถ�งป�จจ�บ�นรวม�12�ป� 

ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม�นร�บป�ท��ผ��นม��: �ข��ร�วมปร�ช�มคณ�กรรมก�รจ��นวน�10�คร��ง�น�12�คร��ง 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท� ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�:��ม�ม� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท� ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 

���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�-�ม�ม�-� 

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 

ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��

พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 

ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• พ.ศ.�2550�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

2 -�ม�ม�- -�ม�ม�- 

 ร�ยล����ยดก�รด��รงต����น�ง�ป�นกรรมก�ร/ผ��บร���ร�นก�จก�ร���น��นป�ท��ผ��นม� 

ล��ด�บ ปร��ภทบร�ษ�ท ปร��ภทกรรมก�ร ต����น�ง บร�ษ�ท 

1. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร���ร� ปร�ธ�นกรรมก�ร

ตรวจ��บ 

บมจ.����มบ��ค�ร���ร�ท 

49



 

ข��ม�ลข�งกรรมก�รตรวจ��บ 

8.��ช����ล�ช����ก�ล�����:��น�ยว�ร�ช��ภ��มธ�ธ��รง  
ต����น�ง�นป�จจ�บ�น����:��กรรมก�ร���ร��ล�กรรมก�รตรวจ��บ 
��ญช�ต� ��������������:  �ทย 
��ย� ��������������: �74�ป� 
ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 
- ปร�ญญ���ก�Ph.D (Finance) University of lllinois U.S.A 
- ปร�ญญ��ท�M.A.S. University of lllinois U.S.A 
- ปร�ญญ��ท�M.B.A. University of Gothenburg �ว��ดน 
- บ�ญช�บ�ณฑ�ต�(�ก�ยรต�น�ยม��นด�บ��ง)�จ���ลงกรณ�ม��ว�ทย�ล�ย 
- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย 

• Director Accreditation Program (DAP) ร��นท���2/2003 
• �ล�ก��ตร��มน��M-DLB : Director Luncheon Briefing  ร��นท���1/2009 
• �ล�ก��ตร��มน��M-AGM : Annual General Meeting  ร��นท���1/2009 
• �ล�ก��ตร��มน��R-SS : Special Seminar ร��นท���1/2010 
• Anti-Corruption for Executive Program�(ACEP)�ร��นท���4/2012 
• �ล�ก��ตร��มมน��R-CF : Chairman�Forum��Chairman�Role�in�Building�Independence�across�
the�Board��ร��นท���1/2014 �ล�ร��นท���1/2015 

• CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ร��นท���5/2015 
ร�ย��วล�ท���ป�นกรรมก�ร : ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย���ม�ต��ง�ต�ว�นท���1���ง��คม�2556�รวม
ร�ย��วล�ก�ร�ป�นกรรมก�รถ�งป�จจ�บ�นรวม�6�ป� 
ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม�นร�บป�ท��ผ��นม��: �ข��ร�วมปร�ช�มคณ�กรรมก�รจ��นวน�9�คร��ง�น�12�คร��ง 
ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�:��ม�ม� 
ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท� ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 
���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�: �ม�ม� 
��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด��ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 
คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 
ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• พ.ศ.�2556�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�รตรวจ��บ�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

6 5 -�ม�ม�- 
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ร�ยล����ยดก�รด��รงต����น�ง�ป�นกรรมก�ร/ผ��บร���ร�นก�จก�ร���น��นป�ท��ผ��นม� 

ล��ด�บ ปร��ภทบร�ษ�ท ปร��ภทกรรมก�ร ต����น�ง บร�ษ�ท 

1. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร���ร� ปร�ธ�นกรรมก�ร บมจ.���นท�ช���ลด��ง�� 

2. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร���ร� กรรมก�ร บมจ.����ซ�ย�พล���กร��ป���ลด��ง�� 

3. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร���ร� กรรมก�ร บมจ.�บ�งก�ก��ชน����ป�ท�ล 

4. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร���ร� กรรมก�ร บมจ.�ศ�ภ�ล�ย 

5. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร���ร� กรรมก�ร บมจ.��ม�ทรซ���ต�ม�ค�ร�ป��รช��น 

6. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร บจ.�ทร���ค�ร�ป��รช��น 

7. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร ปร�ธ�นกรรมก�ร บจ.����น�กง�น��บบ�ญช�� 

ดร.ว�ร�ช���นด������ซซ���ท���จ��ก�ด 

8. �ภ�ม��ว�ทย�ล�ย กรรมก�ร กรรมก�ร �ภ��ถ�บ�น�ทค�น�ลย��ทย-ญ��ป��น 

9. �ภ�ม��ว�ทย�ล�ย กรรมก�ร กรรมก�ร �ภ�ม��ว�ทย�ล�ย��ก�รค���ทย 

10. �ภ�ม��ว�ทย�ล�ย กรรมก�ร กรรมก�ร �ภ��จ���ลงกรณ�ม��ว�ทย�ล�ย 
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ข��ม�ลกรรมก�รตรวจ��บ 

9.��ช����ล�ช����ก�ล���  :��น�ย��ธ�ต�ช�ญ�ช�วน�ก�ล 
ต����น�ง�นป�จจ�บ�น����:��กรรมก�ร���ร�, กรรมก�รตรวจ��บ, ปร�ธ�นกรรมก�ร 
                                บร���รคว�ม����ยง �ล�กรรมก�ร�รร�� 
���������������������������������ล�ก���นดค��ต�บ�ทน 
��ญช�ต�  ��������  :  �ทย 
��ย� ��������������:  70�ป� 
ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 
- ปร�ญญ��ท�บร���รธ�รก�จ�ม��ว�ทย�ล�ยธรรมศ��ตร� 
- ปร�ญญ��ท�Textile Technology, University of Leeds, U.K. 
- ��ต���กรรม�รงง�น�จ���ลงกรณ�ม��ว�ทย�ล�ย 
- �ล�ก��ตรก�รป��งก�นร�ช��ณ�จ�กรภ�คร�ฐร�วมก�บ��กชน�(วปร�.)�ร��นท���14�ว�ทย�ล�ยป��งก�นร�ช��ณ�จ�กร 
- �ล�ก��ตรผ��บร���รร�ด�บ��ง��ถ�บ�นว�ทย�ก�รตล�ดท�น�ร��นท���5 
- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย 

• Director Certification Program (DCP) ร��นท���83/2007 
• Director Accreditation Program (DAP) ร��นท���39/2005 
• �ล�ก��ตร�Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ร��นท���7 ป��2558 

ร�ย��วล�ท���ป�นกรรมก�ร : ด��รงต����น�งกรรมก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย���ม�ต��ง�ต�ว�นท���1���ง��คม�2556�รวม
ร�ย��วล�ก�ร�ป�นกรรมก�รถ�งป�จจ�บ�นรวม�6�ป� 
ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม�นร�บป�ท��ผ��นม��: �ข��ร�วมปร�ช�มคณ�กรรมก�รจ��นวน�10�คร��ง�น�12�คร��ง 
ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 
ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท� ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 
���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�: �ม�ม� 
��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 
คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 
ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท��นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• พ.ศ.�2556�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�รตรวจ��บ�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 
• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 
• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งปร�ธ�นกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

5 3 -�ม�ม�- 
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ร�ยล����ยดก�รด��รงต����น�ง�ป�นกรรมก�ร/ผ��บร���ร�นก�จก�ร���น��นป�ท��ผ��นม� 

ล��ด�บ ปร��ภทบร�ษ�ท ปร��ภทกรรมก�ร ต����น�ง บร�ษ�ท 

1. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร���ร� ปร�ธ�นกรรมก�ร บมจ.��������น�ซ��ฟ�ร��ม�ร� 

2. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร กรรมก�ร บมจ.�ฝ�จ�บ 

3. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร กรรมก�ร บมจ.�ลล�ล�พร��พ�พ�ร�ต�� 

4. บร�ษ�ทจดท��บ�ยน กรรมก�ร กรรมก�ร บมจ.����ซ�ย�พล���กร��ป���ลด��ง�� 

5. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร บจ.����พ�ซ����ม���ด�ย 

6. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร บจ.�ว�ทย�ค�ร�ป��ปรด�ก�� 

7. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร บจ.��ล�กทร�พย�����ช�ย�พล�� 
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ข��ม�ลผ��บร���ร�ล��ลข�น�ก�รบร�ษ�ท 

1. ช����ล�ช����ก�ล    :��น�ง�มฤด����วรรณร�ป 

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น� �:��ปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��นก�ร�ง�น�ล��ลข�น�ก�รบร�ษ�ท 

��ญช�ต� ����   :  �ทย 

��ย� �: �50�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 

- ปร�ญญ�ตร��ก�รบ�ญช��ม��ว�ทย�ล�ยธ�รก�จบ�ณฑ�ตย�

- �ล�ก��ตรก�ร�ข�ยนร�ยง�นก�รปร�ช�ม�ย��งม�ปร���ทธ�ผล, �ภ���ก�รค�����งปร��ทศ�ทย�2009

- �ล�ก��ตร�Mergers & Acquisitions Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 2014,

OMEGAWORLDCLASS

- �ล�ก��ตรพ�ฒน�กรรมก�รข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�ร�ทย

• Company Secretary Program (CSP) ร��นท���54/2013

• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) �ร��นท���20/2015

- �ล�ก��ตร�Strategic CFO in Capital markets Program ร��นท���1/2558

ร�ย��วล�ท��ด��รงต����น�ง : ด��รงต����น�ง�ลข�น�ก�รบร�ษ�ทต��ง�ต�ป��2557�ถ�งป��2561�รวม�5�ป�

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�:����น��ม�ญจ��นวน�100,000����น

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561 :����น��ม�ญจ��นวน�100,000����น�ค�ด�ป�นร��ยล��0.01�ข�ง

ท�นจดท��บ�ยนท���ร�ยกช��ร��ล�ว

���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�: �ม�ม� 

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 

ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร���

พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��นก�ร�ง�น�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��
• พ.ศ.�2557�ถ�ง�2561�ด��รงต����น�งผ�����นวยก�รด��นบร���รบร�ษ�ท�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��
• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�ง�ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน
บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��

• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��
• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��
• พ.ศ.�2557�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�ง�ลข�น�ก�รบร�ษ�ท�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย��

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

1 1 -�ม�ม�-

ร�ยล����ยดก�รด��รงต����น�ง�ป�นกรรมก�ร/ผ��บร���ร�นก�จก�ร���น��นป�ท��ผ��นม� 

ล��ด�บ ปร��ภทบร�ษ�ท ปร��ภทกรรมก�ร ต����น�ง บร�ษ�ท 

1. บร�ษ�ทจ��ก�ด กรรมก�ร กรรมก�ร บร�ษ�ท�ณ�ช��วลล��จ��ก�ด 
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ข��ม�ลผ��บร���ร 
2.�ช����ล�ช����ก�ล������:��น�ย�มถว�ล�บ�ญบ�น�ย�น 

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น����:��ปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��น�รงง�น 

��ญช�ต������������������:���ทย 

��ย����������������������:��60�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 

-�ปร�ญญ��ท�ว�ทย�ศ��ตร�ม��บ�ณฑ�ต��ข�ก�รพ�ฒน�ผล�ตภ�ณฑ��ม��ว�ทย�ล�ย�กษตรศ��ตร� 

-�ปร�ญญ�ตร��ว�ทย�ศ��ตร�บ�ณฑ�ต�ม��ว�ทย�ล�ยศ�ลป�กร 

ร�ย��วล�ท��ด��รงต����น�ง�:�ด��รงต����น�งต��ง�ต�ว�นท���1�ม�ถ�น�ยน�2560 � ป�จจ�บ�น�รวม�1�ป��6��ด��น 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�: �ม�ม� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 

���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�:��ม�ม� 

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 

ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พรบ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.2535��ร��

พร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�:��ม�ม� 

ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��น�รงง�น�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

• 1�ม�ถ�น�ยน�2560�ถ�ง�2561�ด��รงต����น�งผ��ช�วยปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

1 -�ม�ม�- -�ม�ม�- 
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ข��ม�ลผ��บร���ร 
3.�ช����ล�ช����ก�ล�����:��น�ง��วก�ญญพ�ชร�จ�น�นท��ดช 

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น���:��ปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��นพ�ณ�ชยก�จ 

��ญช�ต�   ����:  �ทย 

��ย� �������������: �52�ป�� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 

- ปร�ญญ��ท�บร���รธ�รก�จ�University of Technology, Sydney, Australia 

- ปร�ญญ��ท�ก�รตล�ดร��ว��งปร��ทศ�University of Technology, Sydney, Australia 

ร�ย��วล�ท��ด��รงต����น�ง : ด��รงต����น�งต��ง�ต�ป��2552 ถ�ง�ป�จจ�บ�น�รวม�10�ป�  

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�:��ม�ม� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 

���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�:��ม�ม� 
��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 

ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��

พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 

ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��นพ�ณ�ชยก�จ�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 
• พ.ศ.�2552�ถ�ง�2561�ด��รงต����น�งผ�����นวยก�รด��นก�รตล�ด�ล�จ�ด��ว�ตถ�ด�บ�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 
• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 
• พ.ศ.�2559�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งกรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

1 -�ม�ม�- -�ม�ม�- 
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ข��ม�ลผ��บร���ร 

4.�ช����ล�ช����ก�ล���� :��น�ย�น�นต��ร�ย�ร�จ� 
ต����น�ง�นป�จจ�บ�น���:��ผ��ช�วยปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��น�รงง�น 

��ญช�ต�              : �ทย 

��ย� �������������: 45�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 

- ปร�ญญ��ท�บร���รธ�รก�จม��บ�ณฑ�ต�ม��ว�ทย�ล�ยร�มค����ง 

ร�ย��วล�ท��ด��รงต����น�ง : ด��รงต����น�งต��ง�ต�ป��2554�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�รวม�8�ป� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�:��ม�ม�  

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 

���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�:��ม�ม� 

��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 

ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��

พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 

ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 

• ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งผ��ช�วยปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��น�รงง�น�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

• พ.ศ.�2554�ถ�ง�2561�ด��รงต����น�งผ��ช�วยผ�����นวยก�ร�รงง�น�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

1 -�ม�ม�- -�ม�ม�- 
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ข��ม�ลผ��บร���ร 

5.�ช����ล�ช����ก�ล�����:��น�ยกร�ต��งว�ร����  

ต����น�ง�นป�จจ�บ�น���:��ผ��ช�วยปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��น�รงง�น 

��ญช�ต� �������������: ��ทย 

��ย� ������������ : �59�ป� 

ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 

- ปร�ญญ��ท�บร���รธ�รก�จ�ม��ว�ทย�ล�ยกร�ง�ทพ 

ร�ย��วล�ท��ด��รงต����น�ง : ด��รงต����น�งต��ง�ต��15�พฤศจ�ก�ยน�2559�ป�จจ�บ�น�รวม�2�ป� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 
���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�:��ม�ม� 
��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 

ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��

พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 
• ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งผ��ช�วยปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��น�รงง�น�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 
• พ.ศ.�2559�ถ�ง�2561�ด��รงต����น�งผ��ช�วยผ��ช�วยผ�����นวยก�ร�รงง�น�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

1 -�ม�ม�- -�ม�ม�- 
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ข��ม�ลผ��บร���ร 

6.�ช����ล�ช����ก�ล�����: �น.�.ธ�รน�นท���ค�ณ��กษม 
ต����น�ง�นป�จจ�บ�น���:��ผ��จ�ดก�รฝ��ยบ�ญช�ก�ร�ง�น 
��ญช�ต� �������������:  �ทย 
��ย� �������������: 41�ป� 
ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 
- ปร�ญญ��ท��บร���รธ�รก�จม��บ�ณฑ�ต����ข�ก�รบ�ญช���ม��ว�ทย�ล�ยร�มค����ง 
- ปร�ญญ�ตร���บร���รธ�รก�จบ�ณฑ�ต����ข�ก�รบ�ญช���ม��ว�ทย�ล�ย�ทค�น�ลย�ร�ชมงคลธ�ญบ�ร�� 
ร�ย��วล�ท��ด��รงต����น�ง : ด��รงต����น�งต��ง�ต�ป��2558�ถ�งป�จจ�บ�น�รวม�4�ป�  
ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�:��ม�ม� 

ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 
���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�:��ม�ม�� 
��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 

คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 

ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��

พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 
• พ.ศ.�2558�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งผ��จ�ดก�รฝ��ยบ�ญช�ก�ร�ง�น�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

1 -�ม�ม�- -�ม�ม�- 
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ข��ม�ลผ��บร���ร 
7.�ช����ล�ช����ก�ล�����:��น�ยศ�ภช�ย��ก�ว�ฟ���ง 
ต����น�ง�นป�จจ�บ�น���:��ผ��จ�ดก�รฝ��ยตรวจ��บ 
��ญช�ต�   ����: ��ทย 
��ย�       :  45�ป� 
ว�ฒ�ก�รศ�กษ��: 
- ปร�ญญ�ตร��ม��ว�ทย�ล�ย�ถ�บ�น�ทค�น�ลย�ร�ชมงคลธ�ญบ�ร��B.B.A. (Accounting)    
ร�ย��วล�ท��ด��รงต����น�ง : ด��รงต����น�งต��ง�ต�ป��2550�ถ�งป�จจ�บ�น�รวม�12�ป� 
ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท�����1�มกร�คม�2561�:��ม�ม� 
ก�รถ�����น�นบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561�:��ม�ม� 
���นท��ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ร��บ�คคล���นถ���ว��ทน�:��ม�ม� 
��วน�ด����ยท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม�นก�จก�ร�ด���ท��บร�ษ�ท���ป�นค����ญญ��:��ม�ม� 
คว�ม��มพ�นธ�ท�งคร�บคร�วร��ว��งกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�:��ม�ม� 
ปร�ว�ต�ก�รถ�กลง�ทษ�น���งจ�กก�รกร�ท��คว�มผ�ดต�ม�พ.ร.บ.�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535��ร��
พร�ร�ชบ�ญญ�ต���ญญ�ซ���ข�ยล�วง�น���พ.ศ.�2546��นช�วง�5�ป�ย��น�ล�ง�: �ม�ม� 
ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���นร�ย��5�ป��ย��น�ล�ง�(ข��ม�ล�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561) 
• พ.ศ.�2550�ถ�ง�ป�จจ�บ�น�ด��รงต����น�งผ��จ�ดก�รฝ��ยตรวจ��บ�บมจ.��ทย����กร����น�น�ร�ย�� 

จ��นวนก�จก�รท��ด��รงต����น�งกรรมก�ร/ผ��บร���ร��นป�ท��ผ��นม� 

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน ก�จก�ร���นท���ม��ช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
ก�รด��รงต����น�ง�นก�จก�รท���ข�งข�น/

�ก��ยว�น���งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

1 -�ม�ม�- -�ม�ม�- 
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ร�ยง�นคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ด��ต�งต��งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ซ��งม�คว�ม�ป�น���ร��ม��ก��ยวข��งก�บผ��บร���ร

�พ���พ�จ�รณ�ปร��ด�นท���ป�น��ร����ค�ญ�ท��งย�ง�ด�ร�วมปร�ช�มก�บผ����บบ�ญช�� ผ��ตรวจ��บภ�ย�น�ล�รวมท��ง�ช�ญ

ผ��บร���รท���ก��ยวข��ง�ข��ร�วมปร�ช�มด�วย� �พ������ข��ม�ล�ล�ช���จง�พ��ม�ต�มต�มควร�ดย���คว�ม���ค�ญก�บน�ยบ�ย

ก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��ล�ม�ร�บบก�รตรวจ��บภ�ย�นท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล 

�นร�บป��2561�คณ�กรรมก�รตรวจ��บม�ก�รปร�ช�มรวม�9�คร��ง�ซ��งม�ข��ม�ลก�ร�ข��ร�วมปร�ช�มข�ง

กรรมก�รตรวจ��บ�ต�ล�ท��น�ด�งน�� 

ร�ยน�ม ต����น�ง 
จ��นวนคร��งท���ข��ร�วมปร�ช�ม/��

จ��นวนคร��งท��ปร�ช�ม 

น�ย�ผด�จภ�ย�ม�ค�ณ����ยม ปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ 9/9 

น�ยว�ร�ช��ภ��มธ�ธ��รง กรรมก�รตรวจ��บ 9/9 

น�ย��ธ�ต�ช�ญ�ช�วน�ก�ล กรรมก�รตรวจ��บ 9/9 

คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ด�ร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น��น�ต��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ป�นปร�จ��ท�ก ��

�ตรม����ดยม�ผลก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บท���ป�น��ร����ค�ญ�ด�งน�� 

(1) �ด���บท�นงบก�ร�ง�นข�งบร�ษ�ท�� �ป�นร�ย�ตรม���ล�งวดปร�จ��ป��2561�ซ��ง���นว��ม�คว�มถ�กต��ง

�ช���ถ���ด���ล��ป�นงบก�ร�ง�นท��จ�ดท��ข��นต�มม�ตรฐ�นก�รบ�ญช�ท��ร�บร�งท��ว�ป�ล�ม�ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ย��ง

�พ�ยงพ��ล���ม���ม�ล�ว 

(2) �ด�พ�จ�รณ��ผนง�น�ล�ข�บ�ขตก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บป��2561����คร�บคล�มถ�งคว�ม����ยงท��

���ค�ญตล�ดจน�นวปฏ�บ�ต��นก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น��ล�คว�ม�พ�ยงพ�ข�งร�บบควบค�มภ�ย�นข�ง

บร�ษ�ท���ดย�ด��น�น�����ฝ��ยบร���รปร�บปร�ง�ก��ขร�บบง�น�ล�ข��บกพร��งต��ง������ม�คว�มร�ดก�ม�ล�

��ม���มม�กย��งข��น 

(3) �ด���บท�น�ล����คว�ม���ค�ญก�บก�รบร���รง�นต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด�����ป�น�ปต�ม

กฎ�ม�ยท���ก��ยวข��งก�บก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���ล��นวปฏ�บ�ต��นก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น��นร�บป��

2561��ดย�น�นคว�มถ�กต��งครบถ�วนข�งข��ม�ลท���ป�ด�ผยต��ผ��ม���วน�ด����ยท�กฝ��ย�ย��ง�ป�นธรรม�ล��ท���ท�ยม

ก�น��ม�รถ���ง��ง�ล�ตรวจ��บ�ด��ย��ง�ปร�ง���� 

(4) �ด���บท�นก�รท��ร�ยก�ร�ด�ม��ล�จ���น��ย�ปซ��ง��นทร�พย�� รวมท��งร�ยก�รท���ก��ยว�ยงก�น�ร��

ร�ยก�รท����จม�คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�ท���ก�ดข��น�นป��2561��ล�ว���นว���ป�นร�ยก�รท��ม�ร�ค��ล��ง���น�ข

ท�งก�รค��ต�มปกต�ธ�รก�จ�ดยท��ว�ป� 

(5) �ด���บท�นร�บบก�รบร���รคว�ม����ยง�ล��นวปฏ�บ�ต��นก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น��นร�บป�

2561��ดย�ด��น�น�����ฝ��ยบร���รปร�บปร�ง�ก��ขร�บบง�น�ล�ข��บกพร��งต��ง������ม�คว�มร�ดก�ม�ล�

��ม���มม�กย��งข��น 
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(6) �ด���บท�นคว�มค�บ�น���ก��ยวก�บคด�คว�มต��ง����นร�บป��2561��ดย�ด��น�น�����ฝ��ยบร���ร

ปร�บปร�ง�ก��ขก�รด���น�นคด��ล�ก�รต�ดต�ม�น��ท��คงค��ง���ม�คว�มร�ดก�ม�ล���ม���มม�กย��งข��น 

(7) �ด���บท�นกร�บวนก�รบร���รง�นข�งฝ��ยบร���ร�ก��ยวก�บก�ร�จ�ง�บ�����ซ��ง�นป��2561��ม�ม������

ผ��ร��ง�ร�ยนผ��นช��งท�งก�ร�จ�ง�บ����ท��ก���นด�ว� 

(8) �ด�ก���นด�ล�ก�กณฑ��ล�จ�ด���ม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นตน��งท��ง�บบร�ยคณ��ล�

ร�ยบ�คคล�นร�บป��2561��ดย���ผ��ท��ก�รปร��ม�นร�บ�จ�ด�ข�ง�จ�ด���น�ล��ร���งท��ต��งปร�บปร�ง�ก��ข�ว�ด�วย��ดย

คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด�ร�วมก�นพ�จ�รณ�ผลปร��ม�น�ล�ก���นด�นวท�งปร�บปร�ง�ก��ขก�รท��ง�น

���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลย��งข��น�นป�ต���ป 

(9) �ด�พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ����บบ�ญช��ล�ก���นดจ��นวน�ง�นค����บบ�ญช�ปร�จ��ป��2562��ดย�ด�น����น�

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�� �พ���พ�จ�รณ�ข��น�ม�ต�ต��ท��ปร�ช�ม��ญ���ม�ญผ��ถ�����นปร�จ�� ป�� 2562��ดย��น����������

����ต�งต��ง�น�ง��วกมลท�พย���ล�ศว�ทย�วร�ทพ�ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ต�ลขท���4377��ล�/�ร���น�ง��ว��ธ�ด��ร�ตน�น�ร�กษ��

ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ต�ลขท���4753��ล�/�ร���น�ง��วศ�ร�วรรณ�น�ตย�ด��รง�ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ต�ลขท���5906�

���งบร�ษ�ท����น�กง�น���ว�ย�จ��ก�ด�ซ�� งม�ค�ณ�มบ�ต��ป�นผ����บบ�ญช�บร�ษ�ทจดท��บ�ยนต�มข��ก���นดข�ง

���น�กง�นคณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย�� ����ป�นผ����บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท���ดยก���นด

จ��นวน�ง�นค����บบ�ญช�ปร�จ��ป��2562�จ��นวน�1,050,000�บ�ท��ล�ค����บบ�ญช�����ร�บงบก�ร�ง�นท��น����น�

ต�����น�กง�น��ง��ร�มก�รลงท�น�100,000�บ�ท�ต���1�บ�ตร��ง��ร�มก�รลงท�น 

(10) �ด�พ�จ�รณ��ผนง�น�ล�ข�บ�ขตก�รตรวจ��บภ�ย�นปร�จ��ป��2562�ตล�ดจน��ตร�ก��ล�งคน�ล�

ก�รพ�ฒน�ค�ณภ�พพน�กง�นข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น�พ������ม�คว�ม�พ�ยงพ����ม���ม��ดคล��ง�ล�

��ม�รถร�งร�บปร�ม�ณง�นต�ม�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลท��ด� 

�นร�บป��2561�คณ�กรรมก�รตรวจ��บม�คว�ม�ป�น���ร��นก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มภ�รก�จท���ด�ร�บม�บ�ม�ย�

�ดยคณ�กรรมก�ร�ล�ผ��บร���รข�งบร�ษ�ท�ด����คว�ม���ค�ญก�บก�รบร���รง�นต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด�����

ม�จร�ยธรรม�นก�รด���น�นธ�รก�จ����คว�ม���ค�ญก�บป�จจ�ยคว�ม����ยงท����จ��งผลกร�ทบต��บร�ษ�ทม�ก�รปฏ�บ�ต�ต�ม��

ข��กฎ�ม�ยท���ก��ยวข��ง�ม�ก�รจ�ดท��ร�ยง�นท�งก�ร�ง�นท��ถ�กต��ง�ล��ช���ถ���ด��ป�น�ปต�มม�ตรฐ�นก�รบ�ญช� ������������

ท��ร�บร�งท��ว�ป�ม�ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ล�ก�รด���น�นง�น�ย��ง�ปร�ง���ม�ร�บบก�รควบค�มภ�ย�นท����ม���ม�พ�ยงพ����������

�ล��ม�พบข��บกพร��งท���ป�น��ร����ค�ญ�ต��ย��ง�ด 
 
 

ว�นท���18�ก�มภ�พ�นธ��2562 

�นน�มคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 

 
(น�ย�ผด�จภ�ย��ม�ค�ณ����ยม) 

ปร�ธ�นคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 
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ร�ยง�นคณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน 
 

 คณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน� (�คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.�)� �ด�ร�บก�ร�ต�งต��งจ�ก

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ดย���ม����น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�ก��ยวก�บก�ร�รร��กรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร

รวมท��งพ�จ�รณ�ก���นดค��ต�บ�ทนกรรมก�ร�ผ��บร���ร��ล�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ตล�ดจนปฏ�บ�ต��น��ท�����น

ต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ป�น�ต�ล��ร���ง�ต�ล�กรณ� ����ป�ล�วน��น�คณ�กรรมก�ร�������

ก.�.ต.�ข�ร�ยง�นปฏ�บ�ต�ง�น�นร�บป��2561��ดยม�ก�รปร�ช�มรวมท��ง���น�4�คร��ง�ซ��งม���ร����ค�ญ�ร�ป�ด�ด�งน�� 

(1) คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.��ด�ก���นด�ล�ก�กณฑ�ก�รปร�บข��น��ตร��ง�น�ด��นพน�กง�นปร�จ��ป��2562��ล�

ก�รจ��ย�ง�นร�งว�ลพน�กง�นปร�จ��ป��2561�รวมท��งปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�ล�ผ��บร���รร�ด�บ��ง��ดยพ�จ�รณ�

จ�กผลก�รด���น�นง�น�ล�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น�นร�บป��2561ท��ผ��นม��ปร�กฏว���ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ� ���������

�ล��ง���น�ขท��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���น�ม�ต��ว��ย��งถ�กต��ง��ม���ม�ล�ว� �ดยม��ปร�ยบ�ท�ยบข��ม�ลก�บบร�ษ�ท����

�น��ต���กรรมร�ด�บ�ด�ยวก�น�ท��ม��งค�กร���ร�ท��ก�ร���รวจ�ว� ��พ�����น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� �พ�จ�รณ�

�น�ม�ต��ร�����คว�ม���นช�บก��นด���น�นก�ร� 

(2) คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.��ด�พ�จ�รณ���บท�น�ล�ก�กณฑ�ก�ร�ป�ด��ก�����ผ��ถ�����น��น�ว�ร�ก�ร

ปร�ช�มผ��ถ�����น�ล���น��ต�งต��งกรรมก�รร�ย��ม�ต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด���ดย�����น��ร���ง�ป�น���

ล�ยล�กษณ���กษร��งท�ง�ปรษณ�ย��ร��ท�ง�ทร��ร�(FAX)�ม�ย�ง�ลข�น�ก�รบร�ษ�ท��ต��ง�ต�ว�นท���1�ต�ล�คม�2561�

ถ�งว�นท���31�ธ�นว�คม�2561ปร�กฏว���ม�ม�ผ��ถ�����น��น�ว�ร�ก�รปร�ช�มผ��ถ�����น�ล���น��ต�งต��งกรรมก�ร�����

ร�ย��ม�����ร�บก�รปร�ช�ม��ญ���ม�ญผ��ถ�����นปร�จ��ป��2562��ต��ย��ง�ด 

(3) คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.��ด�พ�จ�รณ��ครง�ร��งก�รจ�ดก�ร�งค�กร�บ�ญช���ตร�พน�กง�น�ล�งบค��จ��ง��

ข�งบร�ษ�ท��ปร�จ��ป��2562��ล�ว���นว��ม�คว�ม��ม���ม�ล���ดคล��งก�บก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��รวมท��ง��

ม�ก�รจ�ด�รรก�ร�ช�ทร�พย�กรข�งบร�ษ�ท�����ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล��ง��ด��พ�����น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�

พ�จ�รณ��น�ม�ต��ร�����คว�ม���นช�บก��นจ�น���ป�ช��นก�รบร���รง�นต���ป 

(4) คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.��ด�พ�จ�รณ�ก���นดค�ณ�มบ�ต��ล��ล�ก�กณฑ��นก�ร�รร��ปร�ธ�น�จ���น��ท��

บร���ร�พ���ทด�ทนต����น�ง�ด�มท���กษ�ยณ��ย��นป��2561 ท��ผ��นม���พ����ช��นก�ร�รร��ค�ด�ล��ก�ล���น�

�ต�งต��งทด�ทนต����น�งปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���รท��ว��งด�งกล��ว 

(5) คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.��ด�พ�จ�รณ��รร��กรรมก�ร�ทนกรรมก�รท��ต��ง��กต�มว�ร��นก�รปร�ช�ม��ญ�

��ม�ญผ��ถ�����นปร�จ��ป��2562��ดยก���นดว�ธ�ก�ร�ล�ข��นต�น�นก�ร�รร���ล���น��ต�งต��งด�งน�� 

(5.1) คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.�ร�บทร�บร�ยช���กรรมก�รท��ต��ง��กจ�กต����น�งต�มว�ร��ล�ร�ยช���

บ�คคลท���ด�ร�บก�ร��น�ช�������ข��ด��รงต����น�งกรรมก�ร�ทนกรรมก�รท����กต�มว�ร�ด�งกล��ว 

(5.2) �คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.�พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กบ�คคลท����ม���มจ�ด��รงต����น�งกรรมก�รบร�ษ�ท�� ��

จ�กร�ยช���ท�� �ด�ร�บก�ร��น��ดยพ�จ�รณ�ค�ณ�มบ�ต� �ล��งค�ปร�ก�บ�นด��นต��ง���ว���ป�นผ��ท��ม�คว�มร��

คว�ม��ม�รถ�ปร��บก�รณ��ท�กษ��ล�คว�ม�ช��ยวช�ญท���ล�ก�ล�ยว�ช�ช�พ��น�ป�นปร��ยชน�ต��ก�รด���น�นธ�รก�จ

ข�งบร�ษ�ท���ล�ม�ค�ณ�มบ�ต���ม���มท��จ�ด��รงต����น�งกรรมก�รบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�ด�ต�มข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท��
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�ล�ต�มท��กฎ�ม�ยก���นดตล�ดจนพ�จ�รณ�ถ�งผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น�นฐ�น�กรรมก�รข�งบร�ษ�ท���นร�บป�ท��ผ��นม�

ด�วย�(ถ��ม�) 

(5.3) �คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.� �ด�พ�จ�รณ�ค�ด�ล��ก�ล���น�ร�ยช���บ�คคลท��ม�คว�ม��ม���ม�จ�ด��รง

ต����น�งกรรมก�ร�ทนกรรมก�รท����กต�มว�ร� �ดย��น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��พ�จ�รณ�ข��น�ม�ต�ต��ท��

ปร�ช�ม��ญ���ม�ญผ��ถ�����นปร�จ��ป��2562� 

(6) คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.� �ด�พ�จ�รณ�ค��ต�บ�ทนคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล�คณ�กรรมก�รช�ดย��ย�����

�ดยพ�จ�รณ�ถ�งบทบ�ท�ข�บ�ขต���น�จ�น��ท�� �คว�มร�บผ�ดช�บ�ล�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งคณ�กรรมก�ร�������

�ต�ล�ช�ด�นร�บป�ท��ผ��นม���ดยม�ก�รกล��นกร�ง�ล��ปร�ยบ�ท�ยบ���ง��งก�บ��ต���กรรมปร��ภท�ด�ยวก�นรวมท��ง

ขน�ดธ�รก�จ�ก�รขย�ยต�วท�งธ�รก�จ�ล�ผลก�รด���น�นง�น�นร�บป�ท��ผ��นม��ดยน����น�ค��ต�บ�ทนท�����นว��

��ม���ม���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��พ�จ�รณ�ข��น�ม�ต�ต��ท��ปร�ช�ม��ญ���ม�ญผ��ถ�����นปร�จ��ป��2562 

(7) คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต. �ด���บท�น�ล�ปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งตน��งท��ง�บบร�ยคณ��ล�

ร�ยบ�คคล�นร�บป��2561�ต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��ซ��ง���นว��คณ�กรรมก�ร�ก.�.ต.�ม�ก�รปฏ�บ�ต��น��ท��

�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล��ป�น�ปต�มบทบ�ท�ข�บ�ขต���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บท��ก���นด�ว��ล�ว 

 

 

ว�นท���13�ก�มภ�พ�นธ��2562� 

�นน�มคณ�กรรมก�ร�ก.�.ต. 

 

 

 

(น�ย�กร�����ศ�ร�ร�งษ�) 

ปร�ธ�นกรรมก�ร�ก.�.ต. 
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ร�ยง�นคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 

 คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ด��ต�งต�� งคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ร���ร�ยกช���ย��ว����ก.บ.�.����������

ซ��งปร�ก�บด�วยคณ�กรรมก�ร�ล�ผ��บร���รร�ด�บ��งจ�กท�ก�น�วยง�น�ย��งน��ย�น�วยง�นล��น��งคน��ดย���ม�

���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�นก�รพ�จ�รณ�ปร��ม�นป�จจ�ย����ยงท����จจ��ก�ดข��นก�บก�รด���น�นง�น �����

ข�งบร�ษ�ท���ดยก���นดม�ตรก�รป��งก�นคว�ม����ยง�ล����คว�ม���ค�ญก�บก�รบร�� �รคว�ม����ยง�����������������

ท��ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�นท�กข�� นต�นข�งก�รด�� �น�นง�นต�ม�ล� กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด� �����������

(Good Corporate Governance Principles) �พ���ลดผลกร�ทบ�ร����ก��ข�งก�ร�ก� ดคว� ม���� ยง������������

���ต�� �ท����ด��ดย�ช�ทร�พย�กร�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ�นก�รปร��ม�น�ล�บร���รคว�ม����ยง�นภ�พรวม���������������

�����ม���ม��ดคล��งก�บ�ถ�นก�รณ�ท���ก�ดข��น�นป�จจ�บ�น�ล�ค�ดว��จ��ปล��ยน�ปลง�ป�น�น�คต 

 คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด�จ�ด���ม�ก�รปร�ช�ม�นร�บป��2561�รวมท��ง���น�4�คร��ง��พ���พ�จ�รณ�

ปร��ม�นคว�ม����ยง�ล�ต�ดต�มก�รบร���รคว�ม����ยงข�งท�ก�น�วยง�นท����จจ�ม�ผลกร�ทบต��ก�รด���น�นธ�รก�จ

ข�งบร�ษ�ท���ย��งม�น�ย���ค�ญ�พ���ก���นดม�ตรก�รป��งก�น�ล�ลดผลกร�ทบ�ร����ก��ข�งก�ร�ก�ดคว�ม����ยง

�น�ร���งต��ง��������ม���ม��ดคล��งก�บ�ภ�พ�ศรษฐก�จ�ล��ภ�พ�วดล��ม�นก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท�����

ท���ก�ดข��นท��ง�นป�จจ�บ�น�ล��น�คต�ดยข�ร�ยง�น�ดย�ร�ปด�งน�� 

 (1)�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด�พ�จ�รณ�กร�บวนก�ร�ล��ผนง�นก�รบร���รคว�ม����ยง���

�ป�น�ปต�มน�ยบ�ย�ล��ป���ม�ยท���ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�� �พ������ม��น�จว��ก�รบร���รคว�ม

����ยงม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�พ�ยงพ��ย���นร�ด�บท��ย�มร�บ�ด��ล���ดคล��งก�บก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��

ต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��ย��ง��ม���ม�ล�ร�ดก�ม 

 (2)�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด�พ�จ�รณ�ปร��ม�นป�จจ�ย����ยงตล�ดจนต�ดต�มด��ลก�รบร���ร

คว�ม����ยงข�งบร�ษ�ท�ดยจ�ด���ม�ก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ป�นร�ย�����พ����น�บ�น�น��

กร�บวนก�รบร���รคว�ม����ยง���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลม�กย�� งข��นตล�ดจน�ด����ข����น��น� ����������������

ท���ป�นปร��ยชน�ต��ก�รบร���รคว�ม����ยงท��ง�นป�จจ�บ�น�ล��น�คต 

 (3)�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด�พ�จ�รณ�ทบทวนคว�ม����ยงท�กร�ด�บ�ย��ง�ม�����ม��ดยก�ร

ปร��ม�น�ล�ว��คร����ป�จจ�ย����ยง���คร�บคล�ม�ล���ดคล��งก�บ�ผนกลย�ทธ�ท��งด��นก�รผล�ต�ก�รตล�ดก�ร

พ�ฒน�บ�คล�กรตล�ดจนข��กฎ�ม�ย�ล��ร���ง���น���ท����จจ�ม�ผลกร�ทบต��ก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���������

ซ��ง�ด�จ�ดร�ด�บคว�ม����ยงท��ต��ง�ด�ร�บก�ร�ก��ข�ร�งด�วน(Red Risk)��ล�ร�ด�บคว�ม����ยงท��ต��ง�ฝ��ร�ว�ง����

(Orange Risk) ซ��ง��จจ��ป�นป�จจ�ย����ยง�น�น�คต 

 (4)�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงร�วมก�บฝ��ยบร���รก���นด���ม�ก�รทบทวน�ล�ท��ก�รปร��ม�น

ตน��ง�ก��ยวก�บคว�ม����ยงด��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นข�งท�ก�น�วยง�น�พ���น��ผลก�รปร��ม�นคว�ม����ยงท���ด�ร�บ��������

�ปปร�บปร�ง�ก��ขกฎร��บ�ยบ�ล�ค�����งต��ง���ท���ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นปร�จ��ว�น���คร�บคล�มคว�ม����ยงน��น���

�ย��ง��ม���ม�ล�ร�ดก�ม 
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 (5 )�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด��ร�ปผลก�รปฏ�บ�ต� ง�น ���คณ�กรรมก�รบร�ษ� ท�� ����������������

�ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บร�บทร�บ�ป�นร�ย���พ���น��คว�ม���น�ล��ร��ข����น��น�ต��ง���ม�ปร�บปร�ง

�ก��ขก�รบร���รคว�ม����ยง���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลม�กย��งข��น 

 (6)�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด�ก���นด�ล�ก�กณฑ��ล�จ�ด���ม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น

ตน��งท��ง�บบร�ยคณ��ล�ร�ยบ�คคล�นร�บป��2561��ดย���ผ��ท��ก�รปร��ม�นร�บ�จ�ด�ข�ง�จ�ด���น�ล��ร���งท��

ต��งปร�บปร�ง�ก��ข�ว�ด�วย��ดยคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด�ร�วมก�นพ�จ�รณ�ผลปร��ม�น�ล�ก���นด

�นวท�งปร�บปร�ง�ก��ขก�รท��ง�น���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลย��งข��น�นป�ต���ป 

 (7)�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด��ป�ด�ผยร�ยล����ยดก�รบร���รคว�ม����ยงท�����ค�ญข�งบร�ษ�ท�� ����

�ว��น�บบ��ดงร�ยก�รข��ม�ลปร�จ��ป��2561�(�บบ�56-1)��ล�ร�ยง�นง�นปร�จ��ป��2561�(�บบ�56-2)�ด�วย�ล�ว 

 ก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�นร�บป��2561�ท��ผ��นม���ม�รถก��ก�บด��ลก�ร

บร���รคว�ม����ยง�น�ร���งต��ง� ������ย���นร�ด�บท���ม�ก����� �ก�ดผลกร�ทบต��ก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท����������

�ย��งม�น�ย���ค�ญ��ดยปฏ�บ�ต��น��ท��ท���ด�ร�บม�บ�ม�ยด�วยคว�มร�บผ�ดช�บ�ล�ร�ม�ดร�ว�ง�พ���ปร��ยชน��� ง��ด

ข�งบร�ษ�ท���ล�ผ��ม���วน�ด���วน���ยท�กฝ��ยท���ก��ยวข��ง 

 

ว�นท���18�ก�มภ�พ�นธ��2562 

�นน�มคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 

 
(น�ย��ธ�ต��ช�ญ�ช�วน�ก�ล) 

ปร�ธ�นคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 
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ร�ยง�นคณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร 

คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�รข�งบร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)�(�คณ�กรรมก�ร�ก.ก.ก.�)�

ปร�ก�บด�วยกรรมก�รซ��ง�ป�นผ��บร���รร�ด�บ��ง�ดยต����น�ง�4�คน��ล��ลข�น�ก�ร�1�คน�ม����น�จ�น��ท���ล�ร�บผ�ดช�บ�

�นก�รก��ก�บด��ลก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��ป�นปกต�ปร�จ��ว�น����ป�น�ปต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด�ตล�ดจนง�น�

ด��นคว�มร�บผ�ดช�บต����งคม�ช�มชน�ล����ง�วดล��ม��ล������ดคล��งก�บบทบ�ญญ�ต�ข�งกฎ�ม�ยท���ก��ยวข��ง��ดยม�ก�ร�

ปร�ช�ม�นป��2561�รวมท��ง���น�1�คร��ง�ท��งน���ด�ด���น�นก�รต�ม���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บท��ก���นด�นกฎบ�ตร�

คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�ซ��งม���ร����ค�ญ�ร�ป�ด�ด�งน�� 

(1)�คณ�กรรมก�ร�ก.ก.ก.��ด�ปร�บปร�ง�ก��ขค��ม��ก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด�� (Good Corporate Governance�

Handbook) ����ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ�ก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��ท��คณ�กรรมก�รก��ก�บตล�ดท�น��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��

���งปร��ทศ�ทยก���นด�ล������ดคล��งก�บ�นวปฏ�บ�ต�ท��ด���ล�จรรย�บรรณ�นก�รด���น�นธ�รก�จ��ดย�ด��ผย�พร��ว�บน�

�ว�บ�ซต��ล���นทร��น�ตข�งบร�ษ�ท��ล�ว 

(2)�คณ�กรรมก�ร�ก.ก.ก.��ด�ต�ดต�ม�ล�ควบค�มด��ล���ม�ก�รปฏ�บ�ต�ต�มค��ม��ก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��ล��

จรรย�บรรณ�นก�รด���น�นธ�รก�จ�พ���พ�ฒน�����ป�นว�ฒนธรรมข�ง�งค�กร��ดยบรรจ��ร���งก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��ล��

จรรย�บรรณ�นก�รด���น�นธ�รก�จ�ป�น��วน�น��งข�งก�รปฐมน��ทศพน�กง�น��ม��ล�ก�ร�บรมพ�ฒน�พน�กง�น�ดย�ด�จ�ดท���
ค��ม�����พน�กง�นท�กคนร�บทร�บ�ล�ย�ดถ���ป�น�นวท�ง�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นด�วย 

(3)�คณ�กรรมก�ร�ก.ก.ก.� �ด�ทบทวน�ล�ปร�บปร�ง�ก��ข�บบปร��ม�นผลก�รปฏ�บ �ต�ง�นตน��งข�ง�
คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ล�คณ�กรรมก�รช�ดย��ย�ย��งน��ยป�ล��1�คร��ง��พ������ม�คว�ม��ม���ม�ล���ดคล��งก�บ�บบ�

ปร��ม�นต�ม�นวท�งท���ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�รบร�ษ�ท�ทย �ล�ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทยก���นด�ท��งน���

�นป��2561��ด�ก���นด���ม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นตน��งข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล�คณ�กรรมก�รช�ดย��ยท��ง�

�บบร�ยคณ��ล�ร�ยบ�คคล��ดยม�ว�ตถ�ปร��งค�ด�งน�� 

����(3.1)��พ������ทร�บป�ญ���ข��ข�ดข��ง��ล���ป�รรคท���ป�น��ต��นก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ม�บรรล�ว�ตถ�ปร��งค��น�

ร��ว��งป�ท��ผ��นม� 

����(3.2)��พ������ก�รท��ง�นข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ล�คณ�กรรมก�รช�ดย��ยม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�

ม�กย��งข��น��น���งจ�ก�ด�ทร�บถ�งบทบ�ท��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งตน�ด��ย��งช�ด�จน 

����(3.3)��ร�ปผลก�รปร��ม�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นตน��งข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ล�คณ�กรรมก�รช�ดย��ย�

ท��ง�บบร�ยคณ��ล�ร�ยบ�คคลปร�จ��ป��2561�ม�ร�ยล����ยดด�งน�� 

ร�ยช���คณ�กรรมก�ร 
ค��นนปร��ม�น�บบ 

ร�ยคณ� (%) 

ค��นนปร��ม�น�บบ

ร�ยบ�คคล (%) 

(1) คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� 93.42 94.59 

(2) คณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน 94.75 94.50 

(3) คณ�กรรมก�รตรวจ��บ 98.65 99.27 

(4) คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 95.27 95.63 

(5) คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร 96.90 96.60 
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�  ท��งน��กรรมก�ร�ต�ล�คณ��ด����ข����น��น��พ���ปร�บปร�ง�ก��ข�ล�พ�ฒน�ก�รปฏ�บ�ต�ง�น���ม�ปร���ทธ�ภ�พ

ปร���ทธ�ผล�ล��ก�ดปร��ยชน���ง��ดก�บบร�ษ�ท��ป�น���ค�ญ 

�  (4)�คณ�กรรมก�ร�ก.ก.ก.��ด���บท�น�ผนง�น�พ����ตร�ยมก�รต����ย��บร�บร�งก�ร�ป�น�ม�ช�ก�ครงก�ร����
�นวร�วมปฏ�บ�ต�ข�งภ�ค��กชน�ทย�นก�รต��ต��นก�รท�จร�ต�(THAILAND�S�PRIVATE�SECTOR�COLLECTIVE ACTION 

COALITION AGAINST CORRUPTION �ร����CAC�)��นป��2563 

�  (5)�คณ�กรรมก�ร�ก.ก.ก.��ด�ร�บทร�บถ�งร�งว�ล���งคว�มภ�คภ�ม��จท��บร�ษ�ท��ด�ร�บ�นป��2561�ด�งน�� 
 ����������������(5.1)�ก�รปร��ม�นก�รก��ก�บด��ลก�จก�รข�งบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�ทย�(�CGR�)�ปร�จ��ป��2561�ซ�� ง

ด���น�นก�ร�ดย�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�รบร�ษ�ท�ทยปร�กฏว��บร�ษ�ท��ด�ร�บร�งว�ล�4�ด�ว�(� ����)�ซ��ง

จ�ด�ย���นกล��มด�ม�ก�ท��งน�� �ด�ร�บค��นน�ดย�ฉล��ย�84%�ซ��ง��งกว��ค��นน�ดย�ฉล��ยข�งบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�นป��2561������������������

ท���ด�ร�บค��นน�81% 

�  ������(5.2)�ก�รปร��ม�นค�ณภ�พก�รจ�ดปร�ช�มผ��ถ�����น��ม�ญข�งบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�(�AGM�CHECKLIST�)�

ปร�จ��ป��2561�ท��ด���น�นก�ร�ดย�ม�คม��ง��ร�มผ��ลงท�น�ทยปร�กฎว��บร�ษ�ท���ด�ร�บค��นน�98�ค��นน�ย���น�กณฑ�ท��

ด�ม�ก�ซ��ง��งกว��ค��นน�ดย�ฉล��ยข�งบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�นป��2561�ท���ด�ร�บค��นน�92.42�ค��นน� 

�  ������คณ�กรรมก�ร�ก.ก.ก.����คว�ม���ค�ญก�บก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด�� �พ������บร�ษ�ท�ม�พ�ฒน�ก�รบร���ร

จ�ดก�รท��ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�ล��ร��งคว�มม��น�จ����ป�นท��ย�มร�บ�ล��ช���ถ��ข�งผ��ม���วน�ด����ยท�กฝ��ย�� 
 

ว�นท���12�ก�มภ�พ�นธ��2562 

�นน�มคณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร 

 

 
 

(น�ย�น�นต����ล����รณ�) 

ปร�ธ�นกรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร 
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��วนท���2 
ก�รจ�ดก�ร�ล�ก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร 

(7) ข��ม�ล�ล�กทร�พย��ล�ผ��ถ�����น
จ��นวนท�นจดท��บ�ยน�ล�ท�นช��ร��ล�ว 

 �บร�ษ�ท��ม�ท�นจดท��บ�ยน�1,000,000,000�บ�ท��ร�ยกช��ร��ต�มม�ลค���ล�ว��ดย�บ�ง�ป�น���น��ม�ญ�
1,000,000,000����น�ม�ลค�����นล��1.-�บ�ท 

ผ��ถ�����น 

ร�ยช���ผ��ถ�����น�10�ร�ย��ญ��ข�งบร�ษ�ท��ณ�ว�นท���7 ม�น�คม�2562�ม�ร�ยล����ยดด�งน��(1)

ร�ยช���ผ��ถ�����น จ��นวน���น ร��ยล� 

(1) บร�ษ�ท�ล�นน�ร�ซ�ร���ซ��จ��ก�ด�(ม��ชน)(2) 510,000,000 51.00 

(2) บร�ษ�ท�ป�นซ��มนต�นคร�ลวง�จ��ก�ด�(ม��ชน) 47,234,796 4.72 

(3) กล��มศ�ร�ร�งษ�
(3.1)�น�ย�กร�����ศ�ร�ร�งษ� 41,200,000 4.12 
(3.2)�น�งว��น��ศ�ร�ร�งษ� 4,100,000 0.41 

     (3.3) รวมจ��นวน���นท��ถ���ดยกล��มศ�ร�ร�งษ� 45,300,000 4.53 
(4) น�ย�มจ�ตต��ล��มว�ฒน�ก�ร 28,322,657 2.83 
(5) กล��มจต�รพฤกษ�

(5.1)�น�ง��ง�จต�รพฤกษ�� 16,113,213 1.61 
(5.2) น�ยบ�ญ��น�จต�รพฤกษ� 5,900,080 0.59 
(5.3) น�ยมน�ญศม�จต�รพฤกษ� 18,733 0.00 
(5.4) รวมจ��นวน���นท��ถ���ดยกล��มจต�รพฤกษ� 22,032,026 2.20 

(6) กล��มต�นต���นทร
(6.1)�น�ยว���ฐ�ต�นต���นทร
(6.2) น�ยทว��ต�นต���นทร
(6.3)�น�ง��ววน�ด��ต�นต���นทร

16,346,400 

53,415 
31,500 

1.63 

0.005 
0.003 

�����(6.4) รวมจ��นวน���นท��ถ���ดยกล��มต�นต���นทร 16,431,315 1.64 
(7) กล��ม����งกรก�ญจน�

(7.1) น�ง��วก�ล�����งกรก�ญจน� 5,131,500 0.51 
(7.2) น�ยก�นต������งกรก�ญจน� 2,880,600 0.29 
(7.3) รวมจ��นวน���นท��ถ���ดยกล��ม����งกรก�ญจน� 8,012,100 0.80 

(8) น�ง��วพรรณ��ศร��ว��ด�� 8,100,000 0.81 
(9) กล��ม�ล����รณ�

(9.1)�น�ย�น�นต���ล����รณ� 4,771,895 0.48 
     (9.2) น�ง��วพร��ด��ศร�ขจรก�ล 2,622 0.0002622 
�����(9.3)�น�ย��คม��ล����รณ� 2,000,000 0.20 

 (9.4) รวมจ��นวน���นท��ถ���ดยกล��ม�ล����รณ� 6,774,517 0.68 
(10) น�ยพ�ภพ�ค�ณจ�กร 6,500,000 0.65 
(11) ผ��ถ�����น���น 301,292,589 30.13 

รวมท��ง���น 1,000,000,000 100.00 

�ม�ย��ต��:�(1)�ท��ม��บ�ญช�ร�ยช���ผ��ถ�����น�ณ�ว�นท���7�ม�น�คม�2562��ดย บร�ษ�ท�ศ�นย�ร�บฝ�ก�ล�กทร�พย��(ปร��ทศ�ทย)�จ��ก�ด�(TSD) 

(2) ร�ยช���ผ��ถ�����น�10�ร�ย�รกข�ง�บร�ษ�ท�ล�นน�ร�ซ�ร���จ��ก�ด�(ม��ชน)�ณ�ว�นท���2 ต�ล�คม�2561
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ร�ยช���ผ��ถ�����น จ��นวน���น ร��ยล� 

(1) กล��มบร�ษ�ท�ป�นซ��มนต�นคร�ลวง�จ��ก�ด�(ม��ชน)��ล�ผ��บร���ร(1) 236,733,980 45.09 

(2) น�ยทว�ฉ�ตร�จ���งก�ร 66,338,400 12.64 

(3) กล��มศ�ร�ร�งษ� 42,697,781 8.13 

(4) กล��มต�นต���นทร 33,512,797 6.38 

(5) กล��มล�มทรง 33,380,060 6.36 

(6) บร�ษ�ท��ทย���นว�ด���ร��จ��ก�ด 14,563,459 2.77 

(7) กล��ม�ล�ศพ�ณ�ชย�ก�ล 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) น�ยว��ล�ศ�วงศ��ภ���ม�พธ�� 2,106,200 0.40 

(11) ผ��ถ�����น���น 83,792,952 15.96 

รวมท��ง���น 524,999,679 100.00 

�ม�ย��ต� �(1)กล��มบร�ษ�ท�ป�นซ��มนต�นคร�ลวง� จ��ก�ด�(ม��ชน)� �ล�ผ��บร���ร�ป�นผ��ถ�����นร�ย��ญ�ท����ดปร�ก�บด�วย�

บร�ษ�ท�ป�นซ��มนต��นคร�ลวง�จ��ก�ด�(ม��ชน),�น�ยว�นช�ย��ต�มบ�ญ�ถ�����นรวมท��ง���น�236,733,980����น�ค�ด�ป�นร��ยล��45.09 

ข�งท�นท��ช��ร��ล�ว�ล��ป�น���นท��ม���ทธ���ก���ยงท��ง�มด�ดยม�ต�ว�ทน�ป�นกรรมก�ร�3�คน�ค���น�ยพ�ล���นซ�����กน��ท�บล�ร�,�

น�ยศ�ว��ม����นทน���ล��น�ยว�นช�ย��ต�มบ�ญ��ป�นกรรมก�รท���ม��ด��ป�นผ��บร���ร�ล��ม�ม����น�จลงน�มผ�กพ�นบร�ษ�ท���ต��ย��ง�ด 

น�ยบ�ยก�รจ��ย�ง�นป�นผล 

บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ยจ��ย�ง�นป�นผล�ม�ต���กว��ร��ยล��60�ข�งก���ร��ทธ�จ�กงบก�ร�ง�นข�งบร�ษ�ท�

�น�ต�ล�ป��ล�งจ�ก��กข�ดท�น���มยกม�(ถ��ม�)� �ล�ก�รจ�ด�รรท�น���ร�งต�มกฎ�ม�ย�ล�ว��ย��ง�รก�ต�ม�

บร�ษ�ท����จจ�จ��ย�ง�นป�นผล�น��ตร�ท��น��ยกว��ท��ก���นดข��งต�น�ด�ท��งน���ข��น�ย��ก�บผลก�รด���น�นง�นฐ�น�

ก�ร�ง�น�ภ�พคล��ง�ล�คว�มจ���ป�น�นก�ร�ช��ง�นท�น�ม�น�ว�ยน�นก�รบร���รก�จก�ร�ก�รช��ร�ค�น�ง�นก�� �

�ล�/�ร����น����นท��คงค��ง��ล�ก�รขย�ยลงท�น�พ��ม�ต�ม�ร��ก�รขย�ยง�นข�งบร�ษ�ท���น�น�คต  
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  � �ครง�ร��งก�รจ�ดก�รข�งบร�ษ�ท��ปร�ก�บด�วย�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล�คณ�กรรมก�ร

ช�ดย��ย��ก�4�ช�ด�ปร�ก�บด�วย�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�คณ�กรรมก�ร�รร��

�ล�ก���นดค��ต�บ�ทน��ล�คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�รวมท��งคณ�ผ��บร���ร��ดยกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร

ข�งบร�ษ�ท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ครบถ�วนต�มม�ตร��68����งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทม��ชนจ��ก�ด�พ.ศ.�2535��ล�ต�ม

ปร�ก�ศคณ�กรรมก�รตล�ดท�นท���ก��ยวข��ง�ท��งน���ร�ยล����ยด�ครง�ร��งก�รจ�ดก�รข�งบร�ษ�ท��ม�ด�งน�� 

�  คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท 

  �ครง�ร��งกรรมก�รบร�ษ�ท�: ป�จจ�บ�นคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�ปร�ก�บด�วยกรรมก�รจ��นวน

ท��ง���น�9 (1) คน��ดยม��น�ง�มฤด� ��วรรณร�ป��ป�น�ลข�น�ก�รบร�ษ�ท��ด�งม�ร�ยล����ยดปร�กฏ�นต�ร�งข��งล��งน�� 

ร�ยช���กรรมก�ร ต����น�ง 

จ��นวนคร��งท���ข��

ร�วมปร�ช�ม�นป��

2560 

จ��นวนคร��งท���ข��

ร�วมปร�ช�ม�นป��

2561 
(1)�น�ย���รจน��ศ�ภ�ว��ด��ก�ล(2) 

ปร�ธ�นกรรมก�ร�ล�กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�ม 12/14 12/12 

(2)�น�ย�กร�����ศ�ร�ร�งษ� ร�งปร�ธ�นกรรมก�ร�ล�กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�ม 14/14 12/12 

(3)�น�ย�น�นต���ล����รณ�(3) กรรมก�ร,�กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�ม, 

ร�กษ�ก�รปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร 

14/14 12/12 

(4)�น�ย���ศ�กด�����ร�ร�ชก�ร�ณย� กรรมก�ร�ล�กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�ม 12/14 10/12 

(5)�น�ย�มจ�ตต��ล��มว�ฒน�ก�ร� กรรมก�ร�ล�กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�ม 14/14 10/12 

(6)�น�ย�มช�ย��ล���ว���ทธ��(4) กรรมก�ร,กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�ม 14/14 12/12 

(7)�น�ย�ผด�จภ�ย�ม�ค�ณ����ยม กรรมก�ร�ล�ปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ 12/14 10/12 

(8)�น�ยว�ร�ช �ภ��มธ�ธ��รง กรรมก�ร�ล�กรรมก�รตรวจ��บ 14/14 9/12 

(9)�น�ย��ธ�ต�ช�ญ�ช�วน�ก�ล กรรมก�ร�ล�กรรมก�รตรวจ��บ 12/14 10/12 

�ม�ย��ต� :�(1)��ด�มคณ�กรรมก�รข�งบร�ษ�ท��ม�จ��นวนท��ง���น�10�คน�ต��ม��ม���ว�นท���17�พฤษภ�คม�2561�น�ยว���ทธ���น��ยพ�นธ��  

���������������������ด�ล���กจ�กต����น�งปร�ธ�นกรรมก�ร��ดยบร�ษ�ท��ม��ด�ม�ก�ร�รร��กรรมก�รทด�ทน� �น���งจ�กพ�จ�รณ��ล�ว���นว�� 

��������������������กรรมก�รจ��นวน�9�คน�ม�คว�ม��ม���มก�บ�ครง�ร��งข�งบร�ษ�ท��ล�ว����������������������������� 
� ��(2)�น�ย���รจน��ศ�ภ�ว��ด��ก�ล��ด��ข��ด��รงต����น�งปร�ธ�นกรรมก�ร�ทน�น�ยว���ทธ���น��ยพ�นธ���ซ��ง�ด�ล���กจ�กต����น�ง 
�  ����ปร�ธ�นกรรมก�ร�ป�ม���ว�นท���17�พฤษภ�คม�2561 
�  (3)�น�ย�น�นต����ล����รณ���ข��ด��รงต����น�งร�กษ�ก�รปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�ทน�น�ย�มช�ย��ล���ว���ทธ��� 
���������������������ต��ง�ต�ว�นท���1�มกร�คม�2562� 
� ��(4)�น�ย�มช�ย��ล���ว���ทธ���กรรมก�ร��ด�ล���กจ�กต����น�งปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�ดยม�ผลต��ง�ต�ว�นท���31�มกร�คม�2561 
� ��(5)�กรรมก�รล��ด�บท���1-4��ป�นกรรมก�รท���ป�นต�ว�ทนจ�กบร�ษ�ท�ล�นน��ร�ซ�ร���ซ��จ��ก�ด�(ม��ชน) 

����������� 

�� � �� 
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กรรมก�รผ��ม����น�จลงน�มผ�กพ�นบร�ษ�ท� 

น�ย�กร�����ศ�ร�ร�งษ�,�น�ย���รจน��ศ�ภ�ว��ด��ก�ล, น�ย�มจ�ตต��ล��มว�ฒน�ก�ร, น�ย�น�นต���ล����รณ�, 

น�ย���ศ�กด�����ร�ร�ชก�ร�ณย�, น�ย�มช�ย��ล���ว���ทธ���จ��นวน��ง�น�กคนน��ลงล�ยม��ช���ร�วมก�น��ล�ปร�ท�บตร�

���ค�ญข�งบร�ษ�ท�� 

�งค�ปร�ก�บ�ล�ค�ณ�มบ�ต�ข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท 

• คณ�กรรมก�ร (Board of Directors) ปร�ก�บด�วยกรรมก�รจ��นวน�ม�น��ยกว�����คนซ��ง

�ด�ร�บก�ร�ต�งต��งจ�กท��ปร�ช�มผ��ถ�����น ท��งน��กรรมก�ร�ม�น��ยกว��ก��ง�น��งข�งจ��นวนกรรมก�รท��ง�มดต��งม�ถ��นท��
�ย���นร�ช��ณ�จ�กร �ล�ม�กรรมก�ร���ร�จ��นวน�ม�ต���กว���น��ง�น��มข�งจ��นวนกรรมก�รท��งคณ� 

• �งค�ปร�ก�บข�งกรรมก�รต��งม�คว�ม�ล�ก�ล�ยม�ท�กษ�ด��น��ต���กรรม�ล�ธ�รก�จ

กลย�ทธ��ก�รบร���รจ�ดก�ร�ก�รบ�ญช��ล�ก�ร�ง�น�ก�รตล�ด�ล�ก�รข�ย กฎ�ม�ย�ล�ก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร

�ล�ม�ค�ณ�มบ�ต�ท����ม���มท��จ�ด��รงต����น�งกรรมก�รบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�ด�ต�มข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท��ล�

ต�มท��กฎ�ม�ยก���นด 

• ก�ร�ต�งต��งกรรมก�รต��ง�ป�น�ปต�มว�ร�ท��ก���นด�ดยม�คว�ม�ปร�ง���ช�ด�จน�ล�ต��งม�

ปร�ว�ต��ล�ข��ม�ลร�ยล����ยด�ก��ยวก�บบ�คคลท��จ��ต�งต��ง�ย��ง�พ�ยงพ� �พ���ปร��ยชน��นก�รต�ด��น�จข�ง�������

ท��ปร�ช�มผ��ถ�����น 

• กรรมก�รจ�ต��งผ��นก�ร�รร��ต�ม�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รท��คณ�กรรมก�รก���นด�ย��ง

ช�ด�จน�ล��ปร�ง�� 

• ก�รด��รงต����น�งกรรมก�ร�น�ต�ล�ว�ร��ป�น�ปต�มท��ก���นด�นกฎ�ม�ยว��ด�วยบร�ษ�ท

ม��ชนจ��ก�ดซ��ง�นก�รปร�ช�มผ��ถ�����น��ม�ญปร�จ��ป�ท�กคร��ง�กรรมก�รต��ง��กต�มว�ร�จ��นวน�น��ง�น��ม�

กรรมก�รท��จ�ต��ง��กจ�กต����น�ง�นป��รก�ล�ป�ท����งภ�ย�ล�งจดท��บ�ยนบร�ษ�ท��น��น ��กกรรมก�รม��ด��

ตกลงก�น��ง�ป�นว�ธ����น�����ช�ว�ธ�จ�บฉล�กก�นว��ผ���ดจ���ก ��วนป��ล�ง��ต���ป���กรรมก�รคนท���ย���นต����น�ง

น�นท����ดน��น�ป�นผ����กจ�กต����น�ง  กรรมก�รท����กต�มว�ร�น��น��จถ�ก�ล��ก�ข��ม�ด��รงต����น�ง��ม�ก��ด� �

�ดยบร�ษ�ท���ม��ด�ก���นดจ��นวนว�ร�ท��กรรมก�รจ�ด��รงต����น�งต�ดต��ก�น�ด�น�นท����ด 

• น�กจ�กก�รพ�นต����น�งต�มว�ร��ล�ว�กรรมก�รพ�นจ�กต����น�ง��ม���
(1) ต�ย

(2) ล���ก

(3) ข�ดค�ณ�มบ�ต��ร��ม�ล�กษณ�ต��ง���มต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยบร�ษ�ทม��ชนจ��ก�ด

(4) ท��ปร�ช�มผ��ถ�����นลงมต������กต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยบร�ษ�ทม��ชนจ��ก�ด

(5) ศ�ลม�ค�����ง�����ก

• ต��ง�ป�ด�ผยปร�ว�ต�ข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�ท�กคน�นร�ยง�นปร�จ��ป� ท�กป���พ������

ผ��ถ�����น�ด�ร�บทร�บ�ดยท��วก�น��ล�ร�บ�ว��กรรมก�รร�ย�ด�ป�นกรรมก�รท���ป�นผ��บร���ร��ร��กรรมก�รท�� �ม��ป�น

ผ��บร���ร��ร��กรรมก�ร���ร� 

• คณ�กรรมก�ร�ป�นผ���ต�งต��ง�ลข�น�ก�รบร�ษ�ท��พ������ม��น��ท���นก�รจ�ด�ตร�ยมก�รปร�ช�ม

คณ�กรรมก�รด��ลก�จกรรมข�งคณ�กรรมก�ร�ล�ต�ดต�ม���ม�ก�รปฏ�บ�ต��ย��งถ�กต��ง�ล��ม�����ม�รวมถ�ง

ร�ยง�นก�ร�ปล��ยน�ปลงท��ม�น�ย���ค�ญ���กรรมก�รร�บทร�บ 
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• ม�ก�ร�บ�ง�ยก���น�จ�น��ท��ข�งปร�ธ�นกรรมก�ร�ล�ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร��กจ�ก

ก�น�ดยช�ด�จน�พ����บ�ง�ยก�น��ท��ก�รก���นดน�ยบ�ยก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�ล�ก�รบร���รก�จก�รปร�จ�� 

• �พ������กรรมก�ร��ม�รถ��ท�ศ�วล��ล�คว�มพย�ย�ม�นก�รปฏ�บ�ต��น��ท���คณ�กรรมก�ร

บร�ษ�ท���ด�ก���นดจ��นวนบร�ษ�ทท��กรรมก�ร�ต�ล�คนจ��ปด��รงต����น�ง�ว�ด�งน�� 

• กรรมก�รควรด��รงต����น�งกรรมก�ร�นบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�ม��ก�นจ��นวนด�งต���ปน�� 

• กรรมก�รท���ป�นผ��บร���ร�(EXECUTIVE�DIRECTOR) �ร���FULL TIME DIRECTOR ���ด��รง

ต����น�ง�ด��ม��ก�น�4�บร�ษ�ท 

• กรรมก�รท���ม��ป�นผ��บร���ร� (NON-EXECUTIVE�DIRECTOR)��ร��กรรมก�รม����ช�พ�

(PROFESSIONAL DIRECTOR) ���ด��รงต����น�ง�ด��ม��ก�น�6�บร�ษ�ท��ล� 
(1) �นกรณ�ท��กรรมก�รร�ย�ดร�ย�น��งข�งบร�ษ�ท��จ���ป�นต��งด��รงต����น�งกรรมก�ร

บร�ษ�ทจดท��บ�ยนม�กกว��� 5�บร�ษ�ท�ก����ช���จงผ��ถ�����น�ล�ผ���ก��ยวข��งทร�บถ�ง��ต�ผล�ล�ผลต��ก�รปฏ�บ�ต�

�น��ท��กรรมก�รด�งกล��ว�ว��น�บบ��ดงข��ม�ลปร�จ��ป��(�บบ�56-1)��ล�ร�ยง�นปร�จ��ป��(�บบ�56-2)�ด�วย 

(2) �นก�ร��น�ช���บ�คคล�ข��ด��รงต����น�งกรรมก�รข�งบร�ษ�ท�� น��น�ด��ป�ด�ผยข��ม�ล

�ย��ง�พ�ยงพ��ร���งก�รด��รงต����น�งท��บร�ษ�ท���นข�งผ��ท���ด�ร�บก�ร��น�ช������ด��รงต����น�งกรรมก�ร�ต�ล�คน

���ผ��ถ�����นพ�จ�รณ�ก��นลงค��นน�ต�งต��งด�วย 

(3) ผ��บร���รร�ด�บ��งท��จ�ด��รงต����น�งกรรมก�ร�นบร�ษ�ทย��ย�ล�บร�ษ�ท�น�คร��จ�ต��ง

�ด�ร�บคว�ม���นช�บจ�กคณ�กรรมก�รก��น 

ภ�ว�ผ��น���ล�คว�ม�ป�น���ร�ข�งกรรมก�ร 

• คณ�กรรมก�รม�บทบ�ท�นก�รก���นดน�ยบ�ย�ว���ยท�ศน���ล�ก��ก�บด��ล���ฝ��ยจ� ดก�ร

ด���น�นก�รต�มน�ยบ�ย��ล�ม�คว�ม�ป�น���ร��นก�รต�ด��น�จ��พ���ปร��ยชน��ก�ก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��

�ล�ผ��ม���วน�ด����ยท�กฝ��ย 

• คณ�กรรมก�รภ�ย�ต�ก�รน��ข�งปร�ธ�นกรรมก�ร���ม�รถควบค�มก�รด���น�นง�นข�ง

ผ��บร���ร�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล��ดยม�ก�ร�บ�ง�ยกบทบ�ท�น��ท�� ร��ว��งปร�ธ�นกรรมก�ร�
�ล�ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�ร��กรรมก�รผ��จ�ดก�ร��กจ�กก�น�ย��งช�ด�จน 

• คณ�กรรมก�รต��งปร�ก�บด�วย�กรรมก�ร�� �ร�จ�กภ�ยน�กซ�� ง �ป�นผ��ม�คว�มร��

คว�ม��ม�รถ��ดยกรรมก�ร���ร�จ�ต��ง�ข��ถ�งข��ม�ลท�งก�ร�ง�น��ล�ท�งธ�รก�จ���น�ย��ง�พ�ยงพ�ท��จ���ม�รถ

��ดงคว�ม���น�ด��ย��ง�ป�น���ร��ร�กษ�ปร��ยชน�ข�งผ��ท���ก��ยวข��ง�ล��ข��ปร�ช�ม�ดย�ม�����ม��พร��มท��ง

จ�ดท��ร�ยง�นร�บร�งคว�ม�ป�น���ร�ข�งตน�ม����ด�ร�บก�ร�ต�งต��ง��พ����ป�ด�ผย�นร�ยง�นปร�จ��ป��(�บบ�56-2) 

• ปร�ธ�นกรรมก�รม�คว�ม���ร��ม�ม�คว�ม��มพ�นธ��ด���ก�บฝ��ยบร���ร�ล��ม��ป�นปร�ธ�น

�ร���ม�ช�ก�นคณ�กรรมก�รช�ดย��ย�ร��คณ��น�กรรมก�ร 

• กรรมก�ร���ร�ต��งม�ค�ณ�มบ�ต�คว�ม�ป�น���ร�ต�มปร�ก�ศข�ง�ก.ล.ต.��ล��ต.ล.ท.รวมท��งม�

ค�ณ�มบ�ต����น���ต�มท��บร�ษ�ท��ก���นด��พ�����ม�รถด��ลผลปร��ยชน�ข�งผ��ถ�����นท�กร�ย�ด��ย��ง�ท���ท�ยมก�น�ล�

ด��ล�ม�����ก�ดคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�ร��ว��งบร�ษ�ท��ก�บผ��บร���ร��ร��ผ��ถ�����นร�ย��ญ���ร��บร�ษ�ท���นซ��งม�

ผ��บร���ร/ผ��ถ�����นร�ย��ญ�กล��ม�ด�ยวก�น�น�กจ�กน��ย�งต��ง��ม�รถ���คว�มค�ด���น�นก�รปร�ช�ม�ด��ย��ง�ป�น���ร� 

 

78



 

   

  ข�บ�ขต���น�จ�น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� 

  คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ม����น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�นก�รจ�ดก�รบร�ษ�ท������ป�น�ปต�ม

กฎ�ม�ย�ว�ตถ�ปร��งค��ล�ข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท��ตล�ดจนมต�ข�งท��ปร�ช�มผ��ถ�����นท��ช�บด�วยกฎ�ม�ยด�วย

คว�มซ�����ตย���จร�ต ร�ม�ดร�ว�ง�ล�ร�กษ�ผลปร��ยชน�ข�งบร�ษ�ท���ดย�ร�ปม����น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ

ท�����ค�ญด�งน��� 

 (1) ก���นดน�ยบ�ย�ท�ศท�ง��ป���ม�ย��ผนง�นธ�รก�จ��ล�งบปร�ม�ณข�งบร�ษ�ท��ตล�ดจนก��ก�บ

ด��ล���ฝ��ยจ�ดก�รด���น�นก�ร��� �ป�น�ปต�มท��ก���นด�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล�พ����พ��มม�ลค��ท�ง

�ศรษฐก�จ��ง��ด����ก�บร�ษ�ท���ล�คว�มม��นคง��ง��ด����ก�ผ��ถ�����น��ดยม��ร���งท�����ค�ญด�งต���ปน�� 

(ก) ก���นด�ครง�ร��งก�รจ�ด�งค�กรข�งบร�ษ�ท����ม�ร�บบก�รบร���รง�น�ล�ก�รด���น�น 

��������ง�นท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล��ง��ด 

(ข) �น�ม�ต��ผนง�น�ล�งบปร�ม�ณปร�จ��ป�ภ�ย�น�30�ว�นก��นว�น���นป�ท�กป��พ������ฝ��ย

จ�ดก�ร�ช��นก�รบร���รง�น����ป�น�ปต�ม�ผนง�น�ล�งบปร�ม�ณท��คณ�กรรมก�ร
บร�ษ�ท���น�ม�ต��ป�นร�ยป� 

(ค) �น�ม�ต��ครงก�รลงท�นตล�ดจน�ครงก�รขย�ยง�น�ล��ร��ก�รลดขน�ดข�งก�จก�รท��

���นว��จ��ป�นปร��ยชน���ง��ดต��ก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��ท��ง�นร�ย����น�ล�ร�ย�

ย�ว�ท��งน���ม�รวมร�ยก�รท��ต��งข�คว�ม���นช�บจ�กผ��ถ�����นต�มข��ก���นดข�ง

���น�กง�นคณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย���ล�ตล�ด�ล�กทร�พย�

���งปร��ทศ�ทย�  

(ง) �น�ม�ต��ผนก�ร�ง�นข�งบร�ษ�ท��ตล�ดจน�ผนก�รจ�ด���ง�นก���ล���น�ช���ท�งธ�รก�จท��

�พ�ยงพ��ล���ม���มต��ก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท���ป�นร�ย��� 

(จ) จ�ด���ม�ก�รท��งบด�ล�ล�งบก���รข�ดท�นข�งบร�ษ�ท��ณ�ว�น���น��ดร�บร�ย��วล�บ�ญช�

ข�งบร�ษ�ท���พ������ผ����บบ�ญช�ท��ผ��ถ�����น�ต�งต��งท��ก�รตรวจ��บ�ล�ร�บร�งคว�ม

ถ�กต��งก��นน����น�ท��ปร�ช�มผ��ถ�����นพ�จ�รณ��น�ม�ต��ป�น�ต�ล�ป�����ป 

(ฉ) พ�จ�รณ�กล��นกร�ง�ร���งท��จ���น�ข��น�ม�ต�จ�กท��ปร�ช�มผ��ถ�����น�ป�นกรณ�����ป��ช�น�

ก�รจ��ย�ง�นป�นผล,�ก�ร�พ��มท�น,�ก�รลดท�น,�ก�ร��ก���นก��, ก�รข�ย�ร��ก�ร��นก�จก�ร,�

ก�รซ����ร��ร�บ��นก�จก�ร,�ก�รควบรวมก�จก�ร��ป�นต�น 

(ช) พ�จ�รณ�ก���นดน�ยบ�ย�ท�ศท�ง��ป���ม�ย �ว���ยท�ศน��(VISION)�พ�นธก�จ�(MISSION) 
ค��น�ยม�(VALUES) �ล��ร���ง���น���ท�����ค�ญ��ล���จจ�ม�ผลกร�ทบต��ฐ�น�ก�ร�ง�น

�ล�ผลก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��ท��ง�นป�จจ�บ�น�ล��น�คต 

 (2) พ�จ�รณ�ก���นด�ล��ยกบทบ�ท�น��ท����ล�คว�มร�บผ�ดช�บร��ว��งคณ�กรรมก�ร�

คณ��น�กรรมก�ร��ล�ฝ��ยจ�ดก�ร�ย��งช�ด�จน�รวมท��ง������รบทบ�ท�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บด�งกล��วต��

กรรมก�ร��น�กรรมก�ร�ฝ��ยจ�ดก�ร�ล�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท���ย��ง�ม�����ม�� 

 (3) จ�ด���บร�ษ�ท��ม�ร�บบก�รควบค�มภ�ย�น�ก�รตรวจ��บภ�ย�น��ล�จ�ด���ม�ร�บบก�รบร���ร

คว�ม����ยงท����ม���ม�ร�ดก�ม��ล�ม�ปร���ทธ�ผล�ย��ง�พ�ยงพ��รวมท��งม�ก�รต�ดต�มก�รด���น�นง�น�น�ร���งต��ง���

�ย��ง�ม�����ม��นก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ป�นร�ย���� 
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(4) จ�ด���ม�ก�รปร�ช�มผ��ถ�����น��ม�ญปร�จ��ป�ภ�ย�น�4��ด��น�น�บ�ต�ว�น���น��ดร�บร�ย��วล�บ�ญช�

ข�งบร�ษ�ท���ล�จ�ดปร�ช�มว���ม�ญผ��ถ�����น�ป�นคร��งคร�วต�มคว�มจ���ป�น�นก�รด���น�นก�จก�ร 

(5) ต��งตร��น�กถ�งคว�ม���ค�ญข�งก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด�� (Good�Corporate�Governance)

�ดยย� ด�ล�กคว�มย�ต� ธรรม�ล�ซ����� ตย� ��จร� ต � (Fairness and Integrity)� ม�คว�มร�บผ�ดช�บต��ผลง�น

(Accountability) ��ง��ร�ม���ม�ก�รปฏ�บ�ต�ท���ป�นธรรม�ย��ง��ม�ภ�ค �ล��ป�นท���ช���ถ��ข�งผ��ม���วน�ด����ยท�กฝ��ย

ท���ก��ยวข��ง�(Stakeholders) ม��งม��นท��จ��ร��งค�ณค������ก�ก�จก�ร�ล�ผ��ม�ผลปร��ยชน�ร�วม�นร�ย�ย�ว�พ������

บร�ษ�ท��ม�ก�ร�ต�บ�ตท��ม��นคง�ล�ย��งย�น�น�น�คต 

 น�กจ�กน���คณ�กรรมก�รย�งม�ข�บ�ขต���น�จ�น��ท���นก�รก��ก�บด��ลบร�ษ�ท�����ปฏ�บ�ต�ต�ม

กฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย�ตล�ดจนปร�ก�ศ�ล��ร��ข��บ�งค�บข�งคณ�กรรมก�รก��ก�บ
�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย���ล�/�ร��ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย��ช�น�ก�รท��ร�ยก�รท���ก��ยว�ยงก�น, 

ร�ยก�ร�ด�ม��ร��จ���น��ย�ปซ��ง��นทร�พย�ท�����ค�ญ��ป�นต�น�รวมท��งปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ยท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�ง

บร�ษ�ท��ท�ก�ร���งท�กปร�ก�ร 

(6) คณ�กรรมก�ร��จจ�ม�บ�ม�ย���คณ��น�กรรมก�ร�กรรมก�รคน�ดคน�น��ง�ร���ล�ยคน

�ร��บ�คคล���น�ดกร�ท��ก�ร�ย��ง�ด�ย��ง�น��ง�ทนคณ�กรรมก�ร�ด�� �ดย�ย��ภ�ย�ต�ก�รควบค�มด��ลข�ง

คณ�กรรมก�รตล�ดจนก���นด�ง���น�ข�ล�ร�ย��วล��นก�รม�บ���น�จ�ด�ต�มท�����น�มควร�ล���ม���มต�ม

คว�มจ���ป�น�นก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���ล�ม����น�จยก�ล�ก�พ�กถ�น�ปล��ยน�ปลง�ร���ก��ขก�รม�บ

���น�จ�ด�ท�ก�ร���งท�กปร�ก�ร�ม������น�มควร 

 ก�รม�บ���น�จด�งกล��ว�นวรรคก��นต��ง�ม�ม�ล�กษณ��ป�นก�รม�บ���น�จท��ท�����ผ��ร�บม�บ

���น�จ��ม�รถพ�จ�รณ��ล��น�ม�ต�ร�ยก�รท��ม���วน�ด����ย�ร��ม�คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน����น�ดก�บบร�ษ�ท��

�ร��บร�ษ�ท�น�คร���ยก�ว�น�ป�นก�ร�น�ม�ต�ร�ยก�รท���ป�น�ปต�มน�ยบ�ย�ล��ล�ก�กณฑ�ท��คณ�กรร มก�ร�ด�

พ�จ�รณ��ล��น�ม�ต��ว��ล�ว 

(7) ต��งจ�ด���ม�ก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ย��งน��ย��ม�ด��นต��คร��ง��ล�ก���นด���ม�ก�ร

ปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งคณ�กรรมก�ร�ป�นปร�จ��ท�กป� 

(8) ��ง��ร�ม���พน�กง�นท�กร�ด�บม�จ�ต���น�ก�นจร�ยธรรม�ล�ค�ณธรรม� �ดยจ�ดท��จรรย�บรรณ

ธ�รก�จ�ป�นล�ยล�กษณ���กษร��พ������พน�กง�นท�กร�ด�บ�ข���จถ�งม�ตรฐ�นด��นจร�ยธรรมท��บร�ษ�ท���ช��นก�รด���น�น

ธ�รก�จ��ล�ตร��น�กถ�งคว�ม���ค�ญข�งร�บบควบค�มภ�ย�น�ล�ร�บบก�รบร���รคว�ม����ยง� �พ���ลดคว�ม����ยง
ก�รท�จร�ต�ล�ก�ร�ช����น�จท���ม�ถ�กต��ง�รวมท��งป��งก�นก�รกร�ท��ผ�ดกฎ�ม�ยท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

(9) คณ�กรรมก�ร�ป�ด��ก�������ทธ��ก�กรรมก�รท�กคน�นก�ร��น�ว�ร�ก�รปร�ช�ม�ป�น

ก�รล�วง�น���ย��งน��ย 10 ว�นท��ก�รก��นก�รปร�ช�ม �ดยว�ธ���งว�ร�ก�รปร�ช�ม�ปท���ลข�น�ก�รบร�ษ�ท��ท�ง��

E-Mail Address : somrudee@thaiagroenergy.com �ร����ทร��ร�: 0-2627-3889 �พ����ลข�น�ก�รบร�ษ�ท��

จ��ด�บรรจ��ป�นว�ร�ก�รปร�ช�มต���ป 
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(10)�คณ�กรรมก�ร�ป�นผ���ต�งต�� ง�ลข�น�ก�รบร�ษ�ท�ล�ก���นดข�บ�ขต���น�จ�น��ท���ล������������

คว�มร�บผ�ดช�บข�ง�ลข�น�ก�รบร�ษ�ท� ���ปฏ�บ�ต��น��ท��ด�วยคว�มร�บผ�ดช�บ�ร�ม�ดร�ว�ง�ล�ซ�����ตย���จร�ต�

ด�งต���ปน�� 

(ก) จ�ดปร�ช�มผ��ถ�����น �ล�จ�ดปร�ช�มคณ�กรรมก�ร����ป�น�ปต�มท��กฎ�ม�ย��ล�ข��บ�งค�บ

ข�งบร�ษ�ท� ก���นด  

(ข) บ�นท�กร�ยง�นก�รปร�ช�มผ��ถ�����น �ล�ร�ยง�นก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รรวมท��งต�ดต�ม���ม�

ก�รปฏ�บ�ต�ต�มมต�ท��ปร�ช�มผ��ถ�����น�ล�มต�ท��ปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ย��งครบถ�วน�ล�ถ�กต��ง 

(ค) ด��ล���ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ล�ร�ยง�น��ร�น�ทศ�น��วนท��ร�บผ�ดช�บต�มร��บ�ยบ�ล�

ข��ก���นดข�ง�ก.ล.ต. �ล��ต.ล.ท. 
(ง) จ�ดท���ล��ก�บร�กษ���ก��ร� �ด��ก��ท��บ�ยนกรรมก�ร �น�ง���น�ดปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�

ร�ยง�นก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�ร��น�ง���น�ดปร�ช�มผ��ถ�����น�ร�ยง�นก�รปร�ช�มผ��ถ�����น 

ร�ยง�นปร�จ��ป�ข�งบร�ษ�ท� �ล���ก��ร���นต�มท��กฎ�ม�ยก���นด�(ถ��ม�) 

(จ) �ก�บร�กษ�ร�ยง�นก�รม���วน�ด����ยท��กรรมก�ร�ล�ผ��บร���รร�ยง�นต��บร�ษ�ท�  

(ฉ) ���ค���น�น���บ���งต�น�ก�กรรมก�ร�ก��ยวก�บข��ก���นด�กฎร��บ�ยบ�ล�ข��บ�งค�บต��ง�� ข�ง

บร�ษ�ท���ล�ต�ดต�ม���ม�ก�รปฏ�บ�ต��ย��งถ�กต��ง�ล��ม�����ม�  รวมถ�งร�ยง�นก�ร

�ปล��ยน�ปลงท��ม�น�ย���ค�ญ�ก�กรรมก�ร  

(ช) ด��ลก�จกรรมข�งคณ�กรรมก�ร�ล�ด���น�นก�ร�ร���ง���น �� ต�มท��กฎ�ม�ยก���นด������

�ร��ต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กคณ�กรรมก�ร 

(11)�น�กจ�กน��กรรมก�ร�ต�ล�คนจ�ต��งย�ดถ���ล�ปฏ�บ�ต�ด�งต���ปน�� 

(ก) ต��ง�ม�ม�ปร�ก�บก�จก�ร��นม��ภ�พ�ย��ง�ด�ยวก�น�ล��ป�นก�ร�ข�งข�นก�บก�จก�รข�ง

บร�ษ�ท���ร���ข���ป�น���น��วน�น���ง���น��วน��ม�ญ�ร�����น��วน�ม�จ��ก�ดคว�มร�บผ�ด�น���ง���น��วนจ��ก�ด�ร���ป�น

กรรมก�รข�งบร�ษ�ท��กชน�ร��บร�ษ�ทน�ต�บ�คคล���นท��ปร�ก�บก�จก�ร��นม��ภ�พ�ย��ง�ด�ยวก� น�ล��ป�นก�ร

�ข�งข�นก�บก�จก�รข�งบร�ษ�ท���ม�ว��จ�ท���พ���ปร��ยชน�ข�งตน��ง�ร��ผ�����น��ว�น�ต�จ��ด��จ�ง���ท��ปร�ช�ม ��������

ผ��ถ�����นทร�บก��นท��จ�ม�มต��ต�งต��ง 

(ข) ต��ง�จ�ง���บร�ษ�ท��ทร�บ�ดย�ม�ช�กช�����กม���วน�ด����ย�ม�ว���ดยตรง�ร���ดย���ม�น��ญญ�

ท��บร�ษ�ท���ร��บร�ษ�ท�น�คร��ท��ข��น��ร��ถ�����น�ร���ล�กทร�พย����น�นบร�ษ�ท���ร��บร�ษ�ท�น�คร���พ��มข��น�ร��ลดลง 
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ผ��บร���ร�: บร�ษ�ท��ม�ผ��บร���รจ��นวนท��ง���น�6�คน�ปร�ก�บด�วย 

ช���-น�ม�ก�ล ต����น�ง 

1. น�ย�น�นต���ล����รณ�(1) ร�กษ�ก�รปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร 

2.���น�ย�มถว�ล�บ�ญบ�น�ย�น ปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��น�รงง�น 

3. น�ง��วก�ญญพ�ชร�จ�น�นท��ดช ปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��นพ�ณ�ชยก�จ 

4. น�ง�มฤด����วรรณร�ป ปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��นก�ร�ง�น 

5.���น�ย�น�นต��ร�ย�ร�จ� ผ��ช�วยปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��น�รงง�น 

6. น�ยกร�ต��งว�ร���� ผ��ช�วยปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��น�รงง�น 

�ม�ย��ต����(1)��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��นก�รปร�ช�มคร��งท���12/2561��ม���ว�นท���20�ธ�นว�คม�2561��ด�ม�มต��ต�งต��ง����������������������
น�ย�น�นต���ล����รณ��กรรมก�ร�ด��รงต����น�งร�กษ�ก�รปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร��ทน�น�ย�มช�ย������
�ล���ว���ทธ���ซ��ง�ด�ล���กจ�กต����น�งต�ม��ญญ�จ��งต��ง�ต�ว�นท���1�มกร�คม�2562��ป�นต�นม� 

 
 

 ข�บ�ขต���น�จ�น��ท��ข�งปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร 

 ���น�จ�น��ท���ดยท��ว�ป 

(1)�ควบค�มด��ล�ล�ก��ก�บก�รบร���รข�งบร�ษ�ท�� ���ม�ปร���ทธ�ภ�พ����ป�น�ปต�มมต�ข�ง������

ท��ปร�ช�มผ��ถ�����น/คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล��ป�น�ปต�มว�ตถ�ปร��งค��ล�ข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท���พ�������ก�ด

ผลปร��ยชน�ก�บบร�ษ�ท��ม�กท����ดท��ง�นร�ย����น�ล�ร�ย�ย�ว 

(2)�จ�ดท���ผนง�น�งบปร�ม�ณร�ยร�บร�ยจ��ย�บ�ญช���ตร�ก��ล�งพน�กง�น�งบปร�ม�ณก�รว��จ��ง

พน�กง�น�ล�งบปร�ม�ณก�รลงท�นปร�จ��ป���น�ต��คณ�กรรมก�ร�พ���พ�จ�รณ��น�ม�ต��ป�นปร�จ��ท�กป�� 

(3)�บร���รง�นต�มน�ยบ�ยท��คณ�กรรมก�รก���นด��ล�ต�มงบปร�ม�ณร�ยร�บร�ยจ��ย�ล�

งบปร�ม�ณก�ร�ลงท�นท���ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�ร�ล�ว 

(4)����ร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�ทร�บ�ป�นปร�จ��ท�ก�ด��น���ล��น��ง

คร��ง�ล��ร�ปร�ยง�น���คณ�กรรมก�รทร�บ�ป�นปร�จ��ท�ก�ตรม��ล��น��งคร��ง 

(5)�ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ยท���ก��ยวข��งก�บง�นข�งบร�ษ�ท��ตล�ดจนปฏ�บ�ต�ต�ม��ญญ�ข��ผ�กพ�นท��

บร�ษ�ท��ม�ต���น�วยร�ชก�ร�ล�บ�คคลภ�ยน�ก 

(6)�บร���รก�ร�ง�นต�ม�ผนก�ร�ง�นท���ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�ร�ล�ต�ม��ญญ�ข��ผ�กพ�นท��

บร�ษ�ท��ม�ต���จ���น��ท�กร�ย 

(7)�ปฏ�บ�ต�ก�ร�ล��ร��ด���น�นก�ร�น�ร���ง���น�ดต�มท��คณ�กรรมก�รจ�ม�บ�ม�ย�ป�น�ต�ล�

�ร���ง�ต�ล�กรณ�����ป 

���น�จท�งก�ร�ง�น 

(1)�ม����น�จ�น�ม�ต�ร�ยจ��ยปกต�ปร�จ��ว�นต�มงบลงท�น� งบปร�ม�ณร�ยร�บร�ยจ��ย�ล�

งบปร�ม�ณก�รว��จ��งพน�กง�นท��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��น�ม�ต��ล�ว�รวมท��งร�ยจ��ยต�มท��กฎ�ม�ยก���นด�ล�

�ร��ร�ยจ��ยต�ม��ญญ�ข��ผ�กพ�นต��ง���ท��บร�ษ�ท��ม�ต���น�วยร�ชก�ร��จ���น���ล�บ�คคลภ�ยน�ก 
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(2)�ม����น�จจ�ดซ���/���งจ��งท��ทร�พย���นถ�วร�ล��ร��ร�ยก�รท��� ม��ช�ร�ยจ��ยปกต��นก�ร

ด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��ต�มงบลงท�น�ล�งบปร�ม�ณท��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��น�ม�ต��ล�วภ�ย�นวง�ง�น�ม��ก�น�

200,000.-�บ�ท�(��ง��นบ�ทถ�วน)�ต���น��งคร��ง�ร��ต���น��งร�ยก�ร  

(3)�ม����น�จก���ง�น�พ����ช��นก�จก�รข�งบร�ษ�ท���ด�ภ�ย�นวง�ง�น�ล�ภ�ย�ต��ล�ก�กณฑ��ล�

�ง���น�ขข��ก���นดท��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��น�ม�ต��ร�����คว�ม���นช�บ�ล�ว��ล��นกรณ�ท��ต��ง�ช�ทร�พย���นข�ง

บร�ษ�ท���ป�น�ล�กปร�ก�น�ร��ค���ปร�ก�น�จ��น���จ��น�ง�ก������น�ข��น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ก��น

ด���น�นก�รท�กคร��ง�ยก�ว�น�ร�ยก�รต���ปน���ซ��งถ��ว���ป�นร�ยก�รปกต����ม����น�จ�น�ม�ต��ด�ท�กกรณ� 

(ก) ก�ร�ป�ด�LETTER OF CREDITS (L/C) รวมท��งก�รท���TRUST RECEIPT (T/R) �ล��

SHIPPING GUARANTEE (S/G) �นก�รจ�ดซ����ล��ร��จ��งท��ข�งจ�กต��งปร��ทศ 
(ข) ก�รจ�ดท���น�ง���ค���ปร�ก�นข�งธน�ค�รพ�ณ�ชย��ล��ร���ถ�บ�นก�ร�ง�น�พ���ว�ง�ป�น

�ล�กปร�ก�น�นก�รปฏ�บ�ต�ต�ม��ญญ�ข��ผ�กพ�นต��ง���ท��บร�ษ�ท��ม�ต���น�วยร�ชก�ร��จ���น���ล�บ�คคลภ�ยน�ก 

(ค) ก�รท����ญญ�ป��งก�นคว�ม����ยงด��น�ง�นตร�ต��งปร��ทศ� �ช�น�ก�รท��� FORWARD 

EXCHANGE CONTRACTS �ป�นต�น�ท��งน���ฉพ��กรณ�ท��บร�ษ�ท��ม���ญญ��ร��ข��ผ�กพ�นท��จ�ต��งช��ร��ร��จ��ย�ง�น

�นร�ป�ง�นตร�ต��งปร��ทศ�ท��น��น 

(4)��น�ม�ต����พน�กง�นย�ม�ง�นทดร�ง�พ����ช��นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งบร�ษ�ท���ด�ด�งต���ปน�� 

(ก) ร�ยจ��ยต�ม��ญญ�ข� �ผ� กพ�น�ล��ร��ต�มท��กฎ�ม�ยก� ��นด�ล��ร��ต�มท��

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��น�ม�ต�งบปร�ม�ณ�ร���น�ม�ต��น�ล�กก�ร�ว��ล�ว���ย�ม�ง�นทดร�ง�ปด���น�นก�ร�ด�ต�มท��

จ�ต��งจ��ยจร�ง��ช�น�ค��ซ���ท��ด�น�ค��ธรรม�น�ยม�ล�ภ�ษ���กร�ค���ฟฟ����ล���ธ�รณ�ป�ภค���น��ล� 

(ข) ร�ยก�ร���นน�กจ�ก� (ก)�ข��งต�น����น�ม�ต��ด�คร��งล��ล��ร��ร�ยล��ม��ก�น�1,000,000.-�

บ�ท�(�น��งล��นบ�ทถ�วน) 

(5)�ม����น�จต��ง���ร�ง�น����ญ�ล��ร��ต�ด�น����ญข�งบร�ษ�ท���ด�คร��งล��ล��ร��ร�ยล��ม��ก�น�

50,000.-�บ�ท�(����ม��นบ�ทถ�วน)��ดยรวม�ล�วต��ง�ม��ก�น�1,000,000.-�บ�ท�(�น��งล��นบ�ทถ�วน)� ���นร�บ�น��ง

ป�งบปร�ม�ณ�ล�วร�ยง�น�ดย�ร�ป���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ร�บทร�บ�ย��งน��ย�ตรม��ล��น��งคร��ง 

(6)�ม����น�จจ���น��ย�ล�ต�ดบ�ญช��ต��ก��นค���ล��ร��ทร�พย���นท�� ���ย��ย�ร����ญ��ย�ล�

�ร��ชด�ชยค�����ย��ย�ด�คร��งล��ม��ก�น�50,000.-�บ�ท�(����ม��นบ�ทถ�วน)��ดยรวม�ล�วต��ง�ม��ก�น�1,000,000.-

บ�ท�(�น��งล��นบ�ทถ�วน)��นร�บ�น��งป�งบปร�ม�ณ�ล�วร�ยง�น�ดย�ร�ป���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ร�บทร�บ�ย��ง
น��ย�ตรม��ล��น��งคร��ง 

(7)�ม����น�จต��ง���ร�งก�รด��ยค��ทร�พย���นท�กปร��ภท�ล��ร���ต��ค��นค��ท��ล���ม�ย�ร��

�����ม�ภ�พ�ด�ต�มม�ตรฐ�นก�รบ�ญช�ท��ก���นด�น�ร���งน��น����ล�วร�ยง�น���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ร�บทร�บ�น

��ก���รกท��จ�ท���ด��  
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���น�จด��นก�รผล�ต 

 (1)�ก���นด�ป���ม�ย�ล��ผนก�รผล�ต��นค���น�ต�ล�ป������ดคล� �งก�บคว�มต��งก�ร�������

ข�งตล�ด�ล��ป�น�ปต�ม��ญญ�ข��ผ�กพ�นท��บร�ษ�ท��ท���ว�ก�บล�กค��ท�กร�ย��พ�����น�คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�

�น�ม�ต��ป�นปร�จ��ท�กป�� 

 (2) ม����น�จ�น�ม�ต�ก�รจ�ดซ���/จ�ด��ว�ตถ�ด�บ�พ����ช��นก�จก�รข�งบร�ษ�ท�� �ด�ภ�ย�นวง�ง�น

งบปร�ม�ณท���ด�ร�บ�น�ม�ต���ดย�ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ��ล��ง���น�ขท��คณ�กรรมก�ร���คว�ม���นช�บ 

� (3) ว�ง�ผน�ล�ด���น�นก�รผล�ต��นค������ป�น�ปต�ม�ผนง�น�ล��ป���ม�ยท��คณ�กรรมก�ร
�น�ม�ต��ว��ดย���ม�ต�นท�นท��ต���ท����ด��นกรณ�ท��ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ตกต��ง�ปจ�ก�ผนง�น�ล��ป���ม�ยท��ว�ง�ว�ก�

�����น�ข��น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รก��นด���น�นก�ร�ร���น��ก���รกท��จ�ท���ด� 

 (4) ว�ง�ผน��ล�/�ร�����น�น�ยบ�ย �ร��ท�ศท�ง�นก�รด���น�นธ�รก�จ���น�ดท�����นว��จ��ป�น

ปร��ยชน��น�ช�งพ�ณ�ชย��พ��ม�ต�ม�พ����พ��มศ�กยภ�พด��นก�รผล�ต�ล�ก�รจ���น��ย��นค��ข�งบร�ษ�ท� �น�น�คต �ล�

�พ������บร�ษ�ท���ม�รถขย�ยง�น �ล�/�ร����ต�บ�ต�ด��ย��งม��นคง�ล�ย��งย�น�นร�ย�ย�ว 

���น�จด��นก�รข�ย 

 (1) ก���นด�ป���ม�ย��ผนง�น �ล�กลย�ทธ��นก�รจ���น��ย��นค���น�ต�ล�ป� �����ดคล��งก�บ

คว�มต��งก�รข�งตล�ด�ล��ป�น�ปต�ม��ญญ�ข��ผ�กพ�นท��บร�ษ�ท��ท���ว�ก�บล�กค��ท�กร�ย�พ�����น�คณ�กรรมก�ร

พ�จ�รณ��น�ม�ต��ป�นปร�จ��ท�กป��  

 (2)�ว�ง�ผน�ล�ด���น�นก�รจ���น��ย��นค������ป�น�ปต�ม�ผนง�น�ล��ป���ม�ยท��คณ�กรรมก�ร

�น�ม�ต��ว��พ������บร�ษ�ท����ม�รถร�กษ��ร���พ��ม��วน�บ�งด��นก�รตล�ด� (Market Share) รวมท��ง��ม�รถ�พ��ม

ร�ย�ด��ร���พ��มก���ร����ด�ม�กท����ด �นก�รท��ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ตกต��ง�ปจ�ก�ผนง�น�ล��ป���ม�ยท��ว�ง�ว�ก����

��น�ข��น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รก��นด���น�นก�ร�ร���น��ก���รกท��จ�ท���ด� 
 (3) ด���น�นก�รจ���น��ย��นค���ล�บร�ก�ร����ป�น�ปต�มร�ค��ล��ง���น�ขท��คณ�กรรมก�ร

ก���นด�ล��ร��ต�ม��ญญ�ข��ผ�กพ�นท��บร�ษ�ท��ท���ว�ก�บล�กค��ท�กร�ย 

� (4) จ�ดซ���/���งจ��ง�ล��ร��น���ข����นค��ม�จ���น��ย�พ������บร�ษ�ท����ม�รถร�กษ��ร���พ��ม��วน

�บ�งด��นก�รตล�ด�(Market Share) รวมท��ง��ม�รถ�พ��มร�ย�ด��ร���พ��มก���ร����ด�ม�กท����ด�ท��งน�� จ�ต��ง�ด�ร�บ

�น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รก��นด���น�นก�ร 

 (5) ม����น�จข�ย��นค���ล�บร�ก�รท��ง�นปร��ทศ�ล�ต��งปร��ทศ�ดยท����ญญ�ผ�กพ�น�ด�คร��งล�

�ม��ก�น�1�ป�� 

���น�จด��นพน�กง�น 

(1)�ม����น�จก���นด��ตร�ก��ล�งพน�กง�น���ม�จ��นวนท����ม���มก�บก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��

รวมท��งม����น�จก���นด��ตร��ง�น�ด��น�ค��จ��ง�ค��ต�บ�ทน�ล��ง�นร�งว�ลพน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บต�มบ�ญช�

��ตร�ก��ล�งพน�กง�น�ล�งบปร�ม�ณก�รว��จ��งพน�กง�นท���ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล�ว�ยก�ว�น�
พน�กง�นร�ด�บปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��นต��ง���ต��ง�ด�ร�บก�ร�น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�ก��นด���น�นก�ร 

(2)�ม����น�จว��จ��ง��ต�งต��ง��ยกย��ย�ถ�ดถ�น��ล��ล�กจ��งพน�กง�น�ด�ท�กคนท�กร�ด�บ�ยก�ว�น

พน�กง�นร�ด�บปร�ธ�น�จ���น��ท��ด��นต��ง���ข��น�ปจ�ต��ง�ด�ร�บคว�ม���นช�บจ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ก��น

ด���น�นก�ร� 
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(3)�ม����น�จก���นดร��บ�ยบข��บ�งค�บก�รท��ง�น�ล��ว��ด�ก�รพน�กง�นข�งบร�ษ�ท���ด�ต�ม

�ล�ก�กณฑ���ง���น�ขร�ยล����ยด�ล�งบปร�ม�ณท���ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล�ว 

  ���น�จ�น��วนท���ก��ยวก�บคด�คว�ม�ล�ก�รท��น�ต�กรรม��ญญ� 

 (1)�ม����น�จท��น�ต�กรรมก�ร��ญญ�ผ�กพ�นบร�ษ�ท���ด��ฉพ��ง�นปกต�ปร�จ��ต�มงบปร�ม�ณ��
ท���ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�ร�ล�วคร��งล��ม��ก�น�น��งป� 

 (2)�ม����น�จฟ��งร��งคด�คว�ม�ล�ต�����คด�คว�ม�พ���ปร��ยชน�ข�งบร�ษ�ท���ด��ดยร�ยง�น����

���คณ�กรรมก�รทร�บท�กคร��งท��ม�ก�รปร�ช�ม�ล�ม�คด�คว�ม�ก�ดข��น 

���น�จ�น��วนท���ก��ยวก�บง�น�ครงก�ร 

 (1)�พ�จ�รณ��ล�ศ�กษ�คว�ม�ป�น�ป�ด��น�บ���งต�นข�ง�ครงก�รท�����นว��จ��ป�นปร��ยชน� �����

ต��ก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���น�น�คต �ล�/�ร������ผลต�บ�ทนท��ด��นร�ย�ย�ว 

 (2)�พ�จ�รณ�ว��จ��งท��ปร�กษ��ครงก�รต��ง ����ด��ภ�ย�นวง�ง�นงบปร�ม�ณท���ด�ร�บ�น�ม�ต� ���������

จ�กคณ�กรรมก�ร�ล�ว 

 (3)��ล�งจ�กศ�กษ��ครงก�ร�น�บ���งต�น�ล�ว���นว���ครงก�รด�งกล��วม�คว�ม�ป�น�ป�ด�ก����น����น�

ร�ยล����ยด ข�ง�ครงก�ร�พ���ข��น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รก��นด���น�นก�ร 

 (4)�����ร�บ�ครงก�รท���ด�ร�บ�น�ม�ต����ด���น�นก�ร�ด��ล�ว����ม����น�จด���น�นก�รด�งต���ปน�� 

 (ก)�ก���นด�ผนง�น�งบปร�ม�ณ�ล��ป���ม�ย�นก�รด���น�น�ครงก�ร���บรรล�

ว�ตถ�ปร��งค��ร������ด�ผลต�บ�ทน�(Internal Rate of Return) ต�มกร�บท���ด�น����น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� 

 (ข)�ม����น�จต�ดต����จรจ���ล�ลงน�มท��บ�นท�กคว�ม�ข���จ�ก��ยวก�บก�รร�วมท�น�น�บ���งต�น 

(Memorandum of Understanding) ม�ก���นดร�ย��วล��ม��ก�น�น��งป� 

 (ค)�ก�รท����ญญ�ร�วมท�น� (Shareholder Agreement) �ล�ก�รจ�ดต��งบร�ษ�ทร�วมท�น�
(Joint Venture Company) �����น�ข��น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รก��นด���น�นก�ร 

 (5)����ร�ยง�นคว�มค�บ�น��ข�ง�ครงก�รต��ง � ��ท���ด�ร�บ�น�ม�ต����ด���น�นก�ร�ด��ล�ว���

คณ�กรรมก�รทร�บท�กคร��งท��ม�ก�รปร�ช�ม 
�ร���ง���น�� 

 (1)��ร���ง�ดก�ต�มท��จ�ต��ง��น�ข��น�ม�ต� ��ล�/�ร���ข�คว�ม���นช�บจ�กคณ�กรรมก�ร���

ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���รพ�จ�รณ�กล��นกร�ง�ร�����คว�ม���นช�บก��นน����น�คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ��นท�กกรณ� 

 (2)��ร���งท���ก�นข�บ�ขต���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���รต�มท��

ก���นด�ว�ข��งต�นน�������น�ข��น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รก��นด���น�นก�ร 

 (3)�ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร��จจ�ม�บ���น�จ�น��ท���น�ร���งต��ง������พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��

ต����น�ง�ด��ร��คน�ดก��ด�ภ�ย�นข�บ�ขต���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งตน�ท��งน���ต�มท�����น�มควร

�ล���ม���ม�ป�น�ต�ล��ร���ง�ต�ล�กรณ�����ป 
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 ก�รม�บ�ม�ย���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��คณ��น�กรรมก�ร�

กรรมก�ร�ร��ผ��บร���รคน�น��ง�ร���ล�ยคนน��น�จ�ต��ง�ม�ม�ล�กษณ��ป�นก�รม�บ���น�จ�ร��ม�บ���น�จช�วง�ท��ท��

���ผ��ร�บม�บ���น�จ�ร��ผ��ร�บม�บ���น�จช�วง��ม�รถ�น�ม�ต�ร�ยก�รท��ม���วน�ด����ย��ร����จม�คว�มข�ด�ย�งท�ง

ผลปร��ยชน�ก�บบร�ษ�ท��บร�ษ�ทย��ย��ร��บร�ษ�ทร�วม��ว�น�ต��ป�นก�ร�น�ม�ต�ร�ยก�รท���ป�น�ปต�มปกต�ธ�รก�จท��ม� ����

ก�รก���นดข�บ�ขตก�รม�บ���น�จท��ช�ด�จน�ล�ว 

���������ลข�น�ก�รบร�ษ�ท��: คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ด�ม�มต��นก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รคร��งท���7/2556�

�ม���ว�นท�� 25�กรกฎ�คม�2556��ต�งต��ง�น�ง�มฤด����วรรณร�ป����ด��รงต����น�ง�ลข�น�ก�รบร�ษ�ท� (ปร�ว�ต��ล�ข��ม�ล

ร�ยล����ยดข�ง�ลข�น�ก�รบร�ษ�ทปร�กฎ�น��ก��ร�นบ�1)��ดยก���นดข�บ�ขต�น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บข�ง

�ลข�น�ก�รบร�ษ�ท� ม�ด�งน�� 

 (1) ด��ล�ล����ค���น�น���ก�กรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�

ข��ก���นด�กฎร��บ�ยบ��ล�ข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท���ล�ต�ดต�มด��ล���ม�ก�รปฏ�บ�ต��ย��งถ�กต��ง�ล��ม�����ม��  

 (2)  ร�บผ�ดช�บ�นก�รจ�ดปร�ช�มคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�ล�ก�รปร�ช�มผ��ถ�����น  รวมท��งด��ล�

ปร����นง�น���ม�ก�รปฏ�บ�ต�ต�มมต�ข�งท��ปร�ช�มด�งกล��ว 

 (3)  ด��ล���ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ล�ร�ยง�น�น�ทศ�น��วนท��ร�บผ�ดช�บ�ป�น�ปต�มร��บ�ยบ�ล�

ข��ก���นดข�งตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย��ล����น�กง�นคณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด

�ล�กทร�พย� รวมถ�งกฎ�ม�ยท���ก��ยวข��ง 

 (4) จ�ดท���ล��ก�บร�กษ���ก��รด�งต���ปน�� 
  (ก) ท��บ�ยนกรรมก�ร 

  (ข) �น�ง���น�ดปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ล�ร�ยง�นก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�ร 

  (ค) �น�ง���น�ดปร�ช�มผ��ถ�����น�ล�ร�ยง�นก�รปร�ช�มผ��ถ�����น 

  (ง) ร�ยง�นปร�จ��ป�ข�งบร�ษ�ท� 

  (จ) ร�ยง�นก�รม���วน�ด����ยข�งกรรมก�รผ��บร���ร 

 (5) ด���น�นก�ร���น� ต�มท��คณ�กรรมก�รก��ก�บตล�ดท�นปร�ก�ศก���นด 
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  ค��ต�บ�ทนกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร 

  ���ค��ต�บ�ทนท���ป�นต�ว�ง�น 

�   (ก)�ค��ต�บ�ทนกรรมก�ร�: บร�ษ�ท� จ��ยค��ต�บ�ทน����ก�กรรมก�ร�นร�ปข�งค��ต�บ�ทน
ปร�จ���ด��น�ล�ค��บ����น�จปร�จ��ป���ดย�ด�จ��ยค��ต�บ�ทน����ก�กรรมก�ร�นป��2561�ด�งน��� 

 

ช���-�ก�ล 

 

ต����น�ง 

�น�วย�: บ�ท 

ค��ต�บ�ทน ค��บ����น�จ รวมท��ง���น 

(1) น�ยว���ทธ�� น��ยพ�นธ��(1) ปร�ธ�นกรรมก�ร 180,000 321,426 501,426 

(2) น�ย���รจน� ศ�ภ�ว��ด��ก�ล ปร�ธ�นกรรมก�ร 
ร�งปร�ธ�นกรรมก�ร 

360,000 
120,000 

214,286 694,286 

(3) น�ย�กร���� ศ�ร�ร�งษ� ร�งปร�ธ�นกรรมก�ร 
กรรมก�ร�รร�� 

360,000 
60,000 

214,286 634,286 

(4) น�ย�น�นต� �ล����รณ� กรรมก�ร 360,000 214,286 574,286 

(5) น�ย�มจ�ตต� ล��มว�ฒน�ก�ร กรรมก�ร 360,000 214,286 574,286 

(6) น�ย���ศ�กด�� ��ร�ร�ชก�ร�ณย� กรรมก�ร 
กรรมก�ร�รร�� 
ผ��ช��น�ญก�ร2) 

360,000 
40,000 

100,000 

214,286 714,286 

(7) น�ย�มช�ย �ล���ว���ทธ�� กรรมก�ร 
กรรมก�ร�รร�� 

360,000 
40,000 

214,286 614,286 

(8) น�ย�ผด�จภ�ย ม�ค�ณ����ยม ปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ 

กรรมก�ร���ร� 

180,000 

360,000 

214,286 754,286 

(9) น�ยว�ร�ช �ภ��มธ�ธ��รง กรรมก�ร���ร� 
กรรมก�รตวจ��บ 

360,000 
120,000 

214,286 694,286 

(10) น�ย��ธ�ต ช�ญ�ช�วน�ก�ล กรรมก�ร���ร� 
กรรมก�รตรจ��บ 
กรรมก�ร�รร�� 

กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 

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

214,286 784,286 

รวม 4,290,000 2,250,000 6,540,000 
�ม�ย��ต� : (1) �ม���ว�นท�� � 17�พฤษภ�คม�2561� �น�ยว���ทธ�� �น��ยพ�นธ�� �ด�ล���กจ�กต����น�งปร�ธ�นกรรมก�ร� �����������������

�ดยคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���นก�รปร�ช�มคร��งท���5/2561��ม���ว�นท���17�พฤษภ�คม 2561��ด�ม�มต��ต�งต��ง��� 
��������������น�ย���รจน��ศ�ภ�ว��ด��ก�ล�ต��รงต����น�งปร�ธ�นกรรมก�ร�ทน�  
� ��(2)�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� �นก�รปร�ช�มคร�� งท�� 19/2554 �ม���ว�นท��  22�ธ�นว�คม� 2554� �ด�ม�มต�  �ต�งต�� ง��� ������������

น�ย���ศ�กด�� ��ร�ย�ร�ชก�ร�ณย���ป�นกรรมก�รผ��ช��น�ญก�ร �พ������ค���น�น��ปร�กษ��ล��ป�นต�ว�ทนคณ�กรรมก�ร�
�นก�รต�ดต�มผลก�รด���น�นง�น �น�ร���งต��ง�  ท��คณ�กรรมก�ร�ด�ม�มต����ผ��ยจ�ดก�รร�บ�ปด���น�นก�ร����ก�ด
ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล��ง��ด��ดยก���นดผลต�บ�ทน����ด��นล� 10,000 บ�ท ม�ผลต��ง�ต�ว�นท�� 1 มกร�คม 
2555 �ป�นต�นม��จนกร�ท��งว�นท�� 31�ต�ล�คม�2561�ท��ปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน�������������
คร��งท���3/2561���ด�ม�มต�ยก�ล�กต����น�งน��   
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   (ข)�ค��ต�บ�ทนผ��บร���ร�: บร�ษ�ท��จ��ยค��ต�บ�ทน����ก�ผ��บร���ร�นร�ปข�ง�ง�น�ด��น�ล�����
�ง�นร�งว�ลปร�จ��ป��2559 ถ�ง�2561�ซ��งจ�ผ�น�ปรต�มผลก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท���ดยม�ร�ยล����ยดด�งน�� 

   

  (ค)�ค��ต�บ�ทน���น�: �ม�ม� 
 บ�คล�กร 

จ��นวนบ�คล�กร : ณ� ว�นท��� 31� ธ�นว�คม� 2561� บร�ษ�ท�� ม�พน�กง�นรวมท��ง���นจ��นวน� 233� คน������������

(�ม�น�บรวมผ��บร���รจ��นวน�6�คน)��บ�ง�ป�นพน�กง�นปร�จ��จ��นวน�198�คน��ล�พน�กง�นร�ยว�นจ��นวน�35�คน�

ด�งม�ร�ยล����ยดต���ปน�� 

�น�วยง�น 
พน�กง�นปร�จ�� 

(คน) 
พน�กง�นร�ยว�น 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ฝ��ยบร���ร���น�กง�น 6 - 6 
ฝ��ยบ�ญช�ก�ร�ง�น 7 - 7 
ฝ��ยทร�พย�กรบ�คคล 5 - 5 
ฝ��ยจ�ดซ��� 3 - 3 
ฝ��ยกฎ�ม�ย 3 - 3 
ฝ��ยตรวจ��บ 2 - 2 
ฝ��ยพ�ฒน�ธ�รก�จ 1 - 1 
ฝ��ยก�รตล�ด�ล�จ�ด��ว�ตถ�ด�บ 2 - 2 
ฝ��ยบร���ร�รงง�น 19 17 36 
ฝ��ยผล�ต 51 2 53 
ฝ��ยว�ศวกรรม�ล�พล�งง�น 58 - 58 
ฝ��ยว�ศวกรรม���ง�วดล��ม 41 16 57 
           �รวมท��ง���น 198 35 233 

 

 ข��พ�พ�ทด��น�รงง�น : �ม�ม� 

ค��ต�บ�ทนพน�กง�น 

(ก)�ค��ต�บ�ทนท���ป�นต�ว�ง�น� : �นป��2559, 2560 �ล�ป��2561�บร�ษ�ท��จ��ยค��ต�บ�ทน����ก�

พน�กง�น�(�ม�รวมผ��บร���ร)� จ��นวน� 58.19 ล��นบ�ท 63.71 �ล��นบ�ท���ล� 64.29�ต�มล��ด�บ� �ดย�ป�น

ค��ต�บ�ทน�นร�ปข�ง�ง�น�ด��น��บน���ค��ล�วง�วล���ง�น�มทบก�งท�น���ร�ง�ล��ยงช�พ���ล�ค���ช��บ��น 

(ข)�ค��ต�บ�ทน���น�:��ม�ม� 

ป��พ.ศ. 
จ��นวนผ��บร���ร* 

(คน) 

จ��นวน�ง�นค��ต�บ�ทน 

(ล��นบ�ท) 

2559 8 17.97 

2560 7 22.41 

2561 6 24.20 

�ม�ย��ต�� :�*จ��นวนผ��บร���ร�รวมถ�งผ��บร���รท��ล���กร��ว��งป�ด�วย 
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��������������น�ยบ�ยก�รพ�ฒน�บ�คล�กร�:�บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ย�นก�รพ�ฒน�บ�คล�กร�ย� �ง�ม�����ม�� �ดยม�

ว�ตถ�ปร��งค��พ����พ��มพ�นคว�มร���ท�กษ���ล�คว�มช��น�ญ�รวมท��งปร���ทธ�ภ�พ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งพน�กง�น����

�นท�กร�ด�บ�ท��งน���บร�ษ�ท��จ���ง��ร�ม���บ�คล�กร��ม�รถพ�ฒน�คว�มร��คว�มช��น�ญจ�กก�รปฏ�บ�ต�ง�นจร�ง� �������

(On the Job Training) �ดยพน�กง�นท���ข����ม�จ�ม��Supervisor �น�ต�ล���ยง�นท���น��ท��ฝ�ก��นง�น�น��ยง�น

น��น���รวมท��งจ�ม�ก�รจ�ด�บรมภ�ย�น�ดยว�ทย�กรภ�ย�น�ล�ว�ทย�กรภ�ยน�กท��ม�ถ��ยท�ดปร��บก�รณ��ล����

คว�มร���พ��ม�ต�ม�ก�พน�กง�น�ย���ป�นปร�จ���น�กจ�กน���บร�ษ�ท��จ�พ�จ�รณ�จ�ด��งพน�กง�น�ล�ผ��บร���ร�น��ยง�น

ต��ง����ข��ร�วมก�ร�บรม�ล���มมน��น�ร���งท���ก��ยวข��งก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�ต�ล�ฝ��ย�ป�นก�ร�พ��ม�ต�ม��กด�วย� 

  ��กท��งป�จจ�บ�นบร�ษ�ท�����ก�ร��ง��ร�มก�รพ�ฒน�บ�คล�กร��ดย�ด�น���คร���งม���นก�รพ�ฒน�บ�คล�กร�

��ท��ช�น�ร�บบพ�ฒน��มรรถน�คว�ม��ม�รถ�(Competency�Development Systems) �พ������ม�ก�รพ�ฒน�

ศ�กยภ�พ�นก�รปฏ�บ�ต��น��ท���ด��ย��ง�ต�มปร���ทธ�ภ�พม�กย��งข��น 

� ���������บร�ษ�ท��ม�ก�รด���น�นก�รพ�ฒน�พน�กง�นท�กร�ด�บ�ด�วยก�รจ�ด��งพน�กง�น�ข��ร�บก�ร�บรม�ล�พ�ฒน����

ก�บ�ถ�บ�นภ�คร�ฐ��ล���กชน�ตล�ดจนด���น�นก�รจ�ดก�ร�บรมภ�ย�นบร�ษ�ท��พ���ม��ง�น�น���พน�กง�นม�คว�มร�� �

คว�ม��ม�รถ�ตล�ดจนท�กษ�ท�� �ช� �นก�รปฏ�บ�ต�ง�น�����ดคล��งก�บ�มรรถน�ปร�จ��ต����น�ง�(Functional 

Competency) ต�มร��บ�ยบปฏ�บ�ต�ง�นภ�ย�ต�ร�บบบร���รค�ณภ�พ�ล����ง�วดล��ม��ล�ด�วยก�ร���รวจคว�มจ���ป�น��

�นก�รฝ�ก�บรม��ล�จ�ดท���ป�น�ผนก�รฝ�ก�บรมปร�จ��ป��2561�ด�งน��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรความรู้เฉพาะ

ต�าแหน่ง

58%

หลักสูตรตามข้อบังคับ

กฎหมาย หรือความ

ปลอดภัย

29%

หลักสูตรการพัฒนาความรู้

และทักษะ

11%
หลักสูตรด้านระบบบริหาร

คุณภาพและสิ�งแวดล้อม

2%

หลักสูตรความรู้เฉพาะต�าแหน่ง หลักสูตรตามข้อบังคับ กฎหมาย หรือความปลอดภัย

หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะ หลักสูตรด้านระบบบริหารคุณภาพและสิ�งแวดล้อม

�ร�ปก�รด���น�นก�รพ�ฒน�บ�คล�กรต�ม�ผนฝ�ก�บรมปร�จ��ป�2561 

����� ���������� ������������
� ว�นท���24�ก�มภ�พ�นธ��2561��ผนกคว�มปล�ดภ�ย�ล���ช�ว�น�ม�ยร�วมก�บ�ผนกทร�พย�กรบ�คคลจ�ด�บรม

�ล�ก��ตร��ก�รปล�กจ�ต���น�กคว�มปล�ดภ�ย�� 
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ว�นท���20-22�ม�น�คม�2561���ถ�บ�นพ�ฒน�ฝ�ม���รงง�น2�จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��จ�ด�บรม�ล�ก��ตร���������������
ก�รควบค�ม�ล�บ��ร�งร�กษ�รถยก�ย��งถ�กว�ธ��ล�ปล�ดภ�ย� 

 

 

                
 

ว�นท���18-21�ก�นย�ยน�2561�จ�ด�บรม�ล�ก��ตร�ISO9001:2015&ISO14001:2015 ข��ก���นด�ล������
ก�รปร�ย�กต��ช�ง�น����ก�พน�กง�น�จ��นวน�12�ร��น�� 

 

                   
 

 ว�นท���5�,�26�พฤษภ�คม�2561�จ�ด�บรม�ล�ก��ตร�Fraud Risk Management  
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�(9) ก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร 
 

  น�ยบ�ยก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร 

    บร�ษ�ท�����คว�ม���ค�ญก�บก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด�� �น���งจ�กพ�จ�รณ����นว���ป�นกล�ก���ค�ญ

�นก�รน���ป���ก�รม�ร�บบบร���รจ�ดก�รท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ��ปร�ง���ล���ม�รถตรวจ��บ�ด��ซ��งจ�ช�วย�ร��ง

คว�ม�ช���ม��น�ล�คว�มม��น�จต��ผ��ถ�����น�ผ��ลงท�น�ผ��ม���วน�ด����ย��ล�ผ��ท���ก��ยวข��งท�กฝ��ย��ดยก�รม�ก�รก��ก�บ

ด��ลก�จก�รท��ด�จ��ป�น�คร���งม���พ����พ��มม�ลค����ร��งคว�ม��ม�รถ�นก�ร�ข�งข�น�รวมท��ง��ง ��ร�มก�ร�ต�บ�ต���

�ย��งย��งย�นข�งบร�ษ�ท�� �นร�ย�ย�ว�ด�งน��น�บร�ษ�ท��จ�งก���นด���ม�น�ยบ�ย�นก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด� � ���

ต�มท��ก���นด�ดยตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย�  

    บร�ษ�ท��ทย����กร� ���น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)�ตร��น�กถ�งคว�ม���ค�ญข�งก�รก��ก�บ������

ด��ลก�จก�รท�� ด� � (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) �ดยย�ด�ล�กคว�มย�ต�ธ รรม�ล�ซ�� ���ตย� ��จร�ต�
(FAIRNESS AND INTEGRITY) ม�คว�มร�บผ�ดช�บต� �ผลง�น� (ACCOUNTABILITY) ตร��น�ก �น�น��ท�� �

(RESPONSIBILITY) ม�ก�รด���น�นง�นท���ปร�ง���(TRANSPARENCY) ��ง��ร�ม���ม�ก�รปฏ�บ�ต�ท���ป�นธรรม�ย��ง
��ม�ภ�ค�ล��ป�นท���ช���ถ��ข�งผ��ม���วน�ด����ยท�กฝ��ยท�� �ก��ยวข��ง� (STAKEHOLDERS) ม��งม��นท��จ��ร��งค�ณค��

����ก�ก�จก�ร�ล�ผ��ม�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น�นร�ย�ย�ว�พ������บร�ษ�ท��ม�ก�ร�จร�ญ�ต�บ�ตท�� ม��นคง�ล�ย��งย�น�น

�น�คต�คณ�กรรมก�ร�ด�ก���นดน�ยบ�ย�ร���ล�กก�รพ��นฐ�น�นก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�พ����ป�น�นวท�ง�นก�ร

ด���น�นธ�รก�จ�ล��ป�น�ล�กย�ดถ���นก�รปฏ�บ�ต�ง�นด�งต���ปน�� 

(1)�ด���น�นก�ร����ครง�ร��งก�รจ�ดก�รข�งบร�ษ�ท��ม�ก�รก���นดข�บ�ขต����น�จ�น��ท�� ��

�ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�ร�คณ��น�กรรมก�ร�ล�ฝ��ยจ�ดก�ร�ย��งช�ด�จน�ป�นท���ช���ถ���ล��พ������

ม�ปร���ทธ�ภ�พ�นก�รปฏ�บ�ต��น��ท�� 

(2 )�ด� ��น�นก�ร��� �ช�� �ม��น�ด�ว��กร�บวนก�รต��ง ���ข�งบร�ษ�ท� �ด���น�น �ป�ย��งม�

ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล�ภ�ย�ต�ร�บบก�รควบค�มภ�ย�นท��ด���ล�ม�ก�รถ�วงด�ล���น�จท����ม���มรวมท��งม�

ก�รด���น�นง�นท���ปร�ง�����ม�รถตรวจ��บ�ด��ล�ม�กร�บวนก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ 

(3)�ด���น�นก�ร����ช���ม��น�ด�ว��ร�ยง�นท�งก�ร�ง�น��ท��นผลก�รด���น�นง�น�ล���ดงฐ�น�

ท���ท�จร�งรวมท��งม�ก�รปร��ม�น�ล�ว�งม�ตรก�ร�นก�รป��งก�น�ล�จ�ดก�รคว�ม����ยง����ย���นร�ด�บท����ม���ม 

       
 

ว�นท���29-30�ต�ล�คม�2561�จ�ด�บรม�ล�ก��ตร���ปกรณ�ค��มคร�งคว�มปล�ดภ�ย��วนบ�คคล�จ��นวน�4�ร��น�� 
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(4)�ด���น�นก�รก�บคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�ด�วยคว�มร�บค�บ�ย��งม� ��ต�ม�ผล�        

�ดยย�ดถ��ปร��ยชน�ข�งบร�ษ�ท���ป�นท��ต��ง� 

(5)�ปล�กฝ�งค�ณธรรม�ล�จ�ต���น�ก��นด�ง�ม���ผ��บร���ร�ล�พน�กง�นม�คว�มปร�พฤต�ท��ด��

ซ�� ��� ตย���จร�ต �ม� ว�น�ย�ล�ม�คว�ม���น� ก�น�น��ท���ล�คว�มร�บผ� ดช�บข�งตน�ล�ต��ท�มง�นพร��ม�������������������

ท��จ�ปร�บ�ปล��ยน�ป������งท��ด�ข��น�ล�ร��จ�กต�บ�น�งต��ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ย��ตล�ด�วล� 

(6)�ม��งม��น���คว�ม�ป�น�ล�ศ�นก�รด���น�นธ�รก�จ��ดยย�ดม��น�นก�ร�ร��งคว�มพ�งพ��จ����ก�

ล�กค��ด�วยก�รร�บฟ�งคว�ม���นรวมท��งปร��ม�น�ล�ทบทวนตน��ง��พ���พ�ฒน��ล��ร��ง�รรค����งท��ด�ท����ด�ย����ม� 

(7)�ตร��น�ก�ล��ค�รพ�น��ทธ����งคว�ม�ป�น�จ��ข�งข�งผ��ถ�����นรวมท��ง��ทธ�ข�งผ��ม���วน ��

�ด����ย�ล�ปฏ�บ�ต�ต��บ�คคล��ล��น��น�ด�วยคว�ม�ป�นธรรม�ล���ม�ภ�ค�ย��ง�ท���ท�ยมก�น� �ดย�ม��ล��กปฏ�บ�ต�
�ล��ป�ด��ก�����ผ��ม���วน�ด����ยม���วนร�วม��ดงคว�มค�ด���น�ล�ม�ช��งท�ง�จ�ง�บ�����ร��ข��ร��ง�ร�ยนก�ร

กร�ท��ผ�ดกฎ�ม�ย�ร��ข��บกพร��งต��ง���ตล�ดจนม�ม�ตรก�รชด�ชย�นกรณ�ท��ผ��ม���วน�ด����ย�ด�ร�บคว�ม

���ย��ยจ�กก�รล��ม�ด��ทธ�ต�มกฎ�ม�ย 

(8)�ด���น�นก�ร�ดยค��น�งถ�ง�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บท��ม�ต��ผ��ถ�����น�ผ��ม���วน�ด����ย�ล� ����

ต��ช�มชน��งคม�ดย��วนรวม�ล�ค��น�งถ�งคว�มร�บผ�ดช�บ�นก�รด��ลร�กษ����ง�วดล��ม��ดยก�ร�ข���ปม���วนร�วม

�นก�ร�ร��ง�รรค��ล��ร���น�บ�น�นก�รพ�ฒน�ท��ย�� งย�น�น��� งท�� �ป�นปร��ยชน�ต����วนรวมต�ม�ถ�นภ�พ�������

ข�งบร�ษ�ท� 

(9)�ด���น�นก�ร���ม�ม�ตรก�รป��งก�นม����ผ���น��งผ���ด�ช�ข��ม�ลภ�ย�น�พ���น���ป��วง��

ปร��ยชน��นท�งม�ช�บ 

(10)�ก���นดม�ตรก�ร�ล�ข��นต�น�นก�รร�ยง�น��ต�ก�รณ�ท�จร�ต�ร���ง��ยว��ม�ก�รท�จร�ต

�ร��ม�ก�รปฏ�บ�ต�ฝ��ฝ�นกฎ�ม�ย�ร��ม�ก�รกร�ท��ท��ผ�ดปกต����นซ��ง��จกร�ทบต��ช������ยง�ล�ฐ�น�ก�ร�ง�น ����

ข�งบร�ษ�ท���ย��งม�น�ย���ค�ญ�ดยจ�ต��งร�ยง�นท�นท��พ���จ��ด�ร�บ�ก� �ขข��บกพร��ง�ร��ผลกร�ทบท���ก�ดข��น�

�ดยม�ช�กช��รวมท��ง��ม�ตรก�รป��งก�นม�����ก�ด��ต�ก�รณ�ด�งกล��วข��น��ก 

 �น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บ 

• คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ม��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�นก�รก���นดน�ยบ�ย�ล�ก�ร

ก��ก�บด��ล���ม�ร�บบท���น�บ�น�นก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นท��ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล� �พ����ร��งคว�มม��น�จ

���ฝ��ยบร���ร�ด�ตร��น�ก�ล����คว�ม���ค�ญก�บก�รต��ต��นค�ร�ร�ปช��น�ล�ปล�กฝ�งจน�ป�นว�ฒนธรรม�งค�กร 

• คณ�กรรมก�รตรวจ��บม��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�นก�ร��บท�นร�บบง�นท�ง

บ�ญช��ล�ก�ร�ง�น�ร�บบควบค�มภ�ย�น�ร�บบตรวจ��บภ�ย�น��ล�ร�บบบร���รคว�ม����ยง���ม��น�จว���ป�น�ป

ต�มม�ตรฐ�น��กล�ม�คว�มร�ดก�ม��ม���ม�พ�ยงพ��ล�ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล 

• ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�ล�ผ��บร���รท�กร�ด�บม��น��ท���ล�ร�บผ�ดช�บ�นก�รก���นด ����

���ม�ร�บบ�ล���ง��ร�ม�น�บ�น�นน�ยบ�ยก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น� �พ���������ร�ปย�งพน�กง�น�ล�ผ���ก��ยวข��ง

ท�ก�น�วยง�นรวมท�� งทบทวนคว�ม��ม���มข�งร�บบ�ล�ม�ตรก�รต��ง���พ��������ดคล��งก�บ ก�ร

�ปล��ยน�ปลงท�งธ�รก�จ�ร��บ�ยบข��บ�งค�บ�ล�บทบ�ญญ�ต�ข�งกฎ�ม�ยต��ง��ท���ก��ยวข��ง 
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• ฝ��ยตรวจ��บม��น��ท���ล�ร�บผ�ดช�บ�นก�รตรวจ��บ�ล���บท�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น ����

ว���ป�น�ป�ย��งถ�กต��ง�ตรงต�ม�น�ยบ�ย��นวปฏ�บ�ต��ร��บ�ยบค�����ง�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล����น�จ�น�ม�ต�ตล�ดจน

บทบ�ญญ�ต�ต�มกฎ�ม�ยท�� �ก��ยวข��ง� �พ������ม��น�จว��ม�ร�บบก�รควบค�มท��ม�คว�ม��ม���ม�พ�ยงพ� ����������������

ต��คว�ม����ยงด��นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นท����จจ��ก�ดข��น��ดย���ร�ยง�นต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ดยตรง 

• คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงม��น��ท��ปร��ม�นคว�ม����ยงด��นก�รท�จร�ตค�ร� ร�ปช��น����

ท����จจ��ก�ดข��น�น�ต�ล�กร�บวนก�ร�ย��ง�ม�����ม��รวมถ�ง��น��นวท�ง�ก��ขท����ม���ม�พ���น����น��ร��

ร�ยง�นต��คณ�กรรมก�รบร���ร�ล��ร��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���พ���พ�จ�รณ�ทบทวน�ล�ก���นดม�ตรก�ร

ต��ง������ดคล��งก�น�พ���ลดคว�ม����ยงท����จจ��ก�ดข��นด�งกล��ว 

น�ยบ�ยว��ด�วยคว�มร�บผ�ดช�บต��ช�มชน���งคม�ล����ง�วดล��ม 

  บร�ษ�ท��ปร�ก�บธ�รก�จด�วยคว�ม�ปร�ง���ล��ป�นธรรม�ย�ดม��น�นคว�มร�บผ�ดช�บต��ช�มชน�

��งคม��ล����ง�วดล��มต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด���ล�จรรย�บรรณท�งธ�รก�จรวมท�� งปฏ�บ�ต�ต�ม

กฎ�ม�ยท���ก��ยวข��ง�ดย�คร�งคร�ด�คณ�กรรมก�รจ�ง�ด�ก���นดน�ยบ�ย�ก��ยวก�บคว�มร�บผ�ดช�บต��ช�มชน���งคม�

�ล����ง�วดล��ม�ว�ด�งต���ปน�� 

(1) �ม�ด���น�นธ�รก�จ�ล��ร��กร�ท��ก�ร�ด���ท��จ�ม�ผล���ย��ยต��ช������ยงข�งปร��ทศ�

ทร�พย�กรธรรมช�ต��ล��ภ�พ�วดล��ม�ล��ร��ต����งคม�ดย��วนรวม 

(2) �น�บ�น�นก�จกรรม��น�ป�นปร��ยชน�ต��ช�มชน�ล���งคม�ดย��วนรวม���คว�ม���ค�ญก�บ

ก�รด��ลร�กษ����ง�วดล��มตล�ดจนขนบธรรม�น�ยม�ล�ปร��พณ���นด�ง�มข�งท��งถ��น 

(3) ปล�กฝ�งจ�ต���น�ก�ล�คว�มร�บผ�ดช�บต��ช�มชน��งคม�ล����ง�วดล��ม�ดย��วนรวม���

�ก�ดข��น�น�ม��พน�กง�นท�กร�ด�บ�ย��งต���น���ง�ล�จร�งจ�งตล�ดจนก�รยกร�ด�บค�ณภ�พ�ล�ด��ลคว�มปล�ดภ�ย

ต��ช�มชน���งคม��ล����ง�วดล��ม�ดยรวม�ดยด���น�นก�ร��ง�ล�ร�วมม��ก�บภ�คร�ฐ 

(4) ปฏ�บ�ต��ร��ควบค�ม���ม�ก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�ล�ข��บ�งค�บท���ก��ยวข��ง�ย��ง�คร�งคร�ด 
(5) �ม����คว�มร�วมม���ร���น�บ�น�นบ�คคล�ดท��ท��ธ�รก�จผ�ดกฎ�ม�ย�ร���ป�นภ�ยต����งคม

�ล�คว�มม��นคงข�งปร��ทศช�ต�ตล�ดจนต��ต��นก�รท�จร�ต�ล�ก�รค�ร�ร�ปช��นท�กร�ป�บบ 

น�ยบ�ยว��ด�วยก�ร�จ�ง�บ�����ร��ข��ร��ง�ร�ยน 

คณ�กรรมก�ร�ด�ก���นดน�ยบ�ยว��ด�วยก�ร�จ�ง�บ�����ร��ข��ร��ง�ร�ยนข�งผ��ม���วน�ด����ย

ต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��พ������ม�กล�กก�รม���วนร�วมข�งผ��ม���วน�ด����ยด�งต���ปน�� 

  ผ��ม���วน�ด����ยคน�ดม�คว�มปร��งค�จ�ต�ดต��ก�บคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�� �ดยตรง��ดย�ม�ผ��น

ผ��บร���รข�งบร�ษ�ท���พ�����ดงคว�มค�ด���นต��ง����ก��ยวก�บก�รด���น�นธ�รก�จรวมท��งก�ร�จ�ง�บ�����ร��ข��

ร��ง�ร�ยนต��ง����ช�น�ก�รปฏ�บ�ต�ง�นท���ม�ถ�กต��ง�ร��ม�ข��บกพร��ง�ก�รกร�ท��ผ�ดกฎ�ม�ย�ร��จรรย�บรรณ�

�ร��ก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น��ป�นต�น��ดย����จ�ง�บ�����ร����งข��ร��ง�ร�ยน�ปย�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ดยตรง�

ด�งต���ปน�� 
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• ��งท�ง�ปรษณ�ย�ม�ท�� 

ปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ 

27/1�พ�ล�ยธ�น�37��ขวงล�ดย�ว 

�ขตจต�จ�กร�กร�ง�ทพม��นคร�10900 

• �ผ��น�น���ว�ป�ซต�ข�งบร�ษ�ท��http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption 

• �ผ��นร�บบ��นทร��น�ตข�งบร�ษ�ท��http://www.intranet.com/TAE 

• �ท�ง�ทรศ�พท��ต�ดต���ผ��จ�ดก�รฝ��ยตรวจ��บ��ม�ย�ลข�081-802-7001 

• ���งท�ง�E-mail padetpai@yahoo.com��ล�/�ร�� Suphachai@thaiagroenergy.com 

����������������������ก�รค��มคร�งผ���จ�ง�บ�����ร��ข���ร�ยกร��ง�ผ��ม���วน�ด����ยท���จ�ง�บ�����ร��ข���ร�ยกร��ง

ข��งต�น�ม�ต��ง�ป�ด�ผยช����ต��ย��ง�ด 

(1) ก�รด���น�นก�ร�ล�งจ�กม�ผ���จ�ง�บ�����ร��ข���ร�ยกร��ง 

�����������คณ�กรรมก�รตรวจ��บด���น�นก�รตรวจ��บข��ม�ล�ร��ข���ท�จจร�งต�มท��ม�ผ���จ�ง�บ�����ร��

ข��ร��ง�ร�ยนต�ม�ข���(1)�ข��งต�น�ล�วน����น����คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ร�บทร�บ�ล�พ�จ�รณ��ดยตรง 

(2) ม�ตรก�ร�ก��ข�ล�ชด�ชยค�����ย��ย 

���������นกรณ�ท��ผ��ม���วน�ด����ย�ด�ร�บคว�ม���ย��ยจ�กก�รล��ม�ด��ทธ�ต�มกฎ�ม�ย�บร�ษ�ท��ย�นด�ร�บ

ฟ�งข��ค�ด���น�ร��ข��ร��ง�ร�ยน�ดยจ�ร�บ�ก��ขข��บกพร��ง�ร��ผลกร�ทบท���ก�ดข��น�ดยท�นท��รวมท��ง��ม�ตรก�ร

ป��งก�นม�����ก�ด��ต�ก�รณ�ด�งกล��วข��น��ก�ล�จ�พ�จ�รณ�ชด�ชยค�����ย��ย���ผ��ถ�กล��ม�ด�ย��ง��ม���ม �����

ต�ม��ต��ล�ผลข�ง�ร���ง�ป�น�ต�ล�ร�ย�ต�ล�กรณ�����ป 

น�ยบ�ยว��ด�วยก�รร�บ�ร��ก�ร���ข�งขว�ญ�ทร�พย���น��ล�/�ร���ผลปร��ยชน��ย��ง���น 

  คณ�กรรมก�รต��งก�รปล�กจ�ต���น�ก���กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ล�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กคน������

ท�กร�ด�บตร��น�กถ�งก�รต��ต��นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�ล��ร��งค��น�ยมท��ถ�กต��งด�วยก�ร�ม�ร�บ� �ม�����ล���������������
�ม��น�บ�น�นก�รกร�ท���ด���ท������ป�นท�งม�ช�บ�ร����วง��ปร��ยชน��ดยม�ช�บ�ซ��งจ���งผลกร�ทบต��ก�ร

ด���น�นง�น�ล��ร��ช������ยงข�งบร�ษ�ท���นท�งลบ�ร���นท�ง���ย��ย�ดยก���นด�นวท�งปฏ�บ�ต��ว�ด�งน�� 

(1) ���มกรรมก�ร�ผ��บร���ร��ล�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กร�ด�บ�ร�ยกร��ง�ร��ร�บข�งขว�ญ�

ทร�พย���น�ล��ร��ปร��ยชน��ด���จ�กล�กค���ค��ค����ล��ร��จ�กบ�คคลท��ม�ธ�รก�จ�ก��ยวข��งก�บบร�ษ�ท�������������

�ดย�ด�ดข�ด�ม�ว��กรณ��ด�ท��ง�ป�นก�ร��วนต�ว�ร���พ���บ�คคล���น�ซ��ง��จม�ผลต��ก�รต�ด��น�จ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น

�ย��ง�ม��ป�นธรรม��ก�ดคว�มล�����ยง��ร���ก�ดคว�มล��บ�ก�จ�ซ��ง��จจ�ก������ก�ดผลปร��ยชน�ท��ข�ดก�น�ด� 

(2) ก�รร�บ�ร��ก�ร���ข�งขว�ญ�น���ง�น��ก���ร���ทศก�ล��น�ป�นปร��พณ�น�ยม��นด�ง�ม ������

ซ��งจ�ต��ง�ป�นข�งท��ม�ม�ลค���ล�กน��ย�ม�ม�ร�ค��ก�น�มควร�ร���ก�นกว����ต�� �ช�น�ข�งช��ร�วย��ร��ข�งท��ร�ล�ก �����

ท��จ�ดท��ข��น�พ�����ง��ร�มก�รข�ย�ร���จกจ��ยท��ว�ป��ป�นต�น�ซ��งพน�กง�นท�กคน��ม�รถ�ช�ด�ลยพ�น�จ�นก�รว�น�จฉ�ย

�ด�ว��ข�งน��น��ม���ม�ร���ม����ก�ม�ม��น�จก����ปร�กษ���ร���ร��ข�ค���น�น��จ�กผ��บ�งค�บบ�ญช�ต�มล��ด�บช��น

ก��น��ดย���ค��น�งถ�ง�ร��พ�จ�รณ�ถ�ง�จตน�รมณ�ข�งผ������ล�ผ��ร�บ�ป�น���ค�ญว���ร���งด�งกล��ว��ม���ม�ร���ม� 
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(3) ก�รร�บ�ร��ก�ร���ข�งขว�ญ�นร�ป�ง�น�ด��ช�ค�บ�ตรก��น�ล�ท�งค�����ญมณ���ร��ข�งม�ค��ต��ง���

���ถ��ว���ป�นก�รร�บ�ร��ก�ร���ท���ม���ม���ม�ล��ม�บ�งควร�ย��งย��ง��ดย�����นน�ษฐ�น�ว�ก��นว���ป�นก�รกร�ท�����

ท������ป�นท�งม�ช�บ�ร��ม�ก�ร��วง��ผลปร��ยชน��ดยม�ช�บ��น�น���งม�จ�ก�น��ท��ก�รง�นท��ร�บผ�ดช�บ�ย�� 

(4) ��กตรวจ��บพบว��พน�กง�นผ�� �ดม�ก�รกร�ท��ท������ปท�งม�ช�บ�ล��ร����วง��

ผลปร��ยชน���วนต�ว�ร���พ���บ�คคล���น�ล�ว�บร�ษ�ท��จ�ถ��ว���ป�นก�รกร�ท��ผ�ดว�น�ย�ย��งร��ย�รงซ��งบร�ษ�ท�������

จ�พ�จ�รณ��ทษท�งว�น�ยต�มร��บ�ยบข�งบร�ษ�ท���ดย�คร�งคร�ด��ดย�ม�ม�ข��ยก�ว�น�ต��ย��ง�ดท��ง���น 

น�ยบ�ยว��ด�วยก�ร�ช��รงง�น�ล���ทธ�มน�ษยชน 

  บร�ษ�ท�� ���คว�ม���ค�ญก�บก�ร�ช��รงง�นด�วยคว�ม�ม�คร�จ�ล����คว�ม�ป�นธรรม ������������

ก�บพน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บรวมท��งปฏ�บ�ต�ต�ม�ล�ก��ทธ�มน�ษยชน�ดย�คร�งคร�ด� �ดยคณ�กรรมก�ร�ด�ก���นด

�นวน�ยบ�ย�ล��ล�กปฏ�บ�ต��ว�ด�งต���ปน�� 

(1) บร�ษ�ท��ต��งปฏ�บ�ต�ต�ม�ล�ก��ทธ�มน�ษยชน�ย��ง�คร�งคร�ด� �ดย���คว�มร��คว�ม�ข���จ

�ก��ยวก�บ�ล�ก��ทธ�มน�ษยชน�ก�พน�กง�น�พ���น���ปปฏ�บ�ต��ป�น��วน�น��ง�นก�รด���น�นง�น�ล��ม��น�บ�น�นก�จก�ร

ท��ล��ม�ด�ล�ก��ทธ�มน�ษยชน 

(2) พน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บข�งบร�ษ�ท��ต��งท��คว�ม�ข���จบทบ�ญญ�ต�กฎ�ม�ยท���ก��ยวข��ง

ก�บ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งตน�ดยตรง���ล����ยดถ��ถ�วน�ล�ปฏ�บ�ต�ต�ม�ย��ง�คร�งคร�ด���ก�ม��น��จ�����

���ข�ค��ปร�กษ�จ�กผ��บ�งค�บบ�ญช�ต�มล��ด�บช��น�ล��ร��ท��ปร�กษ�ท�งกฎ�ม�ย�ฉพ���ร���ง����มปฏ�บ�ต��ปต�ม

คว�ม�ข���จข�งตน��ง�ดยล��พ�ง 

(3) �ม���พน�กง�นต��ง�ปปฏ�บ�ต�ง�น�นต��งปร��ทศ�พน�กง�นควรศ�กษ�บทบ�ญญ�ต�กฎ�ม�ย�

ขนบธรรม�น�ยมปร��พณ��ล�ว�ฒนธรรมข�งปร��ทศปล�ยท�งก��นก�ร�ด�นท�ง�ป�พ�������น��จว��ก�รปฏ�บ�ต�ง�น

�นปร��ทศปล�ยท�ง�ม�ผ�ดกฎ�ม�ย��ม�ข�ดต��ขนบธรรม�น�ยมปร��พณ���ล�ว�ฒนธรรมข�งปร��ทศปล�ยท�ง 

(4) บร�ษ�ท��จ��ช��ล�กคว�มย�ต�ธรรม�ล�จร�ง�จ�นก�รบร���รจ�ดก�ร�ก��ยวก�บ�ง�น�ด��น�ค��จ��ง
�ล�ผลปร��ยชน�ต��ง��ตล�ดจน�ง���น�ข�นก�รจ��งง�นต��ง�� �ดย�ม�บ�งค�บก�ร�ช��รงง�น�ดย�ม��ม�คร�จ������

�ล�/�ร���ก�ร�ช��รงง�น�ด�ก��ดย�ม�ย�ม���ม�ก�ร�ล��กปฏ�บ�ต���ล�จ�ด���น�นก�ร�พ���ร�งร�บ��ก��ท���ท���ท�ยม

ก�น����ร�บพน�กง�นง�นท�กคน��ดยจ�ด���ม��ภ�พ�วดล��ม�นก�รท��ง�นท��ด��ล���ม���ม��ล�ปฏ�บ�ต�ต�ม

พร�ร�ชบ�ญญ�ต�ค��มคร�ง�รงง�น�ล�ม�ตรฐ�น�รงง�น�ทย�รวมท��งบทบ�ญญ�ต�กฎ�ม�ย�ล�ร��บ�ยบข��บ�งค�บ

���น���ท���ก��ยวข��ง�ย��ง�คร�งคร�ด 

น�ยบ�ยว��ด�วยคว�ม�ป�นกล�งท�งก�ร�ม��ง 

  บร�ษ�ท�����คว�ม���ค�ญก�บคว�ม�ป�นกล�งท�งก�ร�ม��ง�ล��น�บ�น�นปกคร�ง�นร�บ�บ

ปร�ช�ธ�ป�ตย��ดย��ง��ร�ม���พน�กง�นท�กร�ด�บ��ม�รถ�ช���ทธ�ท�งก�ร�ม��งข�งตนต�มครรล�งข�งกฎ�ม�ย

�นฐ�น�พล�ม��งด���ดยม��นวปฏ�บ�ต�ด�งต���ปน�� 

(1) บร�ษ�ท�����คว�ม���ค�ญก�บคว�ม�ป�นกล�งท�งก�ร�ม��ง��ม��ข���ปม���วนร�วม�ล��ม�ฝ�ก �ฝ�

พรรคก�ร�ม��ง�ดพรรคก�ร�ม��ง�น��ง��ร��ผ��ม����น�จท�งก�ร�ม��งคน�ดคน�น��ง 

(2) บร�ษ�ท���ม�ม���วนร�วม�นก�ร�����ยง��ร���ฆษณ����พรรคก�ร�ม��ง�ร��น�กก�ร�ม��ง�ด��

�นพ��นท��ข�งบร�ษ�ท��รวมถ�ง�ม��ช�ทร�พย�กร�ล�ทร�พย���นข�งบร�ษ�ท���พ���ก�รน��น 
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(3) บร�ษ�ท���ม�ม�น�ยบ�ยท��จ����ก�ร�น�บ�น�นท�งก�ร�ง�น�ล��ร��ทร�พย�กร�ด���ข�งบร�ษ�ท��

�ก�น�กก�ร�ม��ง�ร��พรรคก�ร�ม��ง�ด�ม�ว��ท�งตรง�ร��ท�ง���ม 

(4) บร�ษ�ท����ง��ร�ม���พน�กง�นท�กร�ด�บย�ดม��น�นร�บ�บปร�ช�ธ�ป�ตย��ล���ง��ร�ม���พน�กง�น

ท�กคนท�กร�ด�บ��ม�รถ�ช���ทธ�ท�งก�ร�ม��งข�งตนต�มครรล�งข�งกฎ�ม�ย�นฐ�น�พล�ม� �งด��ซ��งพน�กง�น

��ม�รถ��ดง��ก��ข��ร�วม�น�บ�น�น�ร���ช���ทธ�ท�งก�ร�ม��งน�ก�วล�ท��ง�นข�งบร�ษ�ท���ด��ย��ง�ต�มท�� 

(5) พน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บข�งบร�ษ�ท����ม�รถ�ช���ทธ�ท�งก�ร�ม�� งท��พ�งม�� �ดย�ป�น       

ก�รกร�ท���นน�มข�ง�ต�ล�บ�คคล��ดย�ม��ช�ต����น�ง�นบร�ษ�ท���ล�ช�����ร��ตร�บร�ษ�ท��ช�กจ�งผ�����น���จ��ย�ง�น

��ด�น�น�ร�����ก�ร�น�บ�น�น�ก�น�กก�ร�ม��ง�ร��พรรคก�ร�ม��ง�ด 

(6) บร�ษ�ท���ม�ม�น�ยบ�ย���พน�กง�นท�กร�ด�บข�งบร�ษ�ท�����งก�ร�ร���น�มน��วด�วยว�ธ� ก�ร����
�ด���ท��ท�����พน�กง�น�ล�ผ���ต�บ�งค�บบ�ญช��ข��ร�วม�นก�จกรรมท�งก�ร�ม��งท�กปร��ภทซ��ง��จท������ก�ดคว�ม

ข�ด�ย�งภ�ย�น�งค�กร�ล�ก������ก�ดคว�ม���ย��ยก�บบร�ษ�ท���นท�กกรณ� 

�นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด� 

      �พ������บรรล�ว�ตถ�ปร��งค�ข�งก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด� �ดย��ดง������นว��บร�ษ�ท� ม�ร�บบ

บร���รจ�ดก�รท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ� �ปร�ง���ตรวจ��บ�ด�� �ป�น�คร���งม��ท��ช�วย�ร��งคว�ม�ช���ม��น�ล��ร��งคว�ม

ม��น�จ����ก�ผ��ม���วน�ด����ย คณ�กรรมก�รจ�ง�ด�ก���นด�นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��ด�งต���ปน�� 

� (ก)��นวปฏ�บ�ต�ข�งคณ�กรรมก�ร 

�� ������ �พ�����ดงถ�ง�จตน�รมณ��นก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���ย��ง�ปร�ง���ม�ค�ณธรรม�ม�คว�ม

ร�บผ�ดช�บต��ผ��ม���วน�ด����ยท�กฝ��ย �ล�ม�คว�ม�ป�นม����ช�พ�จ�งก���นด�นวปฏ�บ�ต�ข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ด�งน�� 

(1) ปฏ�บ�ต��น��ท������ป�น�ปต�มกฎ�ม�ย�กฎร��บ�ยบท���ก��ยวข��ง�ข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท���ล�       
มต�ท��ปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ล�ผ��ถ�����น 

(2) บร���รง�นด�วยคว�มซ�����ตย���จร�ต�ว�งต�ว�ป�นกล�ง�ย��ง�คร�งคร�ด�ตล�ดจนม�คว�ม�ป�น

���ร�ท��งก�รต�ด��น�จ�ล�ก�รปร�พฤต�ปฏ�บ�ต�ต��ง�� 

(3) ������น�จผ��บร���ร�นก�รด���น�นง�นปร�จ��ว�น�ย��ง�ต�มท����ดย�ม��ข���ปช��น��ก�รด���น�นง�น

ด�งกล��ว�ดย�ม�ม���ต�ผล�มควร 

(4) �ม�ม���วน�ด���วน���ย�นก�จก�รท���ป�นธ�รก�จท���ก��ยวข��งก�บบร�ษ�ท���ล�บร�ษ�ท�น�คร���ร���น

ก�จก�รท��ม�ล�กษณ��ป�นก�ร�ข�งข�นก�บบร�ษ�ท���ร��บร�ษ�ท�น�คร���ม�ว���ดยท�งตรง�ร��ท�ง���ม 

(5) �ล�ก�ล��ยงคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน���วนตนต��ผลปร��ยชน�ข�งบร�ษ�ท���พ������ก�ร

บร���รง�น�ป�น�ป�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�ต�มท�� 

(6) บร���รง�นด�วยคว�มร�ม�ดร�ว�ง��ล��ม��ร��งข��ผ�กม�ดท����จข�ด�ย�งก�บ�น��ท��ข�งตน�นภ�ย�ล�ง 

(7) �ม���วง��ผลปร��ยชน���นม�ช�บจ�กก�รท��ง�น�ม�ว��ท�งตรง�ร��ท�ง���ม 

(8) ปฏ�บ�ต��น��ท���ย��ง�ต�มคว�ม��ม�รถ��พ�������ก�ดปร��ยชน���ง��ดต���งค�กรข�งบร�ษ�ท� 

(9) �ม�กร�ท��ก�ร�ด���ท����จม�ผล����ก�ดก�รบ��นท�นผลปร��ยชน�ข�งบร�ษ�ท���ร���ป�นก�ร�����

ปร��ยชน����บ�คคล�ร��น�ต�บ�คคล���น 

(10) ม��งม��นท��จ�ป��งก�น�ล�ขจ�ดก�รกร�ท��ท������ป�นท�งท�จร�ต��ดยถ���ป�น�ร���งท��ต��ง

ด���น�นก�ร�ย��งรวด�ร�ว��ล��ด�ดข�ด�พ����ร��งค��น�ยม�ล�ภ�พล�กษณ�ท��ด�ต���งค�กรข�งบร�ษ�ท� 

96



 

   

(ข)��นวปฏ�บ�ต�ข�งผ��บร���ร�ล�พน�กง�น 

�  บร�ษ�ท���ป�นผ��ผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล�พ����ช� �ป�น�ช����พล�ง� ซ��ง��ม�รถ�พ��มม�ลค�������������

�ก�ผ��ม���วน�ด����ย�ย��ง��ม���ม�ล�ค��น�งถ�งด�ลยภ�พด��น���ง�วดล��ม�ล������ปร��ยชน�ต����งคม�ดยรวม     �

ด�งน��น�พ������บร�ษ�ท��ม�ค�ณล�กษณ�ด�งกล��ว�ย��งม��นคง�ล�ย��งย�น��บต���ป�น�น�คต�จ�งก���นด�นวปฏ�บ�ต�ท��ด�

ข�งผ��บร���ร�ล�พน�กง�น�ด�งน�� 

(1) ปฏ�บ�ต��น��ท��ด�วยคว�มร�บผ�ดช�บ�ซ�����ตย���จร�ต�ม��งม��น�ท��ม�ท�ปฏ�บ�ต�ต�มกฎร��บ�ยบ�

ข��บ�งค�บ�น�ยบ�ย��ล�ว�ฒนธรรม�งค�กร�ดยถ��ปร��ยชน���ง��ดข�งบร�ษ�ท���ป�น���ค�ญ 

(2) ร�กษ�คว�มล�บข�งล�กค���ค��ค����ล�ข�งบร�ษ�ท���ย��ง�คร�งคร�ด��ดยด��ล�ล�ร�ม�ดร�ว�ง ���
ม������ก��ร�ร��ข��ว��ร��น�ป�นคว�มล�บข�งบร�ษ�ท��ร��ว��ล��ร��ตก�ปถ�งผ��ท���ม��ก��ยวข��ง 

(3) �ค�รพ�น��ทธ���วนบ�คคลข�งพน�กง�น��ล�ก�ล��ยงก�รน�����ข��ม�ล�ร���ร���งร�วข�งพน�กง�น�����

ท��ง�ร���งท���ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล��ร���ง��วนต�ว�ป�ป�ด�ผย�ร��ว�พ�กษ�ว�จ�รณ��นล�กษณ�ท��จ�ก������ก�ดคว�ม

���ย��ย�ก�พน�กง�น��ร��ภ�พพจน��ดยรวมข�งบร�ษ�ท� 

(4) �ม�กล��วร��ย�ร��กร�ท��ก�ร�ด�����นจ�น���ป���คว�ม�ตก�ยก�ร��คว�ม���ย��ยภ�ย�น

บร�ษ�ท���ร��ต��บ�คคลท���ก��ยวข��งก�บบร�ษ�ท� 

(5) ร�กษ��ล�ร�วม�ร��ง�รรค�����ก�ดคว�ม��ม�คค��ป�นน����น�� ง�จ�ด�ยวก�น�น�ม��พน�กง�น�

ช�วย��ล����ก���ก�ลซ��งก�น�ล�ก�น��นท�งท��ช�บ��พ���ปร��ยชน�ต��บร�ษ�ท���ดยรวม 

(6) พ�งปฏ�บ�ต�ต��ผ��ร�วมง�นด�วยคว�ม��ภ�พ�ม�น����จ�ม�มน�ษย��มพ�นธ���นด���ม�ป�ดบ�งข��ม�ลท��จ���ป�น

�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��ร�วมง�น�ล�ปร�บต�ว�����ม�รถท��ง�นร�วมก�บบ�คคล���น�ด��รวมท��ง����ก�ยรต�ผ�����น�ดย ����

�ม�น��ผลง�นข�งผ�����นม���บ���ง�ป�นผลง�นข�งตน 

(7) ม�คว�มม��งม��นท��จ��ป�นคนด��คน�ก�ง��ดยก�รพ�ฒน�ตน��ง�ป�นท�งท���ป�นปร��ยชน� ��������

ต��ตน��ง�ล�บร�ษ�ท���ย����ม� 

(8) ศ�กษ���คว�มร���ล�ปร��บก�รณ���พ�����ร�ม�ร��งคว�มร��คว�ม��ม�รถ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น

�ล�ปร�บต�ว���ท�นก�บ�ทค�น�ลย���ม��ย��ตล�ด�วล� 
(9) ย�ดม��น�นค�ณธรรม�จร�ยธรรม�ล��ว�นจ�ก�บ�ยม�ขท��งปวง��ดย�ม�ปร�พฤต�ตน�นท�งท����จ

ท����������ม���ยช������ยงต��ตน��ง��ล�บร�ษ�ท� 

(10) �จ�งผ��บ�งค�บบ�ญช�ต�มล��ด�บช��น��ร��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ���กพบ���นก�รกร�ท��

�ด��ท�����ว���ป�นก�รท�จร�ต��ร��ปร�พฤต�ม�ช�บภ�ย�น�งค�กรข�งบร�ษ�ท� 

(11) ช�วยด���น�นก�ร�ด���ท��จ�ร�กษ��ภ�พ�วดล��ม�ล�บรรย�ก�ศ�นก�รท��ง�นรวมท��งก�ร

พ�ฒน��งค�กร�ป���คว�ม�ป�น�ล�ศ 

(12) �ล�ก�ล��ยงก�ร�����ร��ร�บ���งข�ง�ก�ร�ล��ยงร�บร�ง��ร��ปร��ยชน��ด���จ�กค��ค���ร��ผ��ม�

��วน�ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท���ว�น�ต��ป�น�ปต�มร��บ�ยบ��ล�ค�����งข�งบร�ษ�ท���ท��น��น 

�  (ค)��นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รบร���รทร�พย�กรบ�คคล 

�  บร�ษ�ท��ม�ก�รบร���รง�นบ�คคล�พ���ก�ร�รร���ค�ด�ล��ก�พ�ฒน����ง��ร�ม��ล�ร�ก ษ��ว�ซ��ง

พน�กง�นท��ม�คว�มร��คว�ม��ม�รถ�ล�ม�ค�ณภ�พ��ดยถ��ว���ป�นทร�พย�กรท�����ค�ญท����ดข�ง�งค�กร�รวมถ�ง      
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ก�ร��ง��ร�ม����ก�ดภ�พล�กษณ���นด�ภ�ย�น�น�วยง�น�ท��งน����พ������ก�รด���น�นง�นบรรล� �ป���ม�ย�ย��งม�

ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�นร�ย�ย�ว จ�ง�ด�ก���นด�นวท�ง�นก�รปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รบร���รง�นบ�คคล�ว�ด�งน�� 

(1) พน�กง�นจ��ด�ร�บก�รปฏ�บ�ต��ย��ง�ป�นธรรม��ล��มศ�กด��ศร��นฐ�น�ท���ป�น��วน�น��งข�ง�งค�กร 

(2) ก�รค�ด�ล��กบ�คคล�พ���ว��จ��ง���ด��รงต����น�งต��ง���จ�กร�ท��ด�วยคว�ม�ป�นธรรม�ดย

ค��น�งถ�งค�ณ�มบ�ต��ค�ณว�ฒ�ก�รศ�กษ��ปร��บก�รณ���ภ�พร��งก�ย�ล�ข��ก���นด���นท��จ���ป�น�ก�พน�กง�น�น

ต����น�งน��น�� 

(3) บร�ษ�ท��จ�พ�จ�รณ�ก���นดค��ต�บ�ทน�ก�พน�กง�น�ย��ง�ป�นธรรม�ต�มคว�ม��ม���ม

ก�บ�ภ�พ�ล�ล�กษณ�ข�งง�น��ล�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มคว�มร��คว�ม��ม�รถข�งพน�กง�น�ต�ล�คน 

(4) บร�ษ�ท��จ�จ�ด���ม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งพน�กง�น�ป�นร�ยบ�คคล�ป�นปร�จ��ท�ก
ป���ดย���ผ��บ�งค�บบ�ญช�ต�ม��ยง�น�ป�นผ��ปร��ม�นต�มร��บ�ยบ�ล�ว�ธ�ปฏ�บ�ต�ท��บร�ษ�ท��ก���นด�ว� 

(5) บร�ษ�ท��จ�ด��ล�ว��ด�ภ�พข�งพน�กง�น��ล�ร�กษ��ภ�พก�รท��ง�น����ป�น�ป�ดย

ปล�ดภ�ย��ล�ถ�ก��ขล�กษณ�ท��ด� 

(6) บร�ษ�ท���ป�ด��ก���ล���ง��ร�ม���พน�กง�น��ดงคว�มค�ด���นข�งตน��ง�ด��ดย���

พน�กง�นม���วนร�วม�นก�รปร�บปร�งปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�นก�รท��ง�นข�งตน��ง�ล�ข�งบร�ษ�ท��          

���ด�ย��งข��น 

(7) บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ย�น�บ�น�นก�รฝ�ก�บรม�ล���มมน�ซ��งถ���ป�น��วน���ค�ญ�นก�รพ�ฒน�

พน�กง�น���ม�คว�มร��คว�ม��ม�รถ�ล�ม�ค�ณภ�พย��งข��น 

� ����� บร�ษ�ท��ก���นดน�ยบ�ยน��ข��น�พ������พน�กง�นย�ดถ���ล�ปฏ�บ�ต�ต�ม�พ������ �ก�ดคว�ม�ป�น

ร��บ�ยบ�ร�ยบร��ย�ม�คว�ม��ม�คค��ม���มพ�นธภ�พ�ล�คว�ม�ข���จ��นด�ซ��งก�น�ล�ก�น�ดยค��น�งถ�งคว�มปล�ดภ�ย

�ล�คว�ม�จร�ญก��ว�น��ข�งพน�กง�นท�กคน�บร�ษ�ท��ถ��ว��ผ��บ�งค�บบ�ญช��น�ต�ล���ยง�น�ป�น��วนท�����ค�ญย��ง

ซ��งจ�ต��งร�บผ�ดช�บก�รบร���รง�น�ล�ก�รบร���รบ�คคลตล�ดจนก�ร��ง��ร�มคว�ม��มพ�นธ���นด�ข�งพน�กง�น

ก�บบร�ษ�ท���ล�พน�กง�นท�กคนม���วนร�วม�นก�รร�กษ��ว�ซ��งคว�ม��มพ�นธ���นด�ด�งกล��วด�วย 

  (ง)��นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บร�ยก�รท�งก�รบ�ญช��ล�ก�ร�ง�น 

�������� บร�ษ�ท��ก���นด�นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บร�ยก�รท�งบ�ญช��ล�ก�ร�ง�น��ดย���ม�ก�รบ�นท�กร�ยก�ร

�ย��งถ�กต��ง�ครบถ�วน��ล���ม�รถตรวจ��บ�ด�� ����ป�น�ปต�มข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท���ล�กฎ�ม�ยท���ก��ยวข��ง�

�ดยพน�กง�นท�กคนต��งย�ด�ล�กคว�มซ�����ตย��ล�ม�จร�ยธรรม�นก�รปฏ�บ�ต��น��ท���ด�งต���ปน�� 
(1) คว�มถ�กต��งข�งก�รบ�นท�กร�ยก�ร 

(1.1) ก�รบ�นท�กร�ยก�รท�งธ�รก�จท�ก�ย��งข�งบร�ษ�ท��จ�ต��งถ�กต��ง�ครบถ�วน���ม�รถ

ตรวจ��บ�ด���ดย�ม�ม�ข��จ��ก�ด�ร��ข��ยก�ว�น�ด���ท��ง���น 
(1.2) ก�รลงร�ยก�รบ�ญช��ล�ก�รบ�นท�กท�งธ�รก�จจ�ต��ง�ป�น�ปต�มคว�ม�ป�นจร�ง �ม�ม�

ก�รบ�ด�บ��น�ร���ร��งร�ยก�ร�ท�จ��ม�ว��จ�ด�วยว�ตถ�ปร��งค��ด���ก�ต�ม 

(1.3) พน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บต��งด���น�นก�รท�งธ�รก�จ�����ดคล��งก�น�ล��ป�น�ปต�ม

ร��บ�ยบ��ล�ข��ก���นดต��ง ���ข�งบร�ษ�ท��รวมท��งม���ก��ร�ล�กฐ�นปร�ก�บก�รลงร�ยก�รท�งธ�รก�จท��

ครบถ�วนถ�กต��ง��ดย���ข��ม�ลท���พ�ยงพ���ล�ท�น�วล��พ������พน�กง�นท��ม��น��ท���ก��ยวก�บก�รบ�นท�ก�ล�จ�ดท��

ร�ยก�รท�งบ�ญช���ล�ก�ร�ง�นท�กปร��ภทข�งบร�ษ�ท����ม�รถลงบ�ญช��ด���ดยม�ร�ยล����ยดท��ถ�กต��งครบถ�วน 
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(2) ร�ยง�นท�งก�รบ�ญช��ล�ก�ร�ง�น 

(2.1) พน�กง�นท�กคนต��ง�ม�กร�ท��ก�รบ�ด�บ��นข��ม�ล��ร���ร��งร�ยก�ร�ท�จ�ม�ว��จ��ป�น

ข��ม�ลท�งด��นบ�ญช��ล�ก�ร�ง�น��ร��ข��ม�ลท�งด��นก�รปฏ�บ�ต�ง�นต��ง���ข�งบร�ษ�ท� 

(2.2) พน�กง�นท�กคนต��งตร��น�กว��คว�มถ�กต��งครบถ�วนข�งร�ยง�นท�งบ�ญช��ล�

ก�ร�ง�น�ป�นคว�มร�บผ�ดช�บร�วมก�นข�งกรรมก�ร�ผ��บร���ร��ล�พน�กง�น 

(2.3) พน�กง�นท�กคนท��ม��น��ท��ร�บผ�ดช�บ�นก�รจ�ด�ตร�ยม��ล�/�ร������ข��ม�ลร�ยล����ยด

ปร�ก�บร�ยก�รท�งบ�ญช��ล�ก�ร�ง�น�ย��งถ�กต��ง�ครบถ�วนต�มคว�ม�ป�นจร�ง 

(จ)��นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รควบค�มภ�ย�น 

บร�ษ�ท� �ก� ��นดน�ยบ�ยก� �ก�บด� �ลก�จก�ร���ท�ก�น�วยง�นท��ง�น�ย��งม� ร�บบ����������������

�ล�ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล��ป�น�ปต�มว�ตถ�ปร��งค��ล��ป���ม�ยข�งบร�ษ�ท���ดยม�ก�รด��ลร�กษ��ล�����

�ช�ทร�พย���น�ย��งปร��ย�ด�ล���ม���ม  ม�ก�รปร��ม�น�ล�บร���รคว�ม����ยงท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ร�ดก�ม����

�ย��งต���น���ง �ดย�ต�ล��น�วยง�นต��งจ�ด���ม�ร�บบก�รท��ง�นท���ป�นม�ตรฐ�น�ล�ม�ก�รควบค�มภ�ย�น���������
ท���พ�ยงพ��พ���ควบค�ม���คว�ม����ยง�ย���นร�ด�บท����ม���ม�ม���งผลกร�ทบต��ก�รด���น�นง�นท��ม�น�ย���ค�ญ����

ข�งบร�ษ�ท��ม�ก�ร������ร�ล�พ�ฒน����พน�กง�น�น�น�วยง�นม�คว�มร����กร�วม�น��นท��จ�ปฏ�บ�ต�ง�นต�มว�ธ�

ปฏ�บ�ต�ง�นท��ด��ล���ม���ม รวมถ�งกฎ�ม�ย�ล�ร��บ�ยบท���ก��ยวข��ง พร��มท��จ����ปร��ม�น�ล�ตรวจ��บ�ด�

ตล�ด�วล� �ดยม��นวท�ง�นก�รปฏ�บ�ต�ด�งต���ปน�� 

(1) จ�ด���ม��ภ�พ�วดล��มข�งก�รควบค�มท���พ�ยงพ�� (CONTROL ENVIRONMENT) �ดย

ก���นด����ป�น�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ��บร���รท�กร�ด�บท��จ�ต��งด��ล�ล�ตรวจ��บร�บบก�รท��ง�น

ภ�ย�น�น�วยง�นข�งตน���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�ล�ถ�กต��งต�มร��บ�ยบ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งบร�ษ�ท�

�ดยม�ร�บบก�รควบค�มภ�ย�นท��ร�ดก�ม�พ�ยงพ��ล���ม�รถตรวจ��บ�ด��ดยท�ก�น�วยง�นจ�ต��งจ�ดท��ค��ม��

ก���นดร��บ�ยบก�รปฏ�บ�ต�ง�น�น�น�วยง�นข�งตน�ว� �ป�นบรรท�ดฐ�น 

(2) จ�ด���ม�กร�บวนก�รปร��ม�น�ล�บร���รคว�ม����ยงท���พ�ยงพ�� (Risk Assessment) �ดย���

�ต�ล��น�วยง�นม�ก�รปร��ม�นคว�ม����ยง�นง�นท��ตน��งร�บผ�ดช�บ �ล���ท�งควบค�มด�วยก�รลดผลกร�ทบ

�ร��ลด��ก��ท��จ��ก�ดคว�ม����ยงด�งกล��ว�ดยบร�ษ�ท�ม��ง�ว�ง���พน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บม���วนร�วม�นก�ร

ปร��ม�น�ล�บร���รควบค�มคว�ม����ยง�ดยท��วก�น �พ���ช�วยก�นป��งก�นคว�ม���ย��ยท����จจ��ก�ดข��น 

(3) จ�ด���ม�ก�จกรรมก�รควบค�มท���พ�ยงพ��(Control Activities) �นท�ก�น��ท���ล�ท�กร�ด�บ�

ต�มร�ด�บคว�ม����ยงท����ม�รถย�มร�บ�ด���ดย�ต�ล��น�วยง�นจ�ต��งจ�ด���ม�ร�บบก�รท��ง�นท���ป�นม�ตรฐ�น

�ล�ม�ก�รควบค�มภ�ย�นท���พ�ยงพ��พ���ควบค�ม���คว�ม����ยง�ย���นร�ด�บท����ม�� �ม� �ม���งผลกร�ทบต��       
ก�รด���น�นง�นท��ม�น�ย���ค�ญข�งบร�ษ�ท� 

(4) จ�ด���ม� ร�บบ��ร�น�ทศ�ล�ก�ร��� �� �ร� (Information and Communications) ����������

ท���พ�ยงพ� �ช���ถ���ด��ล�ท�น�วล���ดยปร�บปร�ง�ล�พ�ฒน�ร�บบ�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ���ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล������

ม�ก�รร�กษ�คว�มปล�ดภ�ยข�งข��ม�ล�ย��ง�พ�ยงพ�� �พ����พ��มปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�นก�รท��ง�น�ล�          

ก�รบร���รง�น����ม�คว�มน���ช���ถ����ล�ม�ก�ร�ช�ข��ม�ลด� งกล��ว�นก�ร������ร���ท��วถ�งท��งภ�ย�น�ล�ภ�ยน�ก

�งค�กร�รวมท��งม�ก�ร������ร�ล�พ�ฒน����พน�กง�น�น�น�วยง�นม�คว�มร����กร�วม�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มว�ธ�ปฏ�บ�ต�

ท����ม���ม ตล�ดจนกฎ�ม�ย�ล�ร��บ�ยบท���ก��ยวข��ง 
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(5) จ�ด���ม�ร�บบก�รต�ดต�ม�ล�ก�รปร��ม�นผล�ย��ง�พ�ยงพ��(Monitoring�and Evaluation) 

�ดยก���นด����ป�น�น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ��บร���รท�กร�ด�บท��จ�ต��งด��ล �ล�ตรวจ��บร�บบก�รท��ง�น

ภ�ย�น�น�วยง�นข�งตน���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล �ล�ถ�กต��งต�มร��บ�ยบข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ล�ว� ����������

ซ��ง���น�กง�นตรวจ��บจ��ป�นผ���น�บ�น�นผ��บร���รท�ก�น�วยง�น�นก�รจ�ด���ม�ร�บบก�รควบค�มภ�ย�น  �ล�

ด���น�นก�รตรวจ��บ�ป�นร�ย����ต�มคว�ม��ม���ม�พ�������น��จว��ท�ก�น�วยง�นม�ร�บบก�รควบค�มภ�ย�น�����

ท��ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล �ล�ม�ก�รปฏ�บ�ต�ต�มข��นต�นท��ก���นด�ย��งต���น���ง�ดย�ม�����ม�ซ��งจ�น���ป���ก�ร

ปร�บปร�งร�บบง�นต��ง���ข�ง�งค�กร�ดยรวม���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลม�กย��งข��นด�วย 

(6) �นวท�งก�รตรวจ��บปร��ม�นผลจ��น�น�ป�นล�กษณ�ท���ร��ง�รรค��ล�ปร�บปร�งร�บบง�น

���ด�ข��น�ร�ยง�นท��ฝ��ยตรวจ��บจ�ดท��ข��น�ล��น�วยง�นท���ป�น�จ��ข�งร�บบง�นม�คว�ม���น��ดคล��งด�วยก�น
�ล�วจ�น���ปพ�จ�รณ��นคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�พ������คว�ม���นช�บก��นท��จ�น���ปปฏ�บ�ต�ต���ป��กปร�กฏว��

ม�ร�บบง�น�น�น�วยง�น�ดท��ต��งปร�บปร�ง�ก��ข���ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ร��ร�ดก�มม�กย�� งข��นถ���ป�น�น� �ท�� ��������������

ข�งท�ก�น�วยง�นท���ก��ยวข��งต��งร�บด���น�นก�รปร�บปร�ง�ก��ขท�นท���ดยบร�ษ�ท��จ�ถ��ว���น��ท��ด�งกล��ว��ป�น��วน

�น��งข�งง�นท���น�วยง�นน��น���ต��งร�บผ�ดช�บ�ล�ถ���ป�น��วน�น��ง�นก�รปร��ม�นผลง�นปร�จ��ป�ข�งพน�กง�น��

ท���ก��ยวข��งด�วย 

(ฉ)��นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�ร�ช��ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ล�ก�ร������ร 

�  ร�บบ�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ล�ก�ร������รถ���ป�นป�จจ�ย���ค�ญท��ช�วย��ง��ร�มก�รด���น�นธ�รก�จ

�ล��พ��มปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�นก�รท��ง�น�บร�ษ�ท��จ�งก���นด����ป�นคว�มร�บผ�ดช�บร�วมก�นข�งพน�กง�น

ท�กคน�ท��จ�ต��ง�ช�ร�บบ�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ�ล�ก�ร������รภ�ย�ต�ข��บ�งค�บข�งกฎ�ม�ย�ร��บ�ยบค�����ง�ล�

ม�ตรฐ�นท��บร�ษ�ท��ก���นด ด�งต���ปน�� 

(1) บร�ษ�ท���ด�จ�ด���ม�ก�รบร���รคว�มปล�ดภ�ยข�งร�บบ��ร�น�ทศ��ดย��กร��บ�ยบ�

ค�����งบร�ษ�ท���พ������พน�กง�นบร�ษ�ท��ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�ว��ด�วยก�ร�ช�ง�นค�มพ�ว�ต�ร�ด�งกล��ว� 

(2) พน�กง�นบร�ษ�ท��ท�กคนม��น��ท���ล�ย�ดปฏ�บ�ต��ด�งต���ปน�� 

(2.1) ต��งปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ยล�ข��ทธ��� กฎ�ม�ยว��ด�วยก�ร�ช�ง�นค�มพ�ว�ต�ร�� ร��บ�ยบ�

�ล�ค�����งข�งบร�ษ�ท��ท���ก��ยวก�บก�ร�ช�ง�นร�บบ��ร�น�ทศต��ง�� 

(2.2) ต��ง�ม�ล��ม�ดล�ข��ทธ��ซ�ฟต��วร��ร��ทร�พย���นท�งป�ญญ�ข�งบ�คคล���น 

(2.3) ���มน���ปร�กรมท���ป�นข�งบร�ษ�ท���ป�ช�ง�น��วนต�ว��ร��น���ป���ผ�����นท���ม��ช�
พน�กง�นบร�ษ�ท���ช��พ���ผลปร��ยชน�ท�งก�รค����ร��ท��ซ�����ผย�พร��ท��ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ก��ขท�ก�ย��งท�ก

ปร�ก�ร��ดย�ม��ด�ร�บ�น�ญ�ต 

(2.4) ���ม�ช�ร�บบ���มล�ข�งบร�ษ�ท��ข�งตน��ง�ล�ข�งผ�����น���ง�ร����งต��ข��ม�ล�ร��

ข��คว�มท��ม�ผลร��ยต��คว�มม��นคงข�งปร��ทศช�ต��ศ��น���ถ�บ�นพร�ม��กษ�ตร�ย��ข��คว�ม��วนต�ว�ข��คว�ม

ท��ม��น�����ชวน���งมง�ย��ม��ร��ง�รรค��จด�ม�ยล�ก�ซ���ร���งข�มข���ข��ม�ลท��ม��วร��ค�มพ�ว�ต�ร����ก�ปภ�ยน�ก

�ร��ภ�ย�นบร�ษ�ท���ล����มปล�ม�ปลงข��คว�ม�น���มล�ข�งบร�ษ�ท���ดย�ม�ม�ข��ยก�ว�น�ต��ย��ง�ดท��ง���น 

(2.5) ���ม�ช�ร�บบ���มล�ข�งบร�ษ�ท��ผย�พร�ข��ว��ร�ร��ข��ม�ลต��ง � ��ข�งบร�ษ�ท��

���ก�บบ�คคลภ�ยน�ก�ยก�ว�นผ��ท��ม��น��ท���ก��ยวก�บก�รปร�ช���มพ�นธ�ท���ด�ร�บ�น�ญ�ต�ล�ว�ท��น��น 

(2.6) ���ม�Download��ฟล�ท�กปร��ภท�ดย�ม��ด�ร�บ�น�ญ�ต��ล��ม��ช�ง�น�คร��ข��ย

ภ�ย�น�พ���คว�มบ�น�ท�งต��ง����พ����ม�ท�����ปร���ทธ�ภ�พ�นก�รร�บ-��งข��ม�ลข�งผ�����นลดลง 
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(2.7) ต��ง�ม��ช��คร��ข��ยค�มพ�ว�ต�ร�� �ดยม�ว�ตถ�ปร��งค��พ���ก�รกร�ท��ผ�ดกฎ�ม�ยข�ด

ต��คว�ม�งบ�ร�ยบร��ย�ศ�ลธรรม�ก�รพ�ณ�ชย���ป�ด�ผยข��ม�ลท���ป�นคว�มล�บ��ล���ดงคว�มค�ด���น��วนต�ว 

(2.8) ก�ร�ช��คร���งค�มพ�ว�ต�ร���ร����ปกรณ�������ร��วนต�วท��ต��งก�ร�ช���มต���ข��ร�บบ

�คร��ข��ยข�งบร�ษ�ท��จ�ต��ง�ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�กปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���รก��น 

(2.9) ก�ร�ช�ง�น�คร���งค�มพ�ว�ต�ร��นบร�ษ�ท���ร��ก�รน���Notebook �ป�ช�ง�น

ภ�ยน�กบร�ษ�ท��จ�ต��งต��ง�คร���ง���ม�ก�ร���ร���ผ��น� �ช�ง�นท�กคร��ง��พ���คว�มปล�ดภ�ย�นก�รท��ง�น��ดย

ร���ผ��นจ�ต��ง�ก�บ�ป�นคว�มล�บ��ล�ควรม�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ย��ง�ม�����ม��ป�นร�ย����ย��งน��ยท�ก�3 �ด��น 

(2.10) ต��ง�ม�ต�ดต��ง�ปร�กรมท����ม�รถตรวจ��บ��ร��ด�กจ�บข��ม�ลบน�คร��ข��ยท��ง���น

�ว�น�ต�จ��ด�ร�บ�น�ญ�ตจ�กปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�ป�นกรณ�พ��ศษ�พ���ก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย��ล�/�ร��
ร��บ�ยบท���ก��ยวข��ง�ท��น��น 

(2.11) ต��งด��ลร�กษ��คร���งค�มพ�ว�ต�ร���ล���ปกรณ�ท��ร�บผ�ดช�บ����ย���น�ภ�พด���ล�

ม�ก�ร�ช�ง�น�ย��ง��ม���ม 

(3) บร�ษ�ท��จ��ข��ตรวจ��บ�ค�น���ต�ดต�ม���บ�วน��ล�ควบค�มก�ร�ช�ร�บบ��ร�น�ทศ

ข�งพน�กง�น���กพบข���ง��ยว��พน�กง�น�ช�ง�น�นท�งท���ม���ม���ม��ร����จก������ก�ดคว�ม���ย��ยต��

บร�ษ�ท���พ���ป��งก�นคว�มปล�ดภ�ยข�งร�บบ��ร�น�ทศข�งบร�ษ�ท� 

(4) ��กบร�ษ�ท��พบว��พน�กง�นม�ก�รล��ม�ด�ร���ม�ปฏ�บ�ต�ต�มร��บ�ยบ�ค�����งข�งบร�ษ�ท��ท��

ก���นด�ว�พน�กง�นท��ฝ��ฝ�นจ��ด�ร�บก�รพ�จ�รณ�ลง�ทษท�งว�น�ย��ล�/�ร����ด�ร�บ�ทษต�มกฎ�ม�ย�ต�มคว�ม

��ม���ม�ล�ว�ต�กรณ� 

(ช)��นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง 

   บร�ษ�ท��ก���นด���ม��น�วยง�นจ�ดซ����ป�นผ��ด���น�นก�ร�ก��ยวก�บก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต��ง����พ������

�ป�น�ปต�มคว�มปร��งค�ข�งท�ก�น�วยง�น�ล��พ����ด�ค�ณภ�พต�มม�ตรฐ�นท��ก���นด�จ�ง�ด�ก���นดข��นต�น

�ล��นวปฏ�บ�ต��ด�งต���ปน�� 

(1) ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งท�กร�ยก�ร����น�นปร��ยชน��ล�ค�ณภ�พท��ด�ต��บร�ษ�ท���ป�น���ค�ญ��ดย

จ�ต��ง�ด�ร�บพ��ด����งข�งตรงต�มคว�มต��งก�รท��งค�ณภ�พ�ร�ค��จ��นวน��วล��นก�ร���บร�ก�ร�คว�มรวด�ร�ว�ล�

ค��น�งถ�งน�ยบ�ยด��นค�ณภ�พ�คว�มปล�ดภ�ย���ช�ว�น�ม�ย��ล����ง�วดล��มข�งบร�ษ�ท��ด�วย 

(2) พน�กง�นผ��ด���น�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งจ�ต��งม�ก�รว�ง�ผนง�นล�วง�น��ท�� ด�� �พ����ล�ก�ล��ยง    
ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��ง�บบ�ร�งด�วน�ดย�ม�ม���ต�ผล��น�มควร 

(3) บร�ษ�ท��จ��ม�����ปร�ยบค��ค����ดยจ�ต��งค��น�งถ�งปร��ยชน��ล�คว�ม���ย��ยท����จ�ก�ดข��น

�นด��นช������ยง�ภ�พล�กษณ���ล�ภ�พพจน�ข�งบร�ษ�ท��ต����ยต�ข�งบ�คคลภ�ยน�กด�วย 

(4) พน�กง�นท��ด���น�นก�รจ�ต��ง���ข��ม�ลท��ถ�กต��ง�ช�ด�จน�ครบถ�วน��ก�ค��ค��ด�วยว�ธ�ก�รท��

�ป�ด�ผย��ล������ก���ก�ค��ค���ย��ง�ท���ท�ยมก�น 

(5) พน�กง�นท��ด���น�นก�รควรร�บฟ�งคว�มค�ด���น�ข����น��น��ด��ท��ค��ค��ร��ง�ร�ยน�ร���น�น��

�พ���ปร�บปร�ง�ก��ขป�ญ��ท���ก�ดข��น�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลม�กย��งข��น 

(6) พน�กง�นท��ด���น�นก�รต��งร�กษ�ข��ม�ลต��ง��ท���ด�ร�บจ�กผ����น�ร�ค���ร��ผ���ข��ร�วมปร�กวด

ร�ค��ต�ล�ร�ย�ว��ป�นคว�มล�บ�ล��ม��ป�ด�ผย���ร�ย���นทร�บ 

(7) ก�ร�ช�ญค��ค���พ�����น�ร�ค�จ�ต��ง����ก�ดก�ร�ข�งข�นท���ป�นธรรมก�บผ��ค��ท�กร�ย�ย��ง�ท���ท�ยมก�น 
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(8) �จรจ�ต��ร�งบนพ��นฐ�นข�งคว�ม��มพ�นธ��น�ช�งธ�รก�จ�ย��ง�ป�นธรรมท��ง��งฝ��ย��ดย

�ป�ด�ผย��ล�ม��ล�กฐ�นท�����ง��ง�ด� 

(9) ร�กษ�คว�ม��มพ�นธ�ก�บค��ค����น�ช�งธ�รก�จด�วยคว�ม��ม�ภ�ค��ม��ร�ยกร��ง�ร�บทร�พย���น�ร��

ผลปร��ยชน����น�ดท��ง�ดยตรง�ล��ดย���มจ�กค��ค����ดย�ม�ม�ข��ยก�ว�น�ด���ท��ง���น 

(10) ผ��บร���ร�ล��ร��ผ��ม����น�จ�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต��ง�ช�ด�ลพ�น�จ�นก�ร���ค��ปร�กษ�

ค���น�น���ล�ร�บฟ�งคว�มค�ด���นข�งผ��ปฏ�บ�ต�ง�นด�วยคว�ม�ป�นกล�ง�ล��ป�นธรรม 

(11) ผ��บร���ร�ล��ร��ผ��ม����น�จ�นก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งต��งควบค�ม� ตรวจ��บ��ล�ด��ล���ม�

ก�รปฏ�บ�ต�ต�มจรรย�บรรณ�น�ร���งน����ย��ง�คร�งคร�ด���กพบว��ม�ก�รปฏ�บ�ต�ผ�ดจรรย�บรรณต��งด���น�น  

ก�ร��บ�วน�ล�พ�จ�รณ�ลง�ทษท�งว�น�ยต�มข��นต�นท��ก���นด�ว��ดย�คร�งคร�ด 
(12) �น�บ�น�น���ม�ก�รจ�ดซ���จ�ดจ��งจ�กผ��ปร�ก�บก�รท���ป�นคน�ทย��ล�/�ร���บร�ษ�ท�น�คร��

ข�งบร�ษ�ท���ดยค��น�งถ�งค�ณภ�พ�ล�ผลปร��ยชน�ท���ด�ร�บ�ป�น���ค�ญ 

(13) จ�ดซ���จ�ดจ��ง�ย��งม�ร�บบ��ล�ถ�กต��งต�ม�ล�กว�ช�ก�ร�ดยม�ก�รควบค�มท��ร�ดก�ม�ล�

ปร�บ�ปล��ยนว�ธ�ก�ร�����ดคล��งก�บก�ร�ปล��ยน�ปลงท�งธ�รก�จก�รค��ตล�ด�วล� 

(ซ)��นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บคว�มปล�ดภ�ย�ช�ว�น�ม�ย��ล����ง�วดล��ม 

บร�ษ�ทม�คว�มม��งม��นท��จ�ป��งก�น��บ�ต���ต��ล�มลภ�ว�ด��น���ง�วดล��ม�ดยปฏ�บ�ต�ต�ม

กฎ�ม�ย�ล�ข��ก���นดท���ก��ยวข��ง�พ������พน�กง�นม�คว�มปล�ดภ�ย�ล��ย���น���ง�วดล��มท��ด� พร��มท��งปร�บปร�ง

ด��นคว�มปล�ดภ�ย�ช�ว�น�ม�ย��ล����ง�วดล��ม�ย��งต���น���ง 

น�ยบ�ย�5���

ก�จกรรม�5����ป�น�น��ท����วน�น��งข�งก�รปฏ�บ�ต�ง�น��ดยพน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บม���วนร�วม
�นก�รด���น�นก�จกรรม�ล�ผ��บ�งค�บบ�ญช�ม��น��ท��ก��ก�บ �ด��ล���ง��ร�ม��น�น������ม�ก�รด���น�นก�ร�ย��ง�

ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล��ล�ม�ก�รปร�บปร�ง�ย��งต���น���ง�ท��งน����พ�����ง��ร�ม���ม��ภ�พ�วดล��มท��ด��ม�คว�ม

ปล�ดภ�ย�ตล�ดจน�ร��งจ�ต���น�กพ��นฐ�นข�งก�ร�พ��มปร���ทธ�ผล�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น 

บร�ษ�ท��ก���นด�นวท�งปฏ�บ�ต�ด��นคว�มปล�ดภ�ย�ช�ว�น�ม�ย��ล����ง�วดล��ม�ว��ด�งน�� 

(1) ผ��บร���ร�ล�พน�กง�นท�กคนต��งด���น�นง�น�ดยม�ร�บบบร���รค�ณภ�พ�คว�มปล�ดภ�ย�ช�ว�น�ม�ย

�ล����ง�วดล��ม��พ���ช�วย�นก�ร��ร�ม�ร��งปร���ทธ�ภ�พ�ปร���ทธ�ผล��ล��ก�ดค�ณค����ง��ด�ก�ง�นข�งบร�ษ�ท� 

(2) ผ��บร���ร��ล�พน�กง�น�ต��งย�ดถ���ล�ปฏ�บ�ต�ง�น����ป�น�ปต�มกฎ�ม�ย�น�ยบ�ย�ข��ก���นด

�ล�ม�ตรฐ�นท�งด��นค�ณภ�พ�คว�มปล�ดภ�ย���ช�ว�น�ม�ย��ล����ง�วดล��มท���ก��ยวข��ง�ย��ง�คร�งคร�ด 

(3) บร�ษ�ท��จ�ด���น�นก�รท�กว�ถ�ท�ง��พ���ควบค�ม�ล�ป��งก�นคว�ม��ญ���ย�นร�ป�บบต��ง��

��น�น���งม�จ�ก��บ�ต���ต����คค�ภ�ย�ก�รบ�ด�จ�บ��ร��ก�ร�จ�บป�วยจ�กก�รท��ง�น�ก�ร��ญ��ย��ร�����ย��ย�น

ทร�พย���น�ก�รล��ม�ดร�บบร�กษ�คว�มปล�ดภ�ย�ก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ม�ถ�กว�ธ���ล�คว�มผ�ดพล�ดต��ง ���ท���ก�ดข��น�

ตล�ดจนก�รร�กษ��ภ�พ�วดล��ม�นก�รท��ง�นท��ปล�ดภ�ยต��พน�กง�น�ท��งน������ถ���ป�น�น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บ�

ข�งผ��บร���ร�ล�พน�กง�น�นก�รร�ยง�น��บ�ต���ต���ดยปฏ�บ�ต�ต�มข��นต�น�ล�ร��บ�ยบค�����งท��ก���นด�ว��ดย

�คร�งคร�ด 
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(4) บร�ษ�ท��จ�จ�ด���ม��ผนควบค�ม�ล�ป��งก�น��ต�ฉ�ก�ฉ�น�นท�กพ��นท��ปฏ�บ�ต�ก�ร�ม��ผนจ�ดก�ร��ต�

ฉ�ก�ฉ�น�ล��ภ�ว�ว�กฤตข�ง�งค�กร�พ����ตร�ยมพร��มต��ก�รจ�ดก�ร��ต�ฉ�ก�ฉ�นต��ง���ท����จ�ก�ดข��น��ล�ม�ก�ร

�ตร�ยมพร��มต����ต�ว�กฤต���น���ท����จท�����ก�รด���น�นธ�รก�จ�ย�ดช�ง�ก������ม���ยช������ยง��ล�ภ�พล�กษณ�ข�ง�งค�กร 

(5) บร�ษ�ท��จ�จ�ด���ม�ก�รปร�ช���มพ�นธ��ล�������ร��พ����ร��งคว�มร���คว�ม�ข���จ�ล��ผย�พร�

ข��ม�ล�ก�พน�กง�น�ตล�ดจนผ��ม���วน�ด����ยท���ก��ยวข��ง� �พ������ทร�บ�ล��ข���จน�ยบ�ย�กฎร��บ�ยบ�ข��นต�นว�ธ�

ปฏ�บ�ต���ล�ข��ควรร�ว�งต��ง���ท�งด��นค�ณภ�พ�คว�มปล�ดภ�ย���ช�ว�น�ม�ย�ล����ง�วดล��ม�ตล�ดจนน���ป

ย�ดถ��ปฏ�บ�ต��ด��ย��งถ�กต��ง��ดย�ม�ก������ก�ด��นตร�ยต����ขภ�พ�ทร�พย���น��ล����ง�วดล��ม 

(6) บร�ษ�ท��จ���ง��ร�ม�ล�ปล�กฝ�งจ�ต���น�กท�งด��นค�ณภ�พ�คว�มปล�ดภ�ย�ช�ว�น�ม�ย�ล�

���ง�วดล��ม�����ป�นว�ถ�ด���น�นช�ว�ตปร�จ��ว�นข�งพน�กง�น 
(7) บร�ษ�ท��จ��บรมพน�กง�น�ล��พ��มบทบ�ท�น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บข�ง��ว�น��ง�น�น    

ก�รควบค�มก�รปฏ�บ�ต�ง�น���ม�ร�บบคว�มปล�ดภ�ยท��ด��ล�ถ��ปฏ�บ�ต��ย��ง�ม�����ม�ตล�ด�วล� 

(8) บร�ษ�ท��จ�ปร�บปร�งค��ม�ตรฐ�นด��นคว�มปล�ดภ�ย�ล���� ง�วดล� �ม����ด�ต�ม

ม�ตรฐ�น��กล��พ���ค�ณภ�พช�ว�ตคนท��ง�น��ล��พ������ง�วดล��มท��ด� 

(9) บร�ษ�ท��จ��ข���ปม���วนร�วม�นก�รร�บผ�ดช�บต����งคม�น�ร���งค�ณภ�พ�คว�มปล�ดภ�ย� ��

��ช�ว�น�ม�ย�ล����ง�วดล��ม�ย��งจร�งจ�ง�ล�ต���น���ง�นก�ร�ช�ทร�พย�กรธรรมช�ต�����ก�ดปร��ยชน���ง��ด�ดย

ตร��น�กถ�งคว�ม���ค�ญข�ง���ง�วดล��ม�ล�คว�มปล�ดภ�ยข�งผ��ม���วน�ด����ยท���ก��ยวข��งตล�ดจน��ง��ร�ม

ก�จกรรมท�ง��งคม�นก�รร�กษ����ง�วดล��ม�ล�พ�ฒน�ค�ณภ�พช�ว�ตข�งคน�นช�มชนต�ม�ล�กก�รพ�ฒน�ท��ย��งย�น 

(ฌ)��นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รร�ยง�น��ต�ก�รณ�ท�จร�ต�ร��ก�รปฏ�บ�ต�ท��ฝ��ฝ�นกฎ�ม�ย 

   บร�ษ�ท��ก���นดม�ตรก�ร�ล�ข��นต�น���ผ��บร���รบร�ษ�ท�  ต��งร�ยง�นต��คณ�กรรมก�ร

บร�ษ�ท� �ล�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ท�นท��นกรณ�ท���ก�ด��ต�ก�รณ�ท�จร�ต�ร���ง��ยว��ม���ต�ก�รณ�ท�จร�ต�ร��ม�

ก�รปฏ�บ�ต�ท��ฝ��ฝ�นกฎ�ม�ย �ร��ม�ก�รกร�ท��ท��ผ�ดปกต����นซ��ง��จกร�ทบต��ช������ยง�ล�ฐ�น�ก�ร�ง�นข�ง

บร�ษ�ท���ย��งม�น�ย���ค�ญ ��น�ด��ก� 

(1) ร�ยก�รท���ก�ดคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน� 

(2) ก�รท�จร�ต�ร��ม����งผ�ดปกต��ร��ม�คว�มบกพร��งท�����ค�ญ�นร�บบควบค�มภ�ย�น 
(3) ก�รฝ��ฝ�นกฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย� ข��ก���นดข�ง ก.ล.ต.��ล��

ต.ล.ท. ตล�ดจนกฎ�ม�ย���นท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� 

   ท��งน���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��จ��ด�ร�บ�ก��ขข��บกพร��ง�ร��ผลกร�ทบท���ก�ดข��น�ดยท�นท��รวมท��ง

��ม�ตรก�รป��งก�นม�����ก�ด��ต�ก�รณ�ด�งกล��วข��น��ก 

  ก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย 

(1) พน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บจ�ต��งปฏ�บ�ต�ต�มร��บ�ยบ�ล�ข��ก���นดต�มกฎ�ม�ยท��

�ก��ยวข��ง�พ������ก�รจ�ดท���ล�ก�รบ�นท�กร�ยก�รท�งบ�ญช��ล�ก�ร�ง�นข�งบร�ษ�ท���ป�น�ป�ย��งถ�กต��งครบถ�วน

�ล��มบ�รณ�  

(2) พน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บจ�ต��งย�ด�ล�ก�คว�มซ�����ตย���จร�ต�ปร�ศจ�ก�คต��ล�ม�คว�ม

ซ���ตรง�นก�รบ�นท�ก�ล�จ�ด�ก�บข��ม�ล�ซ��ง�ม�ยรวมถ�งก�ร�ม�ย��ง�ก��ยวก�บก�จกรรมท��ผ�ดกฎ�ม�ย�ร��ผ�ดจร�ยธรรมด�วย 
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�(ญ)��นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รป��งก�นก�ร�ช�ข��ม�ลภ�ย�น 

บร�ษ�ท� �ด�ก���นดม�ตรก�ร�ล��นวท�งปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รป��งก�นก�ร�ช�ข��ม�ลภ�ย�นข�ง

บร�ษ�ท��ท��ย�ง�ม��ด��ป�ด�ผยต����ธ�รณชน�ป�ช��พ���ปร��ยชน���วนตน�ล�บ�คคล���น ด�งน�� 

(1) บร�ษ�ท� �ด��จ�ง���กรรมก�ร �ล�ผ��บร���รทร�บถ�งภ�ร��น��ท���นก�รร�ยง�นก�รถ��คร�ง

�ล�กทร�พย��นบร�ษ�ท��ข�งตน��ง�ค���มร��บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว��ล�บ�คคลท��ถ���ล�กทร�พย��ทนตล�ดจน

ร�ยง�นก�ร�ปล��ยน�ปลงก�รถ��คร�ง�ล�กทร�พย�ต�����น�กง�น�ก.ล.ต.�ล��จ�ง���ทร�บถ�งบทลง�ทษต�ม

กฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย� 
(2) �ผ��บร���ร���ม�ยถ�ง�ผ��บร���รต�มบทน�ย�มข��งท��ยน���ล�����ม�ยคว�มรวมถ�งผ��ด��รง

ต����น�งร�ด�บบร���ร�น��ยง�นบ�ญช��ร��ก�ร�ง�นท���ป�นร�ด�บผ��จ�ดก�รฝ��ยข��น�ป�ร���ท�ยบ�ท�� 

(3) ���ม�ม����กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ผ��จ�ดก�ร�ล�พน�กง�นท���ด�ร�บทร�บข��ม�ลภ�ย�นข�งบร�ษ�ท��

�ป�ด�ผยข��ม�ลภ�ย�นด�งกล��ว�ก�บ�คคลภ�ยน�ก�ร��บ�คคลท���ม�ม��น��ท�� �ก��ยวข��ง�ล����ม�ม����ซ���ข�ย

�ล�กทร�พย�ข�งบร�ษ�ท���นช�วง��น��ง�ด��นก��นงบก�ร�ง�นข�งบร�ษ�ท��จ��ผย�พร�ต����ธ�รณชน 

(4) ���มม����กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ผ��จ�ดก�ร�ล�พน�กง�น�ช�ข��ม�ลภ�ย�นข�งบร�ษ�ท��ท��ย�ง�ม��ด�

�ป�ด�ผย��ธ�รณชน��น�ป�น��ร����ค�ญต��ก�ร�ปล��ยน�ปลงร�ค��ล�กทร�พย�ข�งบร�ษ�ท���ป�ช��พ�����วง��

ปร��ยชน���วนตน��ล�/�ร����พ���ก�รซ���ข�ย�ล�กทร�พย�ข�งบร�ษ�ท����กฝ��ฝ�นข��ก���นดด�งกล��วข��งต�นบร�ษ�ท��

จ�ด���น�นก�รต�มกฎ�ม�ย�ล�ลง�ทษ�ก�ผ��กร�ท��คว�มผ�ด�ย��ง�ด�ดข�ดต�ม��ต��ล�ผลข�ง�ร���งท���ก�ดข��น�ป�น

�ต�ล�ร�ย�ต�ล�กรณ�����ป 

(5) �นกรณ�ท��กรรมก�ร ผ��บร���ร ผ��จ�ดก�รฝ��ย �ร��พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��กร�ท��ผ�ด��น�ป�น

คว�มผ�ด��ญ�ต�มกฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย� บร�ษ�ท� จ�ด���น�นก�รลง�ทษ�ย��งร�น�รง

�ย��ง�ด�ย��ง�น��ง�ร���ล�ย�ย��งรวมก�นด�งน�� 

(ก)  ต�ด�ง�น�ด��น�ร��ค��ต�บ�ทน 

(ข)  �����ก �ล���ก �ร��ปลด��กจ�กก�ร�ป�นผ��บร���ร ผ��จ�ดก�รฝ��ย�ร��พน�กง�น�ดยถ��

ว��จง�จก������ก�ดคว�ม���ย��ย�ก�บร�ษ�ท� ��ก�ป�นกรรมก�ร �����น�ต��ท��ปร�ช�มผ��ถ�����นข�งบร�ษ�ท� 
(ค) �จ�งก�รกร�ท��คว�มผ�ดต��ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย��ล�/�ร������น�กง�น

คณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย� 

(ง) �จ�งคว�มด���น�นคด�ต��ต��รวจ�ร��พน�กง�น��บ�วน 

(จ) ด���น�นก�ร���น�ดต�มมต�ข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� �ร��ท��ปร�ช�มผ��ถ�����นข�งบร�ษ�ท� 

   บร�ษ�ท��ค�ด�ม�ย����กรรมก�ร�ผ��บร���ร��ล�พน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บข�งบร�ษ�ท��ร�ยง�น

�ดย��จร�ตถ�งก�รปฏ�บ�ต�ท��ข�ด�ร���ง��ยจ�ข�ดก�บ�ล�กก�รน��ข��ม�ลภ�ย�นข�งบร�ษ�ท��ป�ช��พ���ปร��ยชน���วนตน�

ต��ผ��บ�งค�บบ�ญช���ดย���ถ���ป�น�น��ท��ข�งผ��บ�งค�บบ�ญช��นก�ร��ด���งด��ล�ล����ค���น�น��ผ���ต�บ�งค�บบ�ญช��น

ก�รน��ข��ม�ลภ�ย�นข�งบร�ษ�ท� �ป�ช���พ������ม�ก�รปฏ�บ�ต�ต�ม�ล�กก�รท��ก���นด�ย��งถ�กต��ง 

(ฎ)��นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รร�กษ�คว�มล�บ 

บร�ษ�ท���ด�ก���นดม�ตรก�ร�ล��นวท�งปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บก�รร�กษ�คว�มล�บท�งก�รค��ท��ม�

��ร����ค�ญต��ก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท� ท���ม���ม�รถ�ป�ด�ผยข��ม�ลต����ธ�รณชน�ด� ด�งน�� 
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ก�รร�กษ�คว�มล�บข�งบร�ษ�ท�  

(1) คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ผ��บร���ร�ล�กจ��งข�งบร�ษ�ท�จ�ต��งร�กษ�คว�มล�บข�งข��ม�ล�ล�

��ก��รท���ม���ม�รถ�ป�ด�ผย��ล�/�ร����ป�นคว�มล�บท�งก�รค��รวมท��ง��ตรก�รปร�ด�ษฐ�ค�ดค�นต��ง���ซ��งถ��

�ป�น��ทธ�ข�งบร�ษ�ท���ต��พ�ยงผ���ด�ยว 

(2) ผ��ท��ด��รงต����น�งกรรมก�รบร�ษ�ท��ผ��บร���ร�พน�กง�น�ล�กจ��งข�งบร�ษ�ท�จ�ต��ง�ม��ป�ด�ผย

ข��ม�ล�ล���ก��รท���ป�นคว�มล�บ��ร��คว�มล�บท�งก�รค��น��น�����ก�ป�น�วล��2�ป���ม���พ�นจ�ก�น��ท���ป�ล�ว 

(3) ผ��บร���ร�ล�พน�กง�นบร�ษ�ท��ต��งทร�บถ�งข��นต�น��ล�ว�ธ�ก�รร�กษ�คว�มปล�ดภ�ยข�ง

ข��ม�ล�ล�จ�ต��งปฏ�บ�ต�ต�ม�ดย�คร�งคร�ด� �พ���ป��งก�น�ม����ข��ม�ล��น�ป�นคว�มล�บถ�ก�ป�ด�ผย�ดย�ม��จตน� 

ก�รก���นดช��นคว�มล�บข�งข��ม�ล 
(1) ข��ม�ลล�บท�งก�รค��ข�งบร�ษ�ท��ต��ง�ด�ร�บก�รปกป�ดม����ร��ว��ล� �ดยก���นดต�ม

คว�ม���ค�ญข�งข��ม�ล��ช�น�ข��ม�ลท���ป�ด�ผย�ด��ข��ม�ลปกป�ด�ข��ม�ลล�บ�ข��ม�ลล�บม�ก��ป�นต�น 

(2) ก�ร�ช�ข��ม�ลภ�ย�นร�วมก�นต��ง�ย�� �นกร�บข�ง�น�� ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บท�� �ด�ร�บ

ม�บ�ม�ย�ท��น��น 

ก�ร���ข��ม�ลข��ว��ร�ก�บ�คคลภ�ยน�ก 

(1) กรรมก�ร�ร��ผ��บร���รท��บร�ษ�ท��ม�บ�ม�ยจ��ป�นผ�����คว�ม���นช�บ�นข��ม�ลท��จ�

�ป�ด�ผย��ก�����ธ�รณชน�ท��น��น 

(2) ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ก��ยวก�บผ��ร�วมท�น���น���จ�ต��ง�ด�ร�บคว�ม���นช�บจ�กผ��ร�วมท�นด�วย 

(3) �พ���ปฏ�บ�ต�ต�มข��ก���นดข�ง�ต.ล.ท.��ล�/�ร���กฎ�ม�ย���นท���ก��ยวข��งว��ด�วยก�ร

�ป�ด�ผยข��ม�ล��ร�น�ทศข�งบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�บร�ษ�ท��จ�ง�ด�ก���นด���ผ��ท��ต��งก�รข��ม�ลข��ว��รจ�กบร�ษ�ท��

ต�ดต��ข�ร�บข��ม�ล�ด�ท���ลข�น�ก�รบร�ษ�ท�  

ก�ร��ดงคว�ม���นต��บ�คคลภ�ยน�ก 

   �ดยปกต�ผ��บร���ร�ล��ร��พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ต��ง�ม��ป�ด�ผย�ร����ดงคว�ม���นต��

บ�คคลภ�ยน�ก ข����ผ��บร���ร�ล��ร��พน�กง�นถ�มตน��งก��นว��ท��นม��น��ท���นก�รต�บค��ถ�ม��ล��น��น

�ร���ม����ก�ม�ม��น��ท���ก�ข����ปฏ���ธก�ร��ดงคว�ม���นต��ง���ด�วยคว�ม��ภ�พ�ล��น�น������ป��บถ�มจ�ก

�น�วยง�นท��ก���นดข��งต�น�ดยตรงต���ป 

 คณ�กรรมก�รช�ดย��ย�   

  (ก)�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ 

   �งค�ปร�ก�บ�ล�ค�ณ�มบ�ต�ข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 

• คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�(Audit�Committee)�ปร�ก�บด�วยกรรมก�ร���ร�จ��นวน�ย��ง

น��ย�3�คน�ม�ว�ร�ก�รด��รงต����น�ง�3�ป���ม���กรรมก�รตรวจ��บครบว�ร�ก�รด��รงต����น�ง�ร��ม���ต�ท��      

�ม���ม�รถ�ย���ด�จนครบว�ร��ท������ม�ช�กม�น��ยกว��จ��นวนท��ก���นด�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ร��ท��ปร�ช�ม���������

ผ��ถ�����นจ�ต��ง�ต�งต��งกรรมก�รตรวจ��บร�ย��ม����ครบถ�วน�นท�นท��ร���ย��งช��ภ�ย�น�3��ด��นน�บ�ต�ว�นท��

จ��นวน�ม�ช�ก�ม�ครบถ�วน��พ�������ก�ดคว�มต���น���ง�นก�รด���น�นง�น��ดยคณ�กรรมก�รตรวจ��บต��งม�

�งค�ปร�ก�บ�ล�ค�ณ�มบ�ต�ด�งต���ปน�� 
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(1) �ด�ร�บ�ต�งต��งจ�กคณ�กรรมก�ร�ร��ท��ปร�ช�มผ��ถ�����นข�งบร�ษ�ท�����ป�นกรรมก�ร

ตรวจ��บ�นกรณ�ท��ม�ก�ร��น�ช���กรรมก�รตรวจ��บ�พ���ข��น�ม�ต�ก�ร�ต�งต��งน��น�บร�ษ�ท��จ�ต��ง�ป�ด�ผย

ร�ยช����ปร�ว�ต��ค�ณ�มบ�ต��ล�คว�ม�ป�น���ร��ซ��งจ�ต��งร�บ��ว��น�น�ง����ช�ญปร�ช�มท����น��ต�งต��งกรรมก�ร

ตรวจ��บด�วย 

(2) �ป�นกรรมก�ร���ร��ล��ม��ป�นกรรมก�รต���ปน�� 

(2.1) ��ม��ป�นกรรมก�รท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กคณ�กรรมก�ร���ต�ด��น�จ�นก�รด���น�น

ก�จก�รข�งบร�ษ�ท�บร�ษ�ท��ญ��บร�ษ�ทย��ย�บร�ษ�ทร�วม�บร�ษ�ทย��ยล��ด�บ

�ด�ยวก�น�ผ��ถ�����นร�ย��ญ���ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท���ร��น�ต�บ�คคลท��

��จม�คว�มข�ด�ย�งยก�ว�นก�รต�ด��น�จ�นร�ป�บบข�ง�งค�คณ��(Collective 
Decision) 

(2.2) �ม��ป�นกรรมก�รข�งบร�ษ�ท��ญ��บร�ษ�ทย��ย��ร��บร�ษ�ทย��ยล��ด�บ�ด�ยวก�น�

�ฉพ��ท���ป�นบร�ษ�ทจดท��บ�ยน 
(3) ม��น��ท���นล�กษณ��ด�ยวก�บท��ก���นด�ว��นปร�ก�ศตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทยว��

ด�วยค�ณ�มบ�ต��ล�ข�บ�ขตก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ    

(4) ม�คว�มร���ล�ปร��บก�รณ��พ�ยงพ�ท��จ���ม�รถท���น��ท���นฐ�น�กรรมก�รตรวจ��บ�

ท��งน��ต��งม�กรรมก�รตรวจ��บ�ย��งน��ย�น��งคนท��ม�คว�มร���ล�ปร��บก�รณ��พ�ยงพ�ท��จ���ม�รถท���น��ท���น

ก�ร��บท�นคว�มน���ช���ถ��ข�งงบก�ร�ง�น �ล�ควร�ด�ร�บก�ร�บรม�ล���ร�ม�ร��งคว�มร���ย��งต���น���ง�ล�

�ม�����ม��น�ร���งท���ก��ยวข��งก�บก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ����ท�นต��ก�ร�ปล��ยน�ปลงท����จจ�

�ก�ดข��น�ล��พ��มปร���ทธ�ภ�พข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 

(5) คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ป�นผ���ต�งต��ง�ลข�น�ก�ร�ล�ผ��ช�วย�ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�ร

ตรวจ��บ�พ������ม��น��ท���นก�รจ�ด�ตร�ยมก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ด��ลก�จกรรมข�งคณ�กรรมก�ร
ตรวจ��บ ตล�ดจน�ป�นผ��ปร���นง�น���ม�ก�รร�ยง�นต��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ป�นร�ย����ด�วย  

  คณ�กรรมก�รตรวจ��บข�งบร�ษ�ท��ปร�ก�บด�วยกรรมก�รจ��นวนท��ง���น�3�ท��น� �ดยม� ��������

น�ยศ�ภช�ย��ก�ว�ฟ���ง��ป�น�ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�รตรวจ��บ��ดยม�ร�ยช���คณ�กรรมก�รตรวจ��บด�งน�� 

ช���-น�ม�ก�ล ต����น�ง จ��นวนคร��งท���ข��ร�วมปร�ช�ม 
�นป��2561 

1. น�ย�ผด�จภ�ย�ม�ค�ณ����ยม ปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ 9/9 

2. น�ยว�ร�ช �ภ��มธ�ธ��รง* กรรมก�รตรวจ��บ 9/9 

3. น�ย��ธ�ต�ช�ญ�ช�วน�ก�ล กรรมก�รตรวจ��บ 9/9 

�ม�ย��ต��: *�ป�นกรรมก�รท��ม�คว�มร���ล�ปร��บก�รณ�ท���พ�ยงพ�ท��จ���ม�รถท���น��ท���นก�ร��บท�นคว�มน���ช���ถ��ข�ง�

งบก�ร�ง�น�ด��ดย�น�ยว�ร�ช��ภ��มธ�ธ��รง��ป�นผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ตรวมท��ง�ป�นปร�ธ�นกรรมก�ร�บร�ษ�ท����น�กง�น��บบ�ญช��

ดร.ว�ร�ช���นด������ซซ���ท���จ��ก�ด��ล�จบก�รศ�กษ�ร�ด�บปร�ญญ�ตร��ล�ปร�ญญ��ท���ข�บ�ญช���ล�ก�รศ�กษ�ร�ด�บ

ปร�ญญ��ท�ล�ปร�ญญ���ก���ข�บร���รธ�รก�จ�ล�ก�ร�ง�น�  

 �  
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� ��ข�บ�ขต���น�จ�น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 

 คณ�กรรมก�รตรวจ��บม��น��ท��ท�����ค�ญต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กท��ปร�ช�มผ��ถ����� น���

�ล�/�ร���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ทด�งต���ปน��� 

(1)���บท�น���บร�ษ�ทม�ก�รร�ยง�นท�งก�ร�ง�น�ย��งถ�กต��ง�ล�ม�ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ลท���พ�ยงพ� 

(2)���บท�น���บร�ษ�ทม�ร�บบก�รควบค�มภ�ย�น�(Internal Control) �ล�ร�บบก�รตรวจ��บ

ภ�ย�น�(Internal Audit) ท��ม�คว�ม��ม���ม�ล�ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�รวมท��งพ�จ�รณ�คว�ม�ป�น���ร�ข�ง

�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นตล�ดจน���คว�ม���นช�บ�นก�รพ�จ�รณ��ต�งต��ง��ยกย��ย��ล�กจ��ง��ว�น���น�วยง�น

ตรวจ��บภ�ย�น��ร���น�วยง�น���น�ดท��ร�บผ�ดช�บ�ก��ยวก�บก�รตรวจ��บภ�ย�น 

(3) ��บท�น���บร�ษ�ทปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย�รวมท��ง�

ข��ก���นดข�ง���น�กง�น�ก.ล.ต.��ล�/�ร���ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย��ล�กฎ�ม�ยท���ก��ยวข��งก�บ

ธ�รก�จข�งบร�ษ�ท 

(4) ��บท�น���บร�ษ�ทปฏ�บ�ต�ต�มน�ยบ�ย�ล��นวท�งก�รปฏ�บ�ต�ต�มม�ตรก�รต��ต��นก�ร

ท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นข�งบร�ษ�ท 

(5) พ�จ�รณ�ค�ด�ล��ก�ล���น��ต�งต��งผ����บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท� �ล���น�ค��ต�บ�ทนข�ง

ผ����บบ�ญช�รวมท��งก�ร��น��ต�งต��งผ����บบ�ญช�ร�ย�ด�ม���กล�บ�ข��ม���ม��ร����น��ล�กจ��งผ����บบ�ญช�ร�ย�ด�ม�

�ดยค��น�งถ�งคว�มน���ช���ถ���คว�ม�พ�ยงพ�ข�งทร�พย�กร��ล�ปร�ม�ณง�นตรวจ��บข�ง���น�กง�นตรวจ��บ

บ�ญช�น��น�รวมถ�งปร��บก�รณ�ข�งบ�คล�กรท���ด�ร�บม�บ�ม�ย���ท��ก�รตรวจ��บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท�รวมท��ง�ข��

ร�วมปร�ช�มก�บผ����บบ�ญช��ดย�ม�ม�ฝ��ยจ�ดก�ร�ข��ร�วมปร�ช�มด�วย��ย��งน��ยป�ล��1�คร��ง� 

(6) พ�จ�รณ�ร�ยก�รท���ก��ยว�ยงก�น�ร��ร�ยก�รท����จม�คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน��ล�ร�ยก�ร

�ด�ม��ร��จ���น��ย�ปซ��ง��นทร�พย�����ป�น�ปต�มกฎ�ม�ย�ล�ข��ก���นดข�ง���น�กง�น�ก.ล.ต.��ล�/�ร���ตล�ด
�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย�ท��งน���พ������ม��น�จว��ร�ยก�รด�งกล��ว�ม��ต��มผล�ล��ป�นปร��ยชน���ง��ดต��บร�ษ�ท 

 (7) ��บท�น���บร�ษ�ทม�ร�บบก�รบร���รคว�ม����ยง� (Risk Management) ท����ม���ม�ล�ม�

ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลท��ด� 

(8) ��บท�น�ล����คว�ม���นช�บต���ผนง�นตรวจ��บภ�ย�น�ล�ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง

�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลคร�บคล�มท��วท��ง�งค�กรข�งบร�ษ�ท�ล�บร�ษ�ท�น�คร��

�ร��บร�ษ�ท�นกล��ม�ด�ยวก�น 

(9) ��บท�น�ล�ด���น�นก�ร���ฝ��ยบร���ร�ร��ฝ��ยจ�ดก�รจ�ด���ม�ร�บบ�ร��ขบวนก�รร�บ

�ร���งร��ง�ร�ยน�ร��ร��งท�กข�รวมท��งก�รปร�บปร�ง�ก��ข�ล�ก�รก��ก�บด��ล�ร���งก�รร��ง�ร�ยน�ร��ร��งท�กข����ม�

คว�ม��ม���ม�ป�น�ต�ล��ร���ง�ต�ล�กรณ�����ป 

(10) ปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ป�นปร�จ��ท�กป��รวมท��งร�ยง�น

ผลก�รปร��ม�น���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ทร�บทร�บ�ล�พ�จ�รณ��ย��งน��ยป�ล��1 คร��ง 

(11) จ�ดท��ร�ยง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�นร�บป�ท��ผ��นม��ดย�ป�ด�ผย�ว��น�บบ��ดง

ร�ยก�รข��ม�ลปร�จ��ป��(�บบ�56-1)��ล�ร�ยง�นปร�จ��ป�� (�บบ�56-2)�ข�งบร�ษ�ท�ซ��งร�ยง�นด�งกล��วลงน�ม

�ดยปร�ธ�นคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ล�ต��งปร�ก�บด�วยข��ม�ล�ย��งน��ย�ด�งต���ปน�� 
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(ก) คว�ม���น�ก��ยวก�บคว�มถ�กต��ง�ครบถ�วน�ล��ป�นท���ช���ถ���ด�ข�งร�ยง�นท�งก�ร

�ง�นข�งบร�ษ�ท 

(ข) คว�ม���น�ก��ยวก�บคว�ม�พ�ยงพ�ข�งร�บบก�รควบค�มภ�ย�นข�งบร�ษ�ท 

(ค) คว�ม���น�ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย�

ข��ก���นดข�ง���น�กง�น�ก.ล.ต.��ล�/�ร���ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย�ร��กฎ�ม�ยท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จ

ข�งบร�ษ�ท 

(ง) คว�ม���น�ก��ยวก�บคว�ม��ม���มข�งผ����บบ�ญช� 

(จ) คว�ม���น�ก��ยวก�บร�ยก�รท���ก�� ยว�ยงก�น�ร��ร�ยก�รท����จม�คว�มข�ด�ย�งท�ง

ผลปร��ยชน��ล�ร�ยก�ร�ด�ม��ร��จ���น��ย�ปซ��ง��นทร�พย�ต�มท��กฎ�ม�ยก���นด 
(ฉ) จ��นวนคร��งข�งก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รตรวจ��บ��ล�ก�ร�ข��ร�วมปร�ช�มข�ง

กรรมก�รตรวจ��บ�ต�ล�คน�น�ต�ล�ป� 

(ช) คว�ม���น�ร��ข����ง�กต�ดยรวมท��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ด�ร�บจ�กก�รปฏ�บ�ต�ต�ม

กฎบ�ตร�(charter) ท��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ทก���นดข��น 

(ซ) ร�ยง�น���นท�����นว��ผ��ถ�����น�ล�ผ��ลงท�นท��ว�ปควรทร�บภ�ย�ต�ข�บ�ขต�น��ท���ล�

คว�มร�บผ�ดช�บท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท 

(2) �ปฏ�บ�ต�ก�ร���น�ดต�มท��คณ�กรรมก�รบร�ษ� ทม�บ�ม�ยด�วยคว�ม���นช�บจ�ก

คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ป�น�ต�ล��ร���ง�ต�ล�กรณ�����ป 

(3) �ร�ยง�นก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ททร�บ�ป�น

ร�ย�����ย��งน��ย�ตรม��ล��1�คร��ง� 

 ����������นก�รปฏ�บ�ต��น��ท��ต�มวรรค�น��งคณ�กรรมก�รตรวจ��บม�คว�มร�บผ�ดช�บต��คณ�กรรมก�ร

บร�ษ�ท�ดยตรง�ล�คณ�กรรมก�รข�งบร�ษ�ท��ย�งคงม�คว�มร�บผ�ดช�บ�นก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท���������������

ต��บ�คคลภ�ยน�ก 

 ��นกรณ�ท��ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ� ���บร�ษ�ท�จ�งมต�ก�ร

�ปล��ยน�ปลง�น��ท���ล�จ�ดท��ร�ยช����ล�ข�บ�ขตก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บท��ม�ก�ร

�ปล��ยน�ปลงต�ม�บบท�� ตล�ด�ล�กทร�พย���� งปร� �ทศ�ทยก���นด�ล�น����งต��ตล�ด�ล�กทร�พย� ������������������

���งปร��ทศ�ทยภ�ย�น�3�ว�นน�บ�ต�ว�นท��ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลงด�งกล��ว�ท��งน��ต�มข��ก���นดข�งตล�ด�ล�กทร�พย�
���งปร��ทศ�ทยว��ด�วยก�รร�ยง�นผ��น�������ล�กทร�น�ก�� 

• �นก�รปฏ�บ�ต��น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ��กพบ�ร��ม�ข���ง��ยว��ม�ร�ยก�ร�ร��

ก�รกร�ท��ด�งต���ปน���ซ��ง��จม�ผลกร�ทบ�ย��งม�น�ย���ค�ญต��ฐ�น�ก�ร�ง�น�ล�ผลก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท�   

���คณ�กรรมก�รตรวจ��บร�ยง�นต��คณ�กรรมก�รข�งบร�ษ�ท�พ���ด���น�นก�รปร�บปร�ง�ก��ขภ�ย�น�วล�ท��

คณ�กรรมก�รตรวจ��บ���น�มควร 

(1) ร�ยก�รท���ก�ดคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน� 

(2) ก�รท�จร�ต�ร��ม����งผ�ดปกต��ร��ม�คว�มบกพร��งท�����ค�ญ�นร�บบก�รควบค�มภ�ย�น 

(3) ก�รฝ��ผ�นกฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��ข��ก���นดข�งตล�ด

�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย��ร��กฎ�ม�ยท���ก��ยวข��งก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท 
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 ��กคณ�กรรมก�รข�งบร�ษ�ท�ร��ผ��บร���ร�ม�ด���น�นก�ร���ม�ก�รปร�บปร�ง�ก��ขภ�ย�น�วล�

ต�มวรรค�น��ง� กรรมก�รตรวจ��บคน�ดคน�น��ง��จร�ยง�นว��ม�ร�ยก�ร�ร��ก�รกร�ท��ต�มวรรค�น��งต��

���น�กง�น�ก.ล.ต.��ร��ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย�ด� 

• �พ������ก�รปฏ�บ�ต��น��ท��ข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บบรรล��ป���ม�ย����คณ�กรรมก�ร

ตรวจ��บม����น�จด�งต���ปน��� 

(1) ���น�จ�น��วนท���ก��ยวข��งก�บฝ��ยจ�ดก�ร 

คณ�กรรมก�รตรวจ��บม����น�จ�ช�ญ���ฝ��ยจ�ดก�ร�ผ��จ�ดก�ร/��ว�น���น�วยง�น�ร��

พน�กง�นข�งบร�ษ�ทท���ก��ยวข��งม�ร�วมปร�ช�ม�ช���จง����คว�ม���น��ร����ง��ก��รต�มท�����นว���ก��ยวข��ง�ล�

จ���ป�น�ด�ท�กปร�ก�ร 
(2) ���น�จ�น��วนท���ก��ยวข��งก�บผ��ตรวจ��บภ�ย�น 

(ก) ก���นด���ม�ก�รปร���นคว�ม�ข���จ����ย���น�นวท�ง�ด�ยวก�นร��ว��งผ����บบ�ญช��

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ล��น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 

(ข) ���คว�ม���นช�บ�นก�ร�ต�งต��ง�ถ�ดถ�น��ยกย��ย� �ล�กจ��ง�ล�พ�จ�รณ�คว�มด�

คว�มช�บ��ว�น���น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น 

(ค) ����ล�กปร�ก�น�นคว�ม�ป�น���ร�ข�งผ��ตรวจ��บภ�ย�น 

(ง) ���ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น�ย��ภ�ย�ต�ก�รก��ก�บ�ล�ควบค�ม

�ดยตรงข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�(ก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น�จ�ต��งม�ผ��ค�ยด��ล��ล�

ควบค�มก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ซ��ง�น�ต�ล�ป��น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�นจ�ต��งท���ผนง�นตรวจ��บว��จ�ท�����รบ��ง�

�ล�วน����น�ต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�พ����น�ม�ต��ร��ข�คว�ม���นช�บ���วนก�ร��กค�����ง����น�วยง�น

ตรวจ��บภ�ย�น�ปปฏ�บ�ต��น��ท��ต�ม�ผนง�นตรวจ��บด�งกล��ว�ต��ง�ย��ภ�ย�ต�ก�รก��ก�บด��ลข�งฝ��ยจ�ดก�ร

�ร��ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร��พร��ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจ��บท��จ���ป�นจ�ต��ง�ด�ร�บก�ร�ก��ขท�นท���พ���ท��

ฝ��ยจ�ดก�ร�ร��ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���รจ��ด���กค�����ง�ก��ข�ด�ท�นก�บ��ต�ก�รณ�ท���ก�ดข��น) 

(3) ���น�จ�น��วนท���ก��ยวข��งก�บผ����บบ�ญช� 

(ก) ��บท�น�ล�ปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ����บบ�ญช� 

(ข) ��น�ร�ยช���ผ����บบ�ญช��ก�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�พร��มท��งผลต�บ�ทน�นก�ร��บ

บ�ญช�ปร�จ��ป��พ���ข�ร�บก�ร�ต�งต��งจ�กท��ปร�ช�ม��ญ�ผ��ถ�����นรวมท��ง�ป�นผ����บท�น�ล�ปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น
ข�งผ����บบ�ญช��พ�����น��ต�งต��งผ����บบ�ญช�ร�ย�ด�มกล�บ�ข��ม���ม��ร����น��ล�กจ��งผ����บบ�ญช�ร�ย�ด�ม 

(ค) ก���นด��ตร�ค��จ��ง�นง�นบร�ก�ร��ล�ง�นท��ปร�กษ����นท��ผ����บบ�ญช��ป�นผ�����บร�ก�ร 

(ง) �ม����ด�ร�บ�จ�งข���ท�จจร�งจ�กผ����บบ�ญช��ก��ยวก�บพฤต�ก�รณ���นควร�ง��ยว��ปร�ธ�น

�จ���น��ท��บร���ร�ร��บ�คคลซ��งร�บผ�ดช�บ�นก�รด���น�นง�น�ด�กร�ท��คว�มผ�ด����คณ�กรรมก�รตรวจ��บ

ร�ยง�นผลก�รตรวจ��บ�บ���งต�น����ก����น�กง�น�ก.ล.ต.��ล�ผ����บบ�ญช�ร�บทร�บภ�ย�น�30�ว�นน�บ�ต�ว�นท��

�ด�ร�บ�จ�งจ�กผ����บบ�ญช� 

�นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ม�ด���น�นก�รต�มท��ผ����บบ�ญช��จ�ง�นวรรคก��น����

ผ����บบ�ญช��จ�ง������น�กง�น�ก.ล.ต.�ทร�บ����� 

(4) ���น�จ�น��วน���น��� 
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คณ�กรรมก�รตรวจ��บม����น�จตรวจ��บผ��ท���ก��ยวข��ง�ล��ร���งท���ก��ยวข��งภ�ย�นข�บ�ขต

���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ��ล�ม����น�จ�นก�รว��จ��งผ���ช��ยวช�ญ�ฉพ��

ด��นม����ค��ปร�กษ���ร���ล����คว�ม���น�ด�ต�มท��คณ�กรรมก�รตรวจ��บพ�จ�รณ����น�มควร�ล���ม���ม�

ท��งน������น�วยง�นต��ง���ปฏ�บ�ต�ต�มบทบ�ท�ล��น��ท���น��วนท���ก��ยวข��งก�บคณ�กรรมก�รตรวจ��บต�ม

��ก��รท���นบท��ยกฎบ�ตร�ซ��งถ���ป�น��วน�น��งข�งกฎบ�ตรน��  

(ข)�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 
�งค�ปร�ก�บ�ล�ค�ณ�มบ�ต�ข�งคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 

• คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�(Risk Management Committee) ปร�ก�บด�วย

ผ��บร���รจ�กท�ก�น�วยง�นข�งบร�ษ�ท��ต��ง�ต�ร�บผ��จ�ดก�รฝ��ยข��น�ป�ย��งน��ย�น�วยง�นล��น��งคน��ดยต��งม�

�งค�ปร�ก�บ�ล�ค�ณ�มบ�ต��ด�งต���ปน�� 

(1) �ป�นผ��ท��ม�คว�มร��คว�ม��ม�รถ�ปร��บก�รณ��ตล�ดจนม�คว�มร���คว�ม�ข���จถ�ง

ค�ณ�มบ�ต���น��ท����ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�นฐ�น�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 

(2) กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงต��ง��ม�รถ��ท�ศ�วล��ย��ง�พ�ยงพ��นก�รด���น�นง�น�ล�

ควร�ด�ร�บก�ร�บรม�ล���ร�ม�ร��งคว�มร���ย��งต���น���ง�ล��ม�����ม��น�ร���งท���ก��ยวข��งต��ก�รด���น�นง�นข�ง

คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง���พ������ท�นต��ก�ร�ปล��ยน�ปลงท����จจ��ก�ดข��น�ล��พ��มป ร���ทธ�ภ�พข�ง��

คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 

(3) กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงรวมท��งปร�ธ�นกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ม�ว�ร�ก�ร

ด��รงต����น�งคร�วล��3�(��ม)�ป��กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงซ��งพ�นจ�กต����น�งต�มว�ร���จจ��ด�ร�บก�ร

�ต�งต��ง��ม��ด���กน�กจ�กพ�นจ�กต����น�งต�มว�ร��ล�ว�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงจ�พ�นจ�กต����น�ง�ม��� 

(ก) ต�ย 

(ข) พ�น�ภ�พจ�กก�ร�ป�นพน�กง�นข�งบร�ษ�ท 

(ค) คณ�กรรมก�รบร�ษ�ทลงมต������ก�ร��ถ�กถ�ดถ�น 
(ง) ล���ก 

�นกรณ�ก รรมก�รบร� ��รคว�ม���� ยงล���กก� �นครบว�ร�ก�รด� �รงต����น� ง�

กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงจ�ต��ง�จ�งต��บร�ษ�ทล�วง�น���1�(�น��ง)��ด��นพร��มด�วย��ต�ผล�พ���คณ�กรรมก�ร

บร�ษ�ทจ��ด�พ�จ�รณ��ต�งต��งกรรมก�ร���นท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ครบถ�วนทด�ทนบ�คคลท��ล���ก�  

(4) ���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ร��คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ต�งต��งบ�คคลท��

��ม���ม�ป�น�ลข�น�ก�ร�ล�ผ��ช�วย�ลช�น�ก�รคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด���ต�ม�ต�จ����น�มควร�ดยม�

�น��ท�� คว�มร�บผ�ดช�บต��ก�ร�ตร�ยมคว�มพร��ม�����ร�บก�รจ�ดปร�ช�ม��ตร�ยมว�ร�ก�รปร�ช�ม���ก��ร

ปร�ก�บก�รปร�ช�ม��ล�จ�ด��ง����ก�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงท�กคนทร�บก��นก�รปร�ช�ม�ป�น�วล��ม�น��ย

กว���7�ว�น��พ������กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด���บท�นข��ม�ล�ย��งล����ยด��ร��ข�ข��ม�ล�พ��ม�ต�มก��นก�ร

ปร�ช�ม �ล�ม��น��ท��จ�ด��งร�ยง�นก�รปร�ช�ม����ก�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงท�กคนภ�ย�น�7�ว�น�ล�งจ�กก�ร

ปร�ช�ม�ต�ล�คร��ง�ก�รร�บร�งร�ยง�นก�รปร�ช�มจ�ด���น�นก�ร�นก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง

คร��งต���ป  น�กจ�กน���ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงย�งม��น��ท��จ�ด�ตร�ยมข��ม�ล�����ร�บร�ยง�นต��

คณ�กรรมก�รรตรวจ��บ�ล�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ทด�วย 
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(5) �ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ม�ม���ทธ���ก���ยงลงค��นน�ต��ย��ง�ด�

ยก�ว�น�กรณ�ท�� �ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ป�นกรรมก�รบร���รคว�ม����ยงด�วย�จ�งม���ทธ���ก

���ยงลงค��นน�นฐ�น�กรรมก�รบร���รคว�ม���ยง�ท��น��น 
คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงซ��ง�ด�ร�บก�ร�ต�งต��งจ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ปร�ก�บด�วย 

ช���-น�ม�ก�ล ต����น�ง 
จ��นวนคร��งท���ข��ร�วมปร�ช�ม 

�นป��2561 
(1) น�ย��ธ�ต�ช�ญ�ช�วน�ก�ล ปร�ธ�นกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 4/4 

(2) น�ย�มช�ย��ล���ว���ทธ�� กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 4/4 

(3) น�ย�มถว�ล�บ�ญบ�น�ย�น กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 4/4 

(4) น�ง��วก�ญญพ�ชร�จ�น�นท��ดช กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 4/4 

(5) น�ง�มฤด����วรรณร�ป กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 4/4 

� � �ดยม��น�ยศ�ภช�ย���ก�ว�ฟ���ง��ป�น�ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 

� � ���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง 

• คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ย งม� �น��ท��ท�� �� �ค�ญต�มท��� ด� ร� บม�บ�ม�ยจ�ก

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ทด�งต���ปน�� 

(1) ก���นดน�ยบ�ย�ล�กร�บก�รด���น�นง�นก�รบร���รคว�ม����ยงข�งบร�ษ�ท�รวมถ�ง ���
ค���น�น���ก�คณ�กรรมก�ร��ล�ฝ��ยจ�ดก�ร�น�ร���งก�รบร���รคว�ม����ยงร�ด�บ�งค�กร�ท��งน��ต��งคร�บคล�มคว�ม
����ยงท��ง�9�ปร��ภท��ด��ก��คว�ม����ยง�นก�รด���น�นธ�รก�จ�(Business Risk), คว�ม����ยง�นก�รผล�ต�(Production 
Risk), คว�ม����ยงจ�กก�รปฏ�บ�ต�ง�น�(Operation Risk), คว�ม����ยงด��นคว�มปล�ดภ�ย���ช�ว��น�ม�ย�ล�
���ง�วดล��ม�(SHE Risk), คว�ม����ยงจ�กก�ร�ปล��ยน�ปลง�ภ�ว�ภ�ม���ก�ศ�ล���บ�ต�ภ�ยร��ย�รง�(Climate Change 
& Hazard Risk), คว�ม����ยงท�งก�ร�ง�น�(Financial Risk), คว�ม����ยง�นก�ร�ม�ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�ล�ข��ก���นด
ท���ก��ยวข��ง�(Compliance Risk), คว�ม����ยงจ�กทร�พย���น�ม�ม�ต�วตน�(Intangible Assets Risk), คว�ม����ยงจ�ก
ก�รท�จร�ต�ล�ค�ร�ร�ปช��น�(Corruption & Fraud Risk) 

(2) ก��ก�บด��ล�ล��น�บ�น�น���ม�ก�รบร���รคว�ม����ยง�ดยรวมข�ง�งค�กร� (Enterprise 
Wide Risk Management) �ดยม��ง�น�น�พ��มก�ร���คว�ม���ค�ญ�ล�ค��น�งถ�งคว�ม����ยง�(Risk Awareness) �น
�ต�ล�ป�จจ�ย�พ���ปร�ก�บก�รต�ด��น�จ��นก�ร�ช�ทร�พย�กร��ล�กร�บวนก�รต��ง����ย��ง��ม���ม 

(3) ศ�กษ��ว��คร������ล�ปร��ม�นคว�ม����ยง��นว�น�ม�ท���ก�ด�ล���จ�ก�ดข��น�ซ��งม�ผลกร�ทบ

ต��บร�ษ�ทท��งภ�ย�น�ล�ภ�ยน�ก� 

(4) น����น��ผนง�น�ล�ร�ยง�นท���ก��ยวก�บคว�ม�พ�ยงพ�ข�งก�รด���น�นก�รต�ม�ผนง�น��ล�
ร�บบก�รควบค�มคว�ม����ยงต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ��ล�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ย��งน��ย�ตรม���ล��1�คร��ง 

(5) ท���น��ท���ป�นศ�นย�รวม�นก�รก��ก�บด��ลคว�ม����ยงท��ม�น�ย���ค�ญต��ง��� 
(6) ปฏ�บ�ต�ง�น���น���ต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท 
(7) คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง��จปร�กษ�ผ�� �ช��ยวช�ญ���ร��ด��นกรณ�ท��จ���ป�น �������

ด�วยค���ช�จ��ยข�งบร�ษ�ท���ดยต��ง�ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ทก��นด���น�นก�ร  
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(8) ก���นด���ม�ก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ย��งน��ย�ตรม��ล��1�คร��ง�
น�กจ�กน��ปร�ธ�นกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง��ร��กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ก�นกว��ก��ง�น��ง���จ�ร�ยก
ปร�ช�มคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�พ��ม�ต�ม�ด�ต�มท��จ����น�มควร�ล���ม���ม 

(9) �นก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม���� ยง�ต�ล�คร��งจ�ต��งม�กรรมก�รบร���ร���
คว�ม����ยง�ม�ปร�ช�มด�วยตน��ง�ก�นกว��ก��ง�น��ง�จ�งจ�ถ��ว��ครบ�ป�น�งค�ปร�ช�มท��จ�พ�จ�รณ��ร���งต��ง����ด�� ���������
ถ��ปร�ธ�นกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ม��ย���นท��ปร�ช�ม����กรรมก�รบร���รคว�ม� ���ยงท��ม�ปร�ช�ม�ล��ก
กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงคน�น��ง�ป�นปร�ธ�น 

(10) ก�ร��ก���ยงลงมต��นท��ปร�ช�มคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง���ถ�����ยงข��งม�ก�ป�น
มต�ข�งท��ปร�ช�ม�ดยปร�ธ�นกรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ม�ม���ทธ���ก���ยงช��ข�ด�ท��งน�����บ�นท�กคว�ม���นข�ง
กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงท�����นช�บ�ล�ม�คว�ม���น�ย�ง�นร�ยง�นก�รปร�ช�ม�น�ร���งท��ลงมต�น��น���ด�วย 

(11) กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงผ���ดม���วน�ด����ย�ป�นก�ร��วนต�ว�น�ร���ง�ด��ร��ม���วน�ด����ย
�ด����น�ร���งพ�จ�รณ�จ��ข��ปร�ช�ม�ล���ก���ยงลงค��นน�น�ร���งน��น����ม��ด� 

(12) คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยงม����น�จ�ช�ญผ��ท���ก��ยวข��ง��ร��ผ��ท�����น�มควร�ข��ร�วม
ปร�ช�ม�ร��ข����ช���จง�น�ร���งท���ก��ยวข��ง�ด� 
� (ค) คณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน 
�  คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�� �ด�ม�มต��นก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��คร��งท���12/2558��ม���

ว�นท���17�ธ�นว�คม�2558��น�ม�ต��ต�งต��งคณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน �(�ก�ต.�)��ดย���ม�

�งค�ปร�ก�บ�ค�ณ�มบ�ต��รวมถ�ง�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บต�มท��ร�บ��ว��นกฎบ�ตรคณ�กรรมก�ร�รร���ล�

ก���นดค��ต�บ�ทน��ดย����ร��มปฏ�บ�ต��น��ท��ต��ง�ต�ว�นท���1�มกร�คม�2559��ป�นต�น�ป 

�  �นร�บป��2561�คณ�กรรมก�ร�ก�ต.�ม�ก�รปร�ช�มรวม�4�คร��ง�ซ��งม�ข��ม�ลก�ร�ข��ร�วมปร�ช�ม

ข�งกรรมก�ร�ก�ต.��ต�ล�ท��น��ดยม��น�ง�มฤด����วรรณร�ป��ป�น�ลข�น�ก�ร คณ�กรรมก�ร��ดยม�ร�ยช���

คณ�กรรมก�ร�ก�ต.�ด�งน�� 

ช���-น�ม�ก�ล ต����น�ง 
จ��นวนคร��งท���ข��ร�วมปร�ช�ม 

�นป��2561 

น�ย�กร�����ศ�ร�ร�งษ� ปร�ธ�นกรรมก�ร�ก�ต. 4/4 

น�ย��ธ�ต�ช�ญ�ช�วน�ก�ล กรรมก�ร�ก�ต. 3/4 

น�ย�มช�ย��ล���ว���ทธ�� กรรมก�ร�ก�ต. 4/4 

น�ย���ศ�กด�����ร�ร�ชก�ร�ณย� กรรมก�ร�ก�ต. 4/4 

�  �งค�ปร�ก�บ�ล�ค�ณ�มบ�ต�ข�งคณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน 

• ต�มท��ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย�ด���น��น�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด�����ร�บ��

บร�ษ�ทจดท��บ�ยนว��น�กจ�กคณ�กรรมก�รตรวจ��บท��ต��งจ�ด���ม�ต�มข��ก���นด�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ทจด

ท��บ�ยนควรพ�จ�รณ�จ�ด���ม�คณ�กรรมก�รช�ดย��ย��พ���ก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��

พ�จ�รณ��ต�งต��งคณ��น�กรรมก�รข��น��ม��1�ช�ด�ค���คณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน 
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� � ม��งค�ปร�ก�บ�ล�ค�ณ�มบ�ต�ข�งคณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทนต�มท��ร�บ��ว�

�นกฎบ�ตร�ด�งน�� 

(1) คณ�กรรมก�ร�ก�ต.�ม�จ��นวน�ย��งน��ย�3�(��ม)�คน��ล��ย��งน��ยต��งม�กรรมก�ร

���ร�ท���ม��ด��ป�นพน�กง�น�ล��ร��ผ��บร���รบร�ษ�ทจ��นวน�ย��งน��ย�1�คน� 

(2) �ม���กรรมก�ร�ก�ต.�ครบว�ร�ก�รด��รงต����น�ง�ร��ม���ต����น�ดท��ท������ม���ม�รถ�ย���ด�

จนครบว�ร���ล�ม�ผล���จ��นวน�ม�ช�กน��ยกว��จ��นวนท��ก���นดค���3�(��ม)�คน�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��จ�ต��ง

�ต�งต��งกรรมก�ร�ก�ต.�ร�ย��ม����ครบถ�วน�นท�นท��ร���ย��งช��ภ�ย�น�3�(��ม)��ด��น�น�บ�ต�ว�นท��จ��นวน�ม�ช�ก

�ม�ครบถ�วน��พ�������ก�ดคว�มต���น���ง�นก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�ร�ก�ต. 

(3) ท��ปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ก�ต.��ป�นผ��พ�จ�รณ�ค�ด�ล��ก�ล��ต�งต��งกรรมก�ร�ก�ต.������

คน�น��ง���ด��รงต����น�งปร�ธ�นกรรมก�ร�ก�ต. 

(4) ���คณ�กรรมก�ร�ก�ต.�ต�งต��งบ�คคลท��ม�คว�ม��ม���ม���ด��รงต����น�ง�ป�น�ลข�น�ก�ร

คณ�กรรมก�ร�ก�ต.��ล�ผ��จ�ดก�รฝ��ยทร�พย�กรบ�คคล�ป�นผ��ช�วย�ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�ร�ก�ต.��ดยต����น�ง

�พ������ม��น��ท���นก�รจ�ด�ตร�ยมก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ก�ต.�ตล�ดจน�ป�นผ��ปร���นง�น���ม�ก�รร�ยง�นต���

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล��ร���น�วยง�น���นท���ก��ยวข��ง�(ถ��ม�) 

(5) �ลข�น�ก�ร�ล�ผ��ช� วย�ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�ร�ก�ต. �ม��น��ท�� � ข��ร� วมปร�ช�ม

คณ�กรรมก�ร�ก�ต.��ต��ม�ม���ทธ���ก���ยงลงค��นน�ต��ย��ง�ดท��ง���น�นท�กกรณ� 

(6) กรรมก�ร�ก�ต.�ต��ง��ท�ศ�วล��ย��ง�พ�ยงพ��นก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�ร�ก�ต.�

�ล�ควร�ด�ร�บก�ร�บรม�ล���ร�ม�ร��งคว�มร���ย��งต���น���ง�ล��ม�����ม��น�ร���งท���ก��ยวข��งก�บก�รด���น�นง�น

ข�งคณ�กรรมก�ร�ก�ต.��พ������ท�นต��ก�ร�ปล��ยน�ปลงท����จ�ก�ดข��น�ย��งต���น���ง�ล��พ����พ��มปร���ทธ�ผลข�ง

คณ�กรรมก�ร�ก�ต. 

(7) กรรมก�ร�ก�ต.�รวมท��งปร�ธ�นกรรมก�ร�ก�ต.�ม�ว�ร�ก�รด��รงต����น�งคร�วล�� �������

3�(��ม)�ป��กรรมก�ร�ก�ต.�ซ��งพ�นจ�กต����น�งต�มว�ร���จจ��ด�ร�บก�ร�ต�งต��ง��ม���กก��ด� 

(8) น�กจ�กพ�นจ�กต����น�งต�มว�ร��ล�ว�กรรมก�ร�ก�ต.�จ�พ�นจ�กต����น�ง�ม��� 
(ก) ต�ย 

(ข) ล���ก 

(ค) พ�นจ�กต����น�งกรรมก�รบร�ษ�ท 

(ง) คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ลงมต������ก�ร��ถ�กถ�ดถ�น 

(จ) ข�ดค�ณ�มบ�ต��ร��ม�ล�กษณ�ต��ง���มต�มกฎบ�ตรน�� 

�นกรณ�ท��ต����น�งกรรมก�ร�ก�ต.�ว��งลง�พร����ต����นน�กจ�กถ�งคร�ว��กต�มว�ร��

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท����จ�ต�งต��งบ�คคลท��ม�ค�ณ�มบ�ต�ครบถ�วน�ป�นกรรมก�ร�ก�ต.��ทน�ดยบ�คคลท���ข���ป�น

กรรมก�ร�ก�ต.��ทนจ��ย���นต����น�ง�ด��ท��ก�บว�ร�ท����ล���ย��ข�งกรรมก�ร�ก�ต.�ซ��งตนด��รงต����น�ง�ทน 
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���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทน 

• คณ�กรรมก�ร�ก�ต.�ม����น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บท�����ค�ญต�มท���ด�ร�บม�บ�ม�ย

จ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�ต�มกฎบ�ตรด�งน�� 

(ก) ���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�น��วนท���ก��ยวก�บก�ร�รร��กรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร 

(1) พ�จ�รณ�ก���นดกร�บวนก�ร�รร��ผ��ท��จ�ด��รงต����น�งกรรมก�รบร�ษ�ททด�ทน

กรรมก�รท���มดว�ร��ร��ต����น�งท��ว��งลง�พ�����น��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��พ�จ�รณ��ล�น����น�ท��ปร�ช�ม �����

ผ��ถ�����นพ�จ�รณ��ต�งต��ง 

(2) พ�จ�รณ�ค�ด�ล��ก�ล���น�ร�ยช���ผ��ท����ม���มท��จ�ด��รงต����น�ง�น�กรรมก�ร����

ช�ดย��ยต��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���นกรณ�ท��ต����น�งด�งกล��วว��งลง 

(3) พ�จ�รณ��รร��ต����น�งปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร��ร��กรรมก�รผ��จ�ดก�ร�ล�

ผ�����นวยก�ร�นกรณ�ท��ต����น�งด�งกล��วว��งลง��พ�����น�����คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��พ�จ�รณ� 

(4) ��น��น�ว�ธ�ก�รปร��ม�นผลก�รท��ง�นข�ง� คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ปร�ธ�น

�จ���น��ท��บร���ร�ร��กรรมก�รผ��จ�ดก�ร�ล�ผ��บร���รร�ด�บ��ง�รวมท��งต�ดต�มผลก�รปร��ม�น�พ�����น�����

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ร�บทร�บ�ล�พ�จ�รณ� 

(5) ปร��ม�นคว�ม�ป�น���ร�ข�งกรรมก�รบร�ษ�ท��นก�รปฏ�บ�ต��น��ท���ล���น��น�

�นวท�ง�นก�รปร�บปร�ง�ก��ขต���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� 

(6) พ�จ�รณ��ครง�ร��ง�ล�ค�ณ�มบ�ต�ท����ม���มข�งผ��ท��จ�ด��รงต����น�งกรรมก�ร

บร�ษ�ท�ล��น�กรรมก�รช�ดย��ย��ดยค��น�งถ�งคว�ม�ล�ก�ล�ยข�งท�กษ��ปร��บก�รณ��คว�ม��ม�รถ�ฉพ��

ด��นท���ป�นปร��ยชน�ต��บร�ษ�ท��พ�����น��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��พ�จ�รณ��ร��ปร�บปร�ง�ก��ข 

(7) พ�จ�รณ�คว�ม��ม���มข�งก�รก���นดค�ณ�มบ�ต�ข�งกรรมก�ร���ร��ล���น��น�

�นวท�ง�นก�รปร�บปร�ง�ก��ขต���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� 

(8) พ�จ�รณ��ผน��บท�ดต����น�ง�ล�ก���นดกร�บวนก�ร�รร��ต����น�งปร�ธ�น

�จ���น��ท��บร���ร�ล��ร��ผ��บร���รร�ด�บ��ง�พ�����น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�พ�จ�รณ�น����น�ท��ปร�ช�มผ��ถ�����น

�น�ม�ต�ก�ร�ต�งต��ง�ป�น�ต�ล�ร�ย�ต�ล�กรณ��ป 

(ข) ���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�น��วนท���ก��ยวก�บก�รก���นดค��ต�บ�ทน 

(1) ��น��นวท�ง�ล�ว�ธ�ก�รจ��ยค��ต�บ�ทน����ก�� คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�� �ล�

คณ�กรรมก�รช�ดย��ยท���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ต�งต��งข��น 

(2) ��น�น�ยบ�ยก�รพ�จ�รณ�ค��ต�บ�ทน����ก�ปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�ร��

กรรมก�รผ��จ�ดก�ร�ล�ผ��บร���รร�ด�บ��ง� �����ดคล��งก�บผลก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท�� �ล�ก���นดว�ธ�

ปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นท���ก�ดข��นจร�ง�(KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก��นน����น��คณ�กรรมก�ร

บร�ษ�ท��พ�จ�รณ��น�ม�ต� 

(3) พ�จ�รณ�งบปร�ม�ณก�รข��น�ร��ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ง�น�ด��นค��จ��ง�ล�ก�รก���นด

�ง�นร�งว�ลปร�จ��ป�ข�งพน�กง�นท��ต���กว��ร�ด�บบร���ร������ดคล��งก�บผลก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��ล�
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ก���นดว�ธ�ปร ��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต� ง�นท�� �ก� ดข�� นจร� ง � (KEY PERFORMANCE INDICATOR)�ก��น��น��

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��พ�จ�รณ��น�ม�ต� 

(4) พ�จ�รณ���น��น��ครง�ร��ง�ง�น�ด��นค��จ��ง�ผลปร��ยชน���ล��ว��ด�ก�ร���น���ข�ง

กรรมก�ร�ผ��บร���ร��ล�พน�กง�นข�งบร�ษ�ทท��งท���ป�นต�ว�ง�น�ล��ม��ช�ต�ว�ง�น 

(5) พ�จ�รณ�ก�ร��น�ข�ย�ล�กทร�พย���ม�� (�ร���บ���ค�ญ��ดง��ทธ�ท��จ�ซ������น)�����ก�

กรรมก�ร�ล�พน�กง�น�ก��นน����น��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��พ�จ�รณ��น�ม�ต� 

(ค) ���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บท��ว�ป 

(1) ร�ยง�นผลก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�ร�ก�ต.����คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ทร�บ

�ย��งน��ยป�ล��1�คร��ง 

(2) ม����น�จว��จ��งท��ปร�กษ��ร��ผ���ช��ยวช�ญ�ฉพ��ด��นม����ค��ปร�กษ���ร���ล��ร�����

คว�ม���น�ด�ต�มท��จ����น�มควร�ล���ม���ม��ดยบร�ษ�ท�ป�นผ��ร�บผ�ดช�บค���ช�จ��ยท���ก�ดข��น 

(3) ม����น�จ�ช�ญผ��บร���ร�ล��ร��ผ��ท���ก��ยวข��งท�กร�ด�บ����ข��ร�วมปร�ช�มช���จง�ร�����

��ง��ก��รท���ก��ยวข��ง�ด�ท�กปร�ก�ร 

(4) ปฏ�บ�ต�ก�ร���น�ดต�มท���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��จ�ม�บ�ม�ย 

(5) จ�ด���ม�ก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ก�ต.�ต�มท��ปร�ธ�นกรรมก�ร�ก�ต.����น�มควร

�ล���ม���ม��ดย����ลข�น�ก�รน����ง��ก��รปร�ก�บก�รปร�ช�ม���คณ�กรรมก�ร�ก�ต.��ล�ผ���ข��ร�วม

ปร�ช�ม�ป�นก�รล�วง�น���ม�น��ยกว���7�(�จ�ด)�ว�น��พ������ม��วล��นก�รพ�จ�รณ��ร���งต��ง����ร���ร�ยกข�ข��ม�ล

ปร�ก�บก�รพ�จ�รณ��พ��ม�ต�ม 

น�กจ�กน��กรรมก�ร�ก�ต.���จ�ร�ยกปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ก�ต.��พ���พ�จ�รณ��ร���งท���ย��

�นข�บ�ขต���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�ร�ก�ต.��ด�ต�มท��จ����น�มควร�ล���ม���ม�

�ดย����ลข�น�ก�รด���น�นก�ร�ช�น�ด�ยวก�บวรรคก��น 

(6) กรรมก�ร�ก�ต.�ท��ม���วน�ด����ย�น�ร���ง�ดท��พ�จ�รณ�����ม��ดงคว�ม���น�ล�������

��ก���ยงลงมต��น�ร���งน��น����ดย���ร�บ�ช���กรรมก�ร�ก�ต.��ล��ร���งท��ม���วน�ด����ย�ว��น��ก��รปร�ก�บก�รปร�ช�ม�������

�น�ร���งน��น����ย��งช�ด�จน 
(7) �นก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ก�ต.��ต�ล�คร��งจ�ต��งม�กรรมก�ร�ก�ต. �ม�ปร�ช�ม

ด�วยตน��ง�ก�นกว��ก��ง�น��ง�จ�งจ�ถ��ว��ครบ�ป�น�งค�ปร�ช�มท��จ�พ�จ�รณ��ร���งต��ง����ด� 

(8) ก�ร��ก���ยงลงมต��นท��ปร�ช�มคณ�กรรมก�ร�ก�ต.����ถ�����ยงข��งม�ก�ป�นมต�ข�ง

ท��ปร�ช�ม�ดยปร�ธ�นกรรมก�ร�ก�ต.��ม�ม���ทธ���ก���ยงช��ข�ด�ท��งน��� ��บ�นท�กคว�ม���นข�งกรรมก�ร� ก�ต.������

ท�����นช�บ�ล�ม�คว�ม���น�ย�ง�ว��นร�ยง�นก�รปร�ช�ม�น�ร���งท��ลงมต�น��น���ด�วย 

� (ง)��คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�(�CG�COMMITTEE�)� 
� คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�ร��คณ�กรรมก�ร�CG ปร�ก�บด�วยปร�ธ�นกรรมก�ร�������
1�คน��ล�กรรมก�รจ��นวน�ย��งน��ย�2�คน�ท��งน�������ม�ยรวมถ�ง�พน�กง�น��ล��ร��ผ��บร���รท��คณ�กรรมก�ร
ก��ก�บด��ลก�จก�ร���น�มควร����ข��ร�วมท��ง�นด�วย��ดย����ต�งต��งผ��ช�วย�ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�ร�CG��ด�ต�มท��
���น�มควร�ล���ม���ม� 
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� คณ�กรรมก�รก� �ก�บด��ลก�จก�รซ�� ง�ด�ร�บก�ร�ต�งต��งจ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ดยม� ����������������
น�งปร�ภ���ร�ก�นท�วงศ���ป�น�ลข�น�ก�รคณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร��ดยม�ร�ยช���คณ�กรรมก�ร�CG ด�งน�� 

ร�ยช��� ต����น�ง 
จ��นวนคร��งท���ข��ร�วม

ปร�ช�ม�นป��2561 

(1) น�ย�มช�ย��ล���ว���ทธ�� ปร�ธ�นกรรมก�ร CG 1/1 

(2)�น�ง�มฤด����วรรณร�ป  กรรมก�ร�CG 1/1 

(3)�น�ง��วก�ญญพ�ชร�จ�น�นท��ดช กรรมก�ร�CG 1/1 

(4)�น�ย�มถว�ล�บ�ญบ�น�ย�น  กรรมก�ร CG 1/1 

 �งค�ปร�ก�บ�ล�ค�ณ�มบ�ต�ข�งคณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร 

(1)�ว�ร�กรรมก�รด��รงต����น�งข�งคณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�(�CG�COMMITTEE�) 

(ก) �คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�รม�ว�ร�ก�รด��รงต����น�งคร�วล��3�ป��กรรมก�รก��ก�บ

ด��ลก�จก�รท��พ�นจ�กต����น�งต�มว�ร���จจ��ด�ร�บก�ร�ต�งต��ง��ม���กก��ด� 

(ข) ��ม���คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�รครบว�ร�ก�รด��รงต����น�ง�ร��ม���ต�ท���ม���ม�รถ

�ย���ด�จนครบว�ร�ท������ม�ช�กม�น��ยกว��จ��นวนท��ก���นด�น�(1)�ข��งต�น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��จ�พ�จ�รณ�

ค�ด�ล��ก�ล��ต�งต��งกรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�รร�ย��ม����ครบถ�วน�นท�นท��ร���ย��งช��ภ�ย�น�3��ด��น

น�บต��ง�ต�ม��ม�ช�ก�ม�ครบถ�วนต�ม�(1)�ข��งต�น�พ�������ก�ดคว�มต���น���ง�นก�รด���น�นง�น 

(2)��ดยท��คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�รซ�� งปร�ก�บด�วย�ม�ช�กท�� �ป�นผ��บร���รซ��ง�ด�ร�บ

ค��ต�บ�ทน�ป�น�ง�น�ด��น�ล�ผลปร��ยชน����น�นฐ�น�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท���ย���ล�วจ�ง�ม��ด�ก���นดค��ต�บ�ทน

�พ��ม�ต�ม��ก 
���น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร 

(1)�พ�จ�รณ��ล�น����น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ก���นดน�ยบ�ย��ล�ก�กณฑ��ล��นวท�งปฏ�บ�ต�

ท��ด��นก�จกรรมด��นต��ง������ป�น�ปต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��(GOOD�CORPORATE GOVERNANCE)� 

(2)�จ�ดท��ค��ม��ก�รก��ก�บด��ลก�จก�รจ�ดท��ค��ม��ก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��(GOOD�CORPORATE 

GOVERNANCE HANDBOOK) �พ������กรรมก�ร� ผ��บร���ร�ล�พน�กง�นท�กร�ด�บย�ด�ป�น�นวท�ง�นก�ร

ปฏ�บ�ต�ง�น�ดยถ���ป�นภ�ร��น��ท�����ค�ญท��ท�กคนต��ง�ม�ล��ลย�นก�รปฏ�บ�ต�ต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด� 

(3)�ต�ดต�ม�ปร�บปร�ง�ล��น�บ�น�น���ม�ก�ร�ผย�พร�ว�ฒนธรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด�����ก�ดผล

�นท�งปฏ�บ�ต�ท��วท��ง�งค�กร 

(4)�พ�จ�รณ�ร�ป�บบ�ล��ร�ปผลก�รปร��ม�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นตน��งข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล�

คณ��น�กรรมก�รช�ดย��ยรวมท��ง���คว�ม���น�พ���น��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��พ�จ�รณ��ป�น�ต�ล�ป�����ป 

(5)����น�จ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ���น 

(ก) ร�ยง�นผลก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��

ร�บทร�บ�ป�นร�ย�����ย��งน��ยป�ล��1�คร��ง��พ���น���ปพ�มพ��ผย�พร��ว��น�บบ��ดงร�ยก�รข��ม�ลปร�จ��ป��

(�บบ�56-1)��ล�ร�ยง�นปร�จ��ป��(�บบ�56-2)�ต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด� 
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(ข) ม����น�จว��จ��งท��ปร�กษ��ร��ผ���ช��ยวช�ญ�ฉพ��ด��นม����ค��ปร�กษ���ร�� ��ล�/�ร������

คว�ม���น�ด�ต�มท��จ����น�มควร�ล���ม���ม�ป�น�ต�ล��ร���ง�ต�ล�กรณ� ����ป�ดยบร�ษ�ท���ป�นผ��ร�บผ�ดช�บ

ค���ช�จ��ยท���ก�ดข��น 

(ค) ม����น�จ�ช�ญผ��บร���ร�ล��ร��ผ���ก��ยวข��งท�กร�ด�บ����ข��ร�วมปร�ช�มช���จง��ล�/�ร��������ง

��ก��รท���ก��ยวข��ง�ด�ท�ก�ย��งท�กปร�ก�ร 

(ง) ปฏ�บ�ต�ก�ร���น�ดต�มท��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��จ�ม�บ�ม�ย�ป�น�ต�ล��ร���ง�ต�ล�กรณ��ป 

�  ก�ร�รร��กรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร��ง��ด� 

� � ก�รค�ด�ล��กบ�คคลท��จ��ต�งต��ง�ป�นกรรมก�รข�งบร�ษ�ท���นป��2561 จ�กร�ท��ผ��นก�รปร�ช�ม

ผ��ถ�����น�ดยคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� จ��ป�นผ��พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กจ�กปร��บก�รณ� คว�มร�� คว�ม��ม�รถ �ล�

ค�ณ�มบ�ต�ต�มท��กฎ�ม�ยก���นด �ดยผ��นคณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทนม�ก��น�จ�กน��น�ท��ปร�ช�ม

ผ��ถ�����นจ�ท��ก�รค�ด�ล��กกรรมก�รต�ม�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รท��ก���นด�ว��นข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท�� 

 � ก�ร�ต�งต��งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�  

�  �งค�ปร�ก�บ�ล�ก�ร�รร�� �ต�งต��ง ถ�ดถ�น �ร��พ�นจ�กต����น�งกรรมก�รข�งบร�ษ�ท� น��น 

�ด�ก���นด�ว��นข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท� ซ��ง��ม�รถ�ร�ป��ร����ค�ญ�ด�ด�งน�� 

(1) คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� ปร�ก�บด�วย กรรมก�รจ��นวน�ม�น��ยกว���5 คน �ล�กรรมก�ร 

�ม�น��ยกว��ก��ง�น��งข�งจ��นวนกรรมก�รท��ง�มดต��งม�ถ��นท���ย���นร�ช��ณ�จ�กร  �ล�ต��งม�ค�ณ�มบ�ต�ต�ม

กฎ�ม�ยก���นด  

(2) ���ท��ปร�ช�มผ��ถ�����น�ล��กต��งกรรมก�ร ต�ม�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รด�งต���ปน�� 

(ก) ผ��ถ�����นคน�น��งม�ค��นน���ยง�ท��ก�บจ��นวน���นท��ตนถ��  
(ข) ผ��ถ�����น�ต�ล�คนจ��ช�ค��นน���ยงท��ม��ย���ล��กต��งบ�คคลคน�ด�ยว�ร���ล�ยคน�

�ป�นกรรมก�รก��ด���นกรณ�ท���ล��กต��งบ�คคล�ล�ยคน�ป�นกรรมก�รจ��บ�ง

ค��นน���ยง����ก�ผ���ดม�กน��ย�พ�ยง�ด�ม��ด� 

(ค) บ�คคลท���ด�ร�บค��นน���ยง��ง��ดต�มล��ด�บลงม��ป�นผ���ด�ร�บก�ร�ล��กต��ง�ป�น

กรรมก�ร�ท��จ��นวนกรรมก�รท��จ�พ�งม��ร��จ�พ�ง�ล��กต��ง�นคร��งน��น �นกรณ�ท��บ�คคล

ซ��ง�ด�ร�บก�ร�ล��กต��ง�นล��ด�บถ�ดลงม�ม�ค��นน���ยง�ท��ก�น�ก�นจ��นวนกรรมก�ร������

ท��จ�พ�งม��ร��จ�พ�ง�ล��กต��ง�นคร��งน��น ���ผ���ป�นปร�ธ�น�ป�นผ����ก���ยงช��ข�ด 

(3) �นก�รปร�ช�มผ��ถ�����น��ม�ญปร�จ��ป�ท�กคร��ง� ���กรรมก�ร��กจ�กต����น�งจ��นวน�น��ง�น

��มข�งจ��นวนกรรมก�ร�นขณ�น��น�ถ��จ��นวนกรรมก�รจ��บ�ง��ก���ตรง�ป�น��ม��วน�ม��ด�� ก������ก�ดย

จ��นวน�กล�ท����ดก�บ��วน�น��ง�น��ม�กรรมก�รท��จ�ต��ง��กจ�กต����น�ง�นป��รก�ล�ป�ท����งภ�ย�ล�งจด

ท��บ�ยนบร�ษ�ทน��น ���จ�บ�ล�กก�น ��วนป��ล�ง�� ต���ป���กรรมก�รคนท���ย���นต����น�งน�นท����ดน��น�ป�นผ����ก

จ�กต����น�ง�กรรมก�รท��จ���กต�มว�ร���จถ�ก�ล��ก�ข��ม�ร�บต����น�ง��ม�ก��ด� 

(4) กรรมก�รคน�ดจ�ล���กจ�กต����น�ง���ย��น�บล���กต��บร�ษ�ท��ก�รล���กม�ผลน�บ�ต�

ว�นท���บล���ก�ปถ�งบร�ษ�ท� 
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(5) �นกรณ�ท��ต����น�งกรรมก�รว��งลง�พร ����ต����นน�กจ�กถ�งคร�ว��กต�มว�ร�  

คณ�กรรมก�ร��จ�ล��กบ�คคลซ��งม�ค�ณ�มบ�ต� �ล��ม�ม�ล�กษณ�ต��ง���มต�มกฎ�ม�ยว��ด�วยบร�ษ�ทม��ชน

จ��ก�ด �ล�/�ร���กฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��ข���ป�นกรรมก�ร�ทน�นก�รปร�ช�มคร�ว

ถ�ด�ป�ว�น�ต�ว�ร�ข�งกรรมก�รจ���ล��น��ยกว�� 2 �ด��น บ�คคลซ��ง�ข���ป�นกรรมก�ร�ทนด�งกล��ว จ��ย���น

ต����น�งกรรมก�ร�ด��พ�ยง�ค�ว�ร�ท��ย�ง��ล���ย��ข�งกรรมก�รท��ตน�ทน มต�ข�งคณ�กรรมก�รต��งปร�ก�บด�วย

ค��นน���ยง�ม�น��ยกว����ม�น���ข�งจ��นวนกรรมก�รท��ย�ง��ล���ย�� 

(6) ท��ปร�ช�มผ��ถ�����น��จลงมต����กรรมก�รคน�ด��กจ�กต����น�งก��นถ�งคร�ว��กต�มว�ร�

�ด�ด�วยค��นน���ยง�ม�น��ยกว����ม�น���ข�งจ��นวนผ��ถ�����นท��ม�ปร�ช�ม�ล�ม���ทธ���ก���ยง ��ล�ม����นน�บ

รวมก�น�ด��ม�น��ยกว��ก��ง�น��งข�งจ��นวน���นท��ถ���ดยผ��ถ�����นท��ม�ปร�ช�ม�ล�ม���ทธ���ก���ยง  

�  �งค�ปร�ก�บ�ล�ก�ร�ต�งต��งกรรมก�ร���ร� 

 � คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� จ�ร�วมก�นพ�จ�รณ��บ���งต�นถ�งค�ณ�มบ�ต�ข�งบ�คคลท��จ�ม�ด��รง

ต� ���น�ง �ป�นกรรมก�ร���ร�  �ดยพ� จ�รณ�จ�กค�ณ�มบ�ต��ล�ล�กษณ�ต��ง���มข�งกรรมก�รต�ม

พร�ร�ชบ�ญญ�ต�ม��ชนจ��ก�ด กฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย� ปร�ก�ศข�งคณ�กรรมก�ร

ก��ก�บตล�ดท�น รวมถ�งปร�ก�ศ ข��บ�งค�บ �ล�/�ร���ร��บ�ยบท���ก��ยวข��ง�น�กจ�กน���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��จ�

พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กกรรมก�ร���ร�จ�กผ��ทรงค�ณว�ฒ��ปร��บก�รณ�ก�รท��ง�น��ล�คว�ม��ม���มด��น���น��

ปร�ก�บก�น�จ�กน��นจ�น����น�ต��ท��ปร�ช�มผ��ถ�����น�พ���พ�จ�รณ��ต�งต��ง�ป�นกรรมก�รข�งบร�ษ�ท��ต���ป�ท��งน���

บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ย�นก�ร�ต�งต��งกรรมก�ร���ร��ย��งน��ย� 1��น�3�ข�งจ��นวนกรรมก�รท��ง�มด��ล�ต��งม�

จ��นวน�ม�น��ยกว���3 ท��น 

 � ค�ณ�มบ�ต�ข�งกรรมก�ร���ร� 

(1) ถ�����น�ม��ก�นร��ยล��1�(�น��ง)�ข�งจ��นวน���นท��ม���ทธ���ก���ยงท��ง�มดข�งบร�ษ�ท��

บร�ษ�ท��ญ��บร�ษ�ทย��ย บร�ษ�ทร�วม�ผ��ถ�����นร�ย��ญ���ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท��ท��งน������น�บรวมก�รถ��

���นข�งผ��ท���ก��ยวข��งข�งกรรมก�ร���ร�ร�ยน��น���ด�วย 

(2) �ม��ป�น�ร���คย�ป�นกรรมก�รท��ม���วนร�วมบร���รง�น�ล�กจ��ง�พน�กง�น�ท��ปร�กษ�ท���ด�ร�บ
�ง�น�ด��นปร�จ����ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท��บร�ษ�ท��ญ��บร�ษ�ทย��ย�บร�ษ�ทร�วม�บร�ษ�ทย��ยล��ด�บ�ด�ยวก�น�

�ร��ผ��ถ�����น ร�ย��ญ���ร��ข�งผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท���ว�น�ต�จ��ด�พ�นจ�กก�รม�ล�กษณ�ด�งกล��วม��ล�ว�ม�

น��ยกว����งป�ก��น�ด�ร�บก�ร�ต�งต��ง�ท��งน��ล�กษณ�ต��ง���มด�งกล��ว�ม�รวมถ�งกรณ�กรรมก�ร���ร��คย�ป�น

ข��ร�ชก�ร��ร��ท��ปร�กษ�ข�ง��วนร�ชก�รซ��ง�ป�นผ��ถ�����นร�ย��ญ��ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท� 

(3) �ม��ป�นบ�คคลท��ม�คว�ม��มพ�นธ�ท�ง��ย�ล��ต��ร���ดยก�รจดท��บ�ยนต�มกฎ�ม�ย�นล�กษณ�

ท���ป�น�บ�ด��ม�รด��ค���มร��พ��น��ง��ล�บ�ตร�รวมท��งค���มร�ข�งบ�ตร�ข�งผ��บร���ร�ผ��ถ�����นร�ย��ญ�ผ��ม����น�จควบค�ม

ข�งบร�ษ�ท���ร��บ�คคลท���ด�ร�บก�ร��น�����ป�นผ��บร���ร�ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท���ร��บร�ษ�ทย��ย 

(4) �ม�ม��ร���คยม�คว�ม��มพ�นธ�ท�งธ�รก�จก�บบร�ษ�ท��บร�ษ�ท��ญ��บร�ษ�ทย��ย�บร�ษ�ทร�วม������

ผ��ถ�����นร�ย��ญ��ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท���นล�กษณ�ท����จ�ป�นก�รข�ดขว�งก�ร�ช�ว�จ�รณญ�ณ�ย��ง

���ร�ข�งตน�รวมท��ง�ม��ป�น�ร���คย�ป�นผ��ถ�����นท��ม�น�ย��ร��ผ��ม����น�จควบค�ม�ข�งผ��ม� คว�ม��มพ�นธ�ท�งธ�รก�จ��

ก�บบร�ษ�ท��บร�ษ�ท��ญ��บร�ษ�ทย��ย�บร�ษ�ทร�วม�ผ��ถ�����นร�ย��ญ���ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท� �ว�น�ต�จ��ด�พ�น

จ�กก�รม�ล�กษณ�ด�งกล��วม��ล�ว�ม�น��ยกว����งป��ก��น�ด�ร�บก�ร�ต�งต��ง 
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คว�ม��มพ�นธ�ท�งธ�รก�จด�งกล��วข��งต�น�รวมถ�งก�รท��ร�ยก�รท�งก�รค��ท��กร�ท���ป�นปกต� ���

�พ���ปร�ก�บก�จก�ร�ก�ร�ช���ร������ช�����ง��ร�มทร�พย�� ร�ยก�ร�ก��ยวก�บ��นทร�พย��ร��บร�ก�ร�ร��ก�ร����ร����

ร�บคว�มช�วย��ล��ท�งก�ร�ง�นด�วยก�รร�บ�ร��ก�ร���ก��ย�ม�ค���ปร�ก�น�ก�ร�����นทร�พย��ป�น�ล�กปร�ก�น�น����น�

รวมถ�งพฤต�ก�รณ����นท��น�ง�ด�ยวก�น�ซ��ง�ป�นผล���บร�ษ�ท���ร��ค����ญญ�ม�ภ�ร��น��ท��ต��งช��ร�ต����กฝ��ย�น��ง�

ต��ง�ต�ร��ยล��3�(��ม)�ข�ง��นทร�พย�ท��ม�ต�วตน��ทธ�ข�งบร�ษ�ท���ร��ต��ง�ต��20�(ย����บ)�ล��นบ�ท�ข��น�ป��ล�ว�ต�

จ��นวน�ดจ�ต���กว���ท��งน��ก�รค��นวณภ�ร��น��ด�งกล��ว����ป�น�ปต�มว�ธ�ก�รค��นวณม�ลค��ข�งร�ยก�รท���ก��ยว�ยงก�น

ต�มปร�ก�ศคณ�กรรมก�รตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทยว��ด�วยก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ล�ก�รปฏ�บ�ต�ก�รข�ง

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน�นร�ยก�รท���ก��ยว�ยงก�น��ดย�น��ลม��ต��นก�รพ�จ�รณ�ภ�ร��น��ด�งกล��ว� ���น�บรวมภ�ร��น���

ท���ก�ดข��น�นร��ว��ง�น��งป��ก��นว�นท��ม�คว�ม��มพ�นธ�ท�งธ�รก�จก�บบ�คคล�ด�ยวก�น 
(5) �ม��ป�น�ร���คย�ป�นผ����บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท��บร�ษ�ท��ญ��บร�ษ�ทย��ย�บร�ษ�ทร�วม �ผ��ถ�����น

ร�ย��ญ���ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท���ล��ม��ป�นผ��ถ�����นท��ม�น�ย�ผ��ม����น�จควบค�ม� �ร�����น��วนข�ง

���น�กง�น��บบ�ญช��ซ��งม�ผ����บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท��บร�ษ�ท��ญ��บร�ษ�ทย��ย�บร�ษ�ทร�วม �ผ��ถ�����นร�ย��ญ��ร���������

ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท�� ��งก�ด�ย����ว�น�ต�จ��ด�พ�นจ�กก�รม�ล�กษณ�ด� งกล��วม��ล�ว�ม�น��ยกว����งป�

ก��นว�นท���ด�ร�บก�ร�ต�งต��ง 

(6) �ม��ป�น�ร���คย�ป�นผ�����บร�ก�รท�งว�ช�ช�พ�ด���ซ��งรวมถ�งก�ร���บร�ก�ร�ป�นท��ปร�กษ�

กฎ�ม�ย�ร��ท��ปร�กษ�ท�งก�ร�ง�น�ซ��ง�ด�ร�บค��บร�ก�ร�ก�นกว���2�(��ง)�ล��นบ�ทต��ป��จ�กบร�ษ�ท��บร�ษ�ท��ญ��

บร�ษ�ทย��ย�บร�ษ�ทร� วม ผ��ถ�����นร�ย��ญ� ��ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท� ��ล��ม��ป�นผ��ถ�����นท��ม�น�ย������������

ผ��ม����น�จควบค�ม��ร�����น��วนข�งผ�����บร�ก�รท�งว�ช�ช�พน��นด�วย��ว�น�ต�จ��ด�พ�นจ�กก�รม�ล�กษณ�ด�งกล��ว

ม��ล�ว�ม�น��ยกว����งป�ก��นว�นท���ด�ร�บก�ร�ต�งต��ง 

(7) �ม� �ป�นกรรมก�รท���ด�ร�บก�ร�ต�งต�� งข��น�พ����ป�นต�ว�ทนข�งกรรมก�รข�งบร�ษ�ท�� �����������

ผ��ถ�����นร�ย��ญ���ร��ผ��ถ�����นซ��ง�ป�นผ��ท���ก��ยวข��งก�บผ��ถ�����นร�ย��ญ�ข�งบร�ษ�ท� 

(8) �ม�ปร�ก�บก�จก�รท��ม��ภ�พ�ย��ง�ด�ยวก�น�ล��ป�นก�ร�ข�งข�นท��ม�น�ยก�บก�จก�รข�ง ���

บร�ษ�ท���ร��บร�ษ�ทย��ย��ร���ม��ป�น���น��วนท��ม�น�ย�น���ง���น��วน��ร���ป�นกรรมก�รท��ม���วนร�วมบร���รง�น�

ล�กจ��ง�พน�กง�น�ท��ปร�กษ�ร�บ�ง�น�ด��นปร�จ����ร��ถ�����น�ก�นร��ยล��1�(�น��ง)�ข�งจ��นวน���นท��ม���ทธ���ก���ยง

ท��ง�มดข�งบร�ษ�ท���นซ��งปร�ก�บก�จก�รท��ม��ภ�พ�ย��ง�ด�ยวก�น�ล��ป�นก�ร�ข�งข�นท��ม�น�ยก�บก�จก�รข�งบร�ษ�ท��

�ร��บร�ษ�ทย��ย 
(9) �ม�ม�ล�กษณ����น�ดท��ท������ม���ม�รถ���คว�ม���น�ย��ง�ป�น���ร��ก��ยวก�บก�รด���น�นง�น

ข�งบร�ษ�ท�� 

�  ภ�ย�ล�ง�ด�ร�บก�ร�ต�งต��ง����ป�นกรรมก�ร���ร�ท��ม�ล�กษณ��ป�น�ปต�ม�(1)�ถ�ง�(9)�ข��งต�น�ล�ว�

กรรมก�ร���ร���จ�ด�ร�บม�บ�ม�ยจ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�� ���ต�ด��น�จ�นก�รด���น�นก�จก�รข�งบร�ษ�ท��

บร�ษ�ท��ญ��บร�ษ�ทย��ย�บร�ษ�ทร�วม�บร�ษ�ทย��ยล��ด�บ�ด�ยวก�น�ผ��ถ�����นร�ย��ญ��ร��ผ��ม����น�จควบค�มข�งบร�ษ�ท��

�ดยม�ก�รต�ด��น�จ�นร�ป�บบข�ง�งค�คณ�� (Collective decision)��ด�� 
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  �นกรณ�ท��บ�คคลท��บร�ษ�ท���ต�งต��ง���ด��รงต����น�งกรรมก�ร���ร��ป�นบ�คคลท��ม��ร���คยม�

คว�ม��มพ�นธ�ท�งธ�รก�จ�ร��ก�ร���บร�ก�รท�งว�ช�ช�พ�ก�นม�ลค��ท��ก���นดต�มวรรค�น��ง ข�ง�(4)��ร���(6)�

ข��งต�น�จ��ด�ร�บก�รผ��นผ�นข�����มก�รม��ร���คยม�คว�ม��มพ�นธ�ท�งธ�รก�จ�ร��ก�ร���บร�ก�รท�งว�ช�ช�พ�ก�น

ม�ลค��ด�งกล��วก�ต���ม���บร�ษ�ท���ด�จ�ด���ม�คว�ม���นข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ท����ดงว��ก�ร�ต�งต��งบ�คคล

ด�งกล��ว�ม�ม�ผลกร�ทบต��ก�รปฏ�บ�ต��น��ท���ล�ก�ร���คว�ม���นท���ป�น���ร���ดยจ�ต��งจ�ด���ม�ก�ร�ป�ด�ผย

ข��ม�ลต���ปน���น�น�ง���น�ดปร�ช�มผ��ถ�����น�นว�ร�พ�จ�รณ��ต�งต��งกรรมก�ร���ร�ด�วย 

(ก) ล�กษณ�คว�ม��มพ�นธ�ท�งธ�รก�จ�ร��ก�ร���บร�ก�รท�งว�ช�ช�พท��ท�����บ�คคลด�งกล��ว
ม�ค�ณ�มบ�ต��ม��ป�น�ปต�ม�ล�ก�กณฑ�ท��ก���นด 

(ข) ��ต�ผล�ล�คว�มจ���ป�นท��ย�งคง�ร���ต�งต��ง���บ�คคลด�งกล��ว�ป�นกรรมก�ร���ร� 

(ค) คว�ม���นข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���นก�ร��น����ม�ก�ร�ต�งต��งบ�คคลด�งกล��ว

�ป�นกรรมก�ร���ร� 

ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งคณ�กรรมก�ร 

  คณ�กรรมก�ร�ด�ก���นด�ล�ก�กณฑ��ล�จ�ด���ม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นตน��งข�ง

คณ�กรรมก�รท��งคณ��ป�นปร�จ��ท�กป���ล��น��งคร��ง��ดยปร�บ�ปล��ยน��วข��ปร��ม�น�����ม���ม��ดคล��งก�บ

�ถ�นก�รณ�ข�งบร�ษ�ท���น�ต�ล�ป�ซ��งปร�ก�บด�วย�����วข����ญ�ค����ครง�ร��งข�งคณ�กรรมก�ร�ก�รก���นด

กลย�ทธ��ล�ท�ศท�งบร�ษ�ท��ก�รต�ดต�ม�ล�ปร��ม�นผลง�นฝ��ยจ�ดก�ร��ล�คว�มร�บผ�ดช�บต�ม�น��ท��ข�ง

คณ�กรรมก�ร��ดย�ม��ด�ม��งท��จ�ปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งกรรมก�ร�ผ���ดผ���น��ง�ป�นร�ยบ�คคล��ดย�บบ

ปร��ม�นผลด�งกล��ว�ด�ก���นด���ผ��ท��ก�รปร��ม�นร�บ�จ�ด�ข�ง�จ�ด���น��ล��ร���งท�� ต��งปร�บปร�งด�วย��ดยม�

ว�ตถ�ปร��งค�ด�งน��� 

(ก) �พ���ช�วย���ม�ก�รพ�จ�รณ�ทบทวนผลง�น�ป�ญ���ล���ป�รรคต��ง���นร��ว��งป�ท��ผ��นม� 

(ข) �พ������ก�รท��ง�นข�งคณ�กรรมก�รม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลม�กย��งข��น��น���งจ�ก

�ด�ทร�บถ�งคว�มร�บผ�ดช�บข�งตน�ด��ย��งช�ด�จน 
(ค) �พ���ช�วย�นก�รปร�บปร�งคว�ม��มพ�นธ�ร��ว��งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� ก�บฝ��ยจ�ดก�ร 

(ง) คณ�กรรมก�รร�วมก�นพ�จ�รณ�ผลก�รปร��ม�น�ล�ก���นด�นวท�งปร�บปร�ง�ก��ข

ก�รท��ง�นข�งคณ�กรรมก�ร�นป�ต�����ป 

��ผนก�ร��บท�ดง�น�ล�ก�รพ�ฒน�กรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร 

(1) คณ�กรรมก�รต��งด���น�นก�ร�พ������ �ก�ดคว�มม��น�จว��บร�ษ�ท��ม�ร�บบก�ร�รร���ล�

ค�ด�ล��กบ�คล�กร�ร��พน�กง�นท��จ��ข��ม�ร�บ�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�นต����น�งง�นบร���รท�����ค�ญ�น�����

ท�กร�ด�บ�ย��ง��ม���ม� 

(2) บร�ษ�ท��ม�ผ��บร���ร��ว���ร�ด�บร�งจ�กปร�ธ�น�จ��ท��บร���รท��จ�ปฏ�บ�ต��น��ท���ทน�ด�

��กปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร�ม���ม�รถปฏ�บ�ต��น��ท���ด� 

(3) บร�ษ�ท��ม�ก�รพ�ฒน�กรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�ด�งน��
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(ก) บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ยท��จ���ง��ร�ม�ล����นวยคว�ม��ดวก����คว�มร���ก�กรรมก�ร�ย��ง

ต���น���ง�ดย��ง�ข���บรม�ล�ก��ตรข�ง�ม�คม��ง��ร�ม�ถ�บ�นกรรมก�รบร�ษ�ท�ทย����

Thai Institute of Directors Association (IOD) �ล��ล�ก��ตร���น �พ������ �ข� ��จ

บทบ�ทข�งกรรมก�ร�ล����คว�มร���ก��ยวก�บล�กษณ�ธ�รก�จข�งบร�ษ�ท��ควบค��ก�น�ปด�วย 

(ข) บร�ษ�ท����ง��ร�มก�ร���คว�มร���ก�ผ��บร���ร�ล�พน�กง�น�(�ช�น��ลข�น�ก�รบร�ษ�ท��

�จ���น��ท��ตรวจ��บ�จ���น��ท��บ�ญช���ป�นต�น)��ย��งต���น���ง��ดย��ง�ข���บรม�ล�ก��ตร

ต��ง���ท���ก��ยวข��งก�บก�รปฏ�บ�ต�ง�น�ย��ง�ม�����ม��พ����พ��มพ�นคว�มร���ล��ทคน�ค

��ม�����ย��ตล�ด�วล� 

    ก�รปร�ช�มคณ�กรรมก�ร 

 ����� บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ย���คณ�กรรมก�รข�งบร�ษ�ท��ต��งปร�ช�ม�ย��งน��ย�3��ด��นต��คร��ง��ล�

��จม�ก�รปร�ช�มพ��ศษ�พ��ม�ต�มต�มคว�มจ���ป�น� �ดยก�รปร�ช�ม�ต�ล�คร� �ง�ด�ม�ก�รก���นดว�ร��นก�ร

ปร�ช�ม�ย��งช�ด�จน�ล�ม�ก�ร��ง�น�ง���น�ดปร�ช�มพร��มร�ยล����ยดล�วง�น���7�ว�น��พ������คณ�กรรมก�ร

บร�ษ�ท���ด�ม��วล�ศ�กษ�ข��ม�ล�ย��ง�พ�ยงพ�ก��น�ข��ร�วมปร�ช�ม�รวมท��ง�ด�ม�ก�รจดบ�นท�กร�ยง�นก�รปร�ช�ม

�ป�นล�ยล�กษณ���กษร��ล�จ�ด�ก�บร�ยง�นก�รปร�ช�มท��ผ��นก�รร�บร�งจ�กคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��พร��ม���

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล�ผ��ท���ก��ยวข��งตรวจ��บ�ด� 

ค��ต�บ�ทนกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร 

 ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทม��ชนจ��ก�ด�พ.ศ.�2535�ม�ตร��90�วรรค�รก�ก���นดว��������มม����

บร�ษ�ท��จ��ย�ง�น�ร��ทร�พย���น���น�ด����ก�กรรมก�ร�ว�น�ต�จ��ย�ป�นค��ต�บ�ทนต�มข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท���� 

� ข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท��ข���30��ก���นดว�����กรรมก�รม���ทธ��ด�ร�บค��ต�บ�ทนจ�กบร�ษ�ท���นร�ปข�ง

�ง�น�ด��น��ง�นร�งว�ล��บ��ยปร�ช�ม�บ����น�จ��บน����ร��ผลปร��ยชน�ต�บ�ทน�นล�กษณ����นต�มข��บ�งค�บ�ร��

ต�มท��ท��ปร�ช�มผ��ถ�����นพ�จ�รณ��ซ��ง��จก���นด�ป�นจ��นวน�น�น�น�ร��ว�ง�ป�น�ล�ก�กณฑ���ล�จ�ก���นด�ว�

�ป�นคร�ว����ป��ร��จ����ม�ผลตล�ด�ปจนกว��จ�ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลงก��ด� ��ล�น�กจ�กน��นกรรมก�ร��จ�ด�ร�บ

�บ��ย�ล��ยง�ล��ว��ด�ก�รต��ง���ต�มร��บ�ยบข�งบร�ษ�ท�ด�วย���จ�งข�ช���จง�ครง�ร��งค��ต�บ�ทนกรรมก�ร�น����

ป��2561�ท��ผ��นม��ซ��งปร�ก�บด�วยร�ยก�รต���ปน�� 

�� ��� �งค�ปร�ก�บข�งค��ต�บ�ทนกรรมก�ร  

(1) �คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ด�ร�บค��ต�บ�ทนด�งน�� 

(1.1) ค��ต�บ�ทนร�ย�ด��นซ��งจ��ย�ป�นจ��นวนคงท��ท�ก�ด��น��ดยปร�ธ�นกรรมก�ร�ด�ร�บ

�ด��นล��45,000.-�บ�ท��ล�กรรมก�ร�ด�ร�บ�ด��นล��30,000. -�บ�ทต��คน��ร��ม�ช�ต��ง�ต�ป��2556��ป�นต�นม������

�ดยม��ด�ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ต�ปร�ก�ร�ดจนถ�งป�จจ�บ�นน�� 

(1.2) ค��บ����น�จปร�จ��ป��ซ��งจ�ต��ง�ด�ร�บ�น�ม�ต�จ�กท��ปร�ช�มผ��ถ�����น�ป�น�ต�ล�ป�����ป���

�ดยผ�น�ปรต�มผลก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท���น�ต�ล�ป������ร�บป��2561�ท��ผ��นม�ท��ปร�ช�ม��ญ���ม�ญผ��ถ�����น
ปร�จ��ป��2561��ด�ม�มต��น�ม�ต�ค��บ����น�จกรรมก�รจ��นวน�10�คน��ป�น�ง�นท��ง���น�2,250,000.-�บ�ท��ดย�ช��กณฑ�

ก�รจ�ด�รร�ช�นท���คยปฏ�บ�ต�ม�ท�กป�ค��ปร�ธ�นกรรมก�ร�ด�ร�บ�1.5���วน��ป�น�ง�น�321,426.-�บ�ท�ร�งปร�ธ�น�ล�
กรรมก�รจ��นวน�9�คน��ด�ร�บคนล��1���วน�ท����ก�น��ป�น�ง�นคนล��214,286.-�บ�ท 

121



(2) คณ�กรรมก�รช�ดย��ย�ด�ร�บค��ต�บ�ทน�พ��ม�ต�มจ�กข���(1) ด�งน�� 

 ��(2.1)�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ด�ร�บค��ต�บ�ทนร�ย�ด��นซ��งจ��ย�ป�นจ��นวนคงท��ท�ก�ด��น

�ดยปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ�ด�ร�บ�ด��นล��15,000.-�บ�ท��ล�กรรมก�รตรวจ��บ�ด�ร�บ�ด��นล��10,000.-�

บ�ทต��คน���ตร�ค��ต�บ�ทนด�งกล��ว�ร��ม�ช�ต��ง�ต�ป��2556��ป�นต�นม���ดยม��ด�ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ต�ปร�ก�ร�ด

จนถ�งป�จจ�บ�นน��  

 ��(2.2)�คณ�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทนจ��ด�ร�บค��ต�บ�ทน�ป�นร�ยคร��งท���ข��

ปร�ช�ม�ดยปร�ธ�นกรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทนจ��ด�ร�บ�15,000. -�บ�ทต���น��งคร��งท���ข��ปร�ช�ม

�ล�กรรมก�ร�รร���ล�ก���นดค��ต�บ�ทนจ��ด�ร�บ�10,000.-�บ�ทต���น��งคร��งท���ข��ปร�ช�ม���ตร�ค��ต�บ�ทน

ด�งกล��ว�ร��ม�ช�ต��ง�ต�ว�นท���1�มกร�คม�2559��ป�นต�นม��ดยม��ด�ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�ต�ปร�ก�ร�ดจนถ�งป�จจ�บ�นน��� 
 ��(2.3)�คณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�จ��ด�ร�บค��ต�บ�ทน�ป�นร�ยคร��งท���ข��ปร�ช�ม�ดย

ปร�ธ�นกรรมก�รบร���รคว�ม����ยงจ��ด�ร�บ�15,000.-�บ�ทต���น��งคร��งท���ข��ปร�ช�ม�ล�กรรมก�รบร���รคว�ม

����ยงจ��ด�ร�บ�10,000.-�บ�ทต���น��งคร��งท���ข��ปร�ช�ม�ซ��งค��ต�บ�ทนจ�จ��ย����ก�กรรมก�รท���ม��ป�นผ��บร���ร�ซ��ง

กรรมก�รท���ป�นผ��บร���ร�ด�ร�บค��ต�บ�ทน�ป�น�ง�น�ด��น�ล�ผลปร��ยชน����น�นฐ�น�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ย���ล�ว

จ�ง�ม��ด�จ��ยค��ต�บ�ทน�พ��ม�ต�ม��ก��ตร�ค��ต�บ�ทนด�งกล��ว�ร��ม�ช�ต��ง�ต�ป��2561��ป�นต�นม���ดยม��ด�ม�ก�ร

�ปล��ยน�ปลง�ต�ปร�ก�ร�ดจนถ�งป�จจ�บ�นน�� 

(2.4)�คณ�กรรมก�รก��ก�บด��ลก�จก�ร�ซ��งปร�ก�บด�วย�ม�ช�กท���ป�นผ��บร���รซ��ง �ด�ร�บ

ค��ต�บ�ทน�ป�น�ง�น�ด��น�ล�ผลปร��ยชน����น�นฐ�น�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ย���ล�วจ�ง�ม� �ด�จ��ยค��ต�บ�ทน

�พ��ม�ต�ม��ก 

�  น�กจ�กท��กล��ว�นข��� (1)��ล�ข���(2)�ข��งต�น�บร�ษ�ท��ม�ม�ก�รจ��ยค��ต�บ�ทน�ย��ง���น�ร��

�����ทธ�ปร��ยชน��ย��ง���น�ก�กรรมก�ร��ก�����  

�  บร�ษ�ท��ม�ก�รก���นดค��ต�บ�ทนกรรมก�ร�ล�ผ��บร���ร�นร�ด�บท����ม���ม�ล��ป�น��ตร�ท��

�พ�ยงพ�����ร�บก�รร�กษ�กรรมก�ร�ล�ผ��บร���รท��ม�ค�ณภ�พ�ว��ดย�ม�ม�ก�รจ��ยค��ต�บ�ทนท��ม�ก�ก�นควร��ล�

�ย���นร�ด�บท����ม�รถ�ท�ยบ�ค�ยง�ด�ก�บบร�ษ�ท���น�น��ต���กรรม�ด�ยวก�น�ร���นกล��มธ�รก�จ�ด�ยวก�น�ป�จจ�ยท��จ�

น��ม�พ�จ�รณ�ปร�ก�บด�วย�ปร��บก�รณ��ภ�ร��น��ท���ข�บ�ขตข�งบทบ�ท�ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�ท��งน�� ��น��วน

ข�งค��ต�บ�ทนข�งผ��บร���ร�จ��ป�น�ปต�ม�ล�กก�ร�ล�น�ยบ�ยท��คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��ก���นด�ว��ซ��งจ�

พ�จ�รณ�จ�กภ�ร��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�ผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งผ��บร���ร�ต�ล�ท��น�ปร�ก�บก�บผลก�ร
ด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท��  
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�   ก�รด��ล�ร���งก�ร�ช�ข��ม�ลภ�ย�น 

 (1)�ก���นด���ผ��บร���รร�ยง�นก�รถ��คร�ง�ล�กทร�พย�ข�งบร�ษ�ท��ล�ร�ยง�นก�ร�ปล��ยน�ปลงก�รถ��

คร�ง�ล�กทร�พย�ข�งบร�ษ�ท��ต�����น�กง�นคณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��(ก.ล.ต.)�ต�มม�ตร��

59����งพร�ร�ชบ�ญญ�ต��ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��พ.ศ.�2535�ท��งน�����รวมถ�งบทบ�ญญ�ต�กฎ�ม�ยท��จ�ม�
ก�ร�ก��ข�ปล��ยน�ปลง�น�น�คตด�วย�(ถ��ม�) 

 ค��ว����ผ��บร���ร���ม�ยถ�ง�กรรมก�ร�ผ��จ�ดก�ร�ร��ผ��ด��รงต����น�งร�ด�บบร���ร���ร�ย�รก����������

น�บต��จ�กผ��จ�ดก�รลงม��ผ��ซ��งด��รงต����น�ง�ท�ยบ�ท��ผ��บร���รร�ยท�����ท�กร�ย�ล�����ม�ยคว�มรวมถ�งผ��ด��รงต����น�ง������

ร�ด�บบร���ร�น��ยง�นบ�ญช��ร��ก�ร�ง�นท���ป�นร�ด�บผ��จ�ดก�รฝ��ยข��น�ป�ร���ท�ยบ�ท���ซ��งม��น��ท���ต��งจ�ดท���ล����

��งร�ยง�นก�รถ��คร�ง�ล�กทร�พย�ข�งบร�ษ�ท�ท��ง�นน�มข�งตน��ง�ค���มร��ล�บ�ตรท��ย�ง�ม�บรรล�น�ต�ภ�ว�ต���ก.ล.ต. 

 (2) ���ม�ม����กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ผ��จ�ดก�ร�ล�พน�กง�นท���ด�ร�บทร�บข� �ม�ลภ�ย�นข�งบร�ษ�ท��

�ป�ด�ผยข��ม�ลภ�ย�นด�งกล��ว�ก�บ�คคลภ�ยน�ก�ร��บ�คคลท���ม�ม��น��ท�� �ก��ยวข��ง�ล����ม�ม����ซ���ข�ย

�ล�กทร�พย�ข�งบร�ษ�ท���นช�วง�1��ด��นก��นงบก�ร�ง�นข�งบร�ษ�ท�จ��ผย�พร�ต����ธ�รณชน 

 (3) ���มม����กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ผ��จ�ดก�ร�ล�พน�กง�น�ช�ข��ม�ลภ�ย�นข�งบร�ษ�ท��ท��ย�ง�ม��ด�

�ป�ด�ผยต��ปร�ช�ชน��น�ป�น��ร����ค�ญต��ก�ร�ปล��ยน�ปลงร�ค��ล�กทร�พย�ข�งบร�ษ�ท��ป�ช��พ�����วง��

ปร��ยชน���วนตน�ล��ร���พ���ก�รซ���ข�ย�ล�กทร�พย�ข�งบร�ษ�ท����กฝ��ฝ�นข��ก���นดด�งกล��วข��งต�น�บร�ษ�ท�

จ�ด���น�นก�รต�มกฎ�ม�ย�ล�ลง�ทษ�ก�ผ��กร�ท��คว�มผ�ด�ย��ง�ด�ดข�ดต�ม��ต��ล�ผลข�ง�ร���งท���ก�ดข��น�ป�น

�ต�ล�ร�ย�ต�ล�กรณ�����ป 

 (4) �นกรณ�ท��กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ผ��จ�ดก�ร�ล�พน�กง�นกร�ท��ผ�ด��น�ป�นคว�มผ�ด��ญ�ต�ม

กฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��บร�ษ�ท�จ�ด���น�นก�รลง�ทษ�ถ�น�น�ก�ย��ง�ด�ย��ง�น��ง�ร��

�ล�ย�ย��งรวมก�น�ด�งต���ปน�� 
 (ก) ต�ด�ง�น�ด��นค��จ��ง�ร��ค��ต�บ�ทน�ล�ผลปร��ยชน����น�ดท���ด�ร�บ 

 (ข) �����ก��ล���ก��ร��ปลด��กจ�กก�ร�ป�นกรรมก�ร�ผ��บร���ร�ผ��จ�ดก�ร�ร��พน�กง�น�ดย

ถ��ว��จง�จก������ก�ดคว�ม���ย��ย�ก�บร�ษ�ท��ถ��ผ��กร�ท��คว�มผ�ด�ป�นกรรมก�รบร�ษ�ท����น����น�ท��ป ร�ช�ม���

ผ��ถ�����น�ป�นผ��พ�จ�รณ�ลง�ทษ 

 (ค) �จ�งก�รกร�ท��คว�มผ�ดต��ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย��ล�/�ร�� ����น�กง�น

คณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��(ก.ล.ต.) 

 (ง) �จ�งคว�มด���น�นคด�ต�มกฎ�ม�ย 

 (จ) ด���น�นก�ร���น�ดต�มมต�ข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ร��ท��ปร�ช�มผ��ถ�����นข�งบร�ษ�ท� 
������������������ค��ต�บ�ทนข�งผ����บบ�ญช� 

คณ�กรรมก�รตรวจ��บ��ด�ม�ข����น��น����คณ�กรรมก�รพ�จ�รณ�น����น�ท��ปร�ช�ม��ญ� ����

��ม�ญ�ผ��ถ�����นปร�จ��ป��2561��น�ม�ต�ก�ร�ต�งต��ง�น�ง��วกมลท�พย���ล�ศว�ทย�วร�ทพ�ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ต���������

�ลขท��บ�ยน�4377��ล�/�ร���น�ง��ว��ธ�ด��ร�ตน�น�ร�กษ��ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ตท��บ�ยน�ลขท���4753��ล�/�ร�����������������

น�ง��วศ�ร�วรรณ�น�ตย�ด��รง�ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ตท��บ�ยน�ลขท���5906����งบร�ษ�ท����น�กง�น���ว�ย�จ��ก�ด�คน�ด

คน�น��ง����ป�นผ����บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ทปร�จ��ป��2561��ดยบร�ษ�ท�ด�ช��ร�ค��ต�บ�ทนผ����บบ�ญช�ด�งน�� 
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ร�ยก�ร 

(�น�วย�:�บ�ท) 

ค��ต�บ�ทนผ����บบ�ญช�ท���ด�ช��ร��ล�ว 

ป��2560 ป��2561 

(1) ค����บบ�ญช�ปร�จ��ป� 560,000 560,000 

(2) ค����บท�นงบก�ร�ง�นร�ย�ตรม��� 

����ตรม��ล��125,000�บ�ท�รวม�3 �ตรม�� 

375,000 375,000 

(3) ค��ตรวจ��บงบก�ร�ง�นท��น����น�ต��

คณ�กรรมก�ร��ง��ร�มก�รลงท�น�(BOI) 

100,000 100,000 

(4) รวมค��ต�บ�ทนผ����บบ�ญช� 1,035,000 1,035,000 

�ม�ย��ต����ม�ม�ค��ต�บ�ทนท��ต��งจ��ย�น�น�คต��ก 

 ก�รปฏ�บ�ต�ต�ม�Code of best practices ข�งตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย 

  บร�ษ�ท��ก� ��นด���กรรมก�รบร�ษ�ท� �ปฏ�บ�ต�ต�มข��พ�งปฏ�บ� ต�ท��ด�����ร�บกรรมก�ร���������

บร�ษ�ทจดท��บ�ยน� (Code of Best Practices) ต�ม�นวท�งข�งตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย ��ดย

คณ�กรรมก�รต��ง�ข���จ�ล�ทร�บถ�งบทบ�ท�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งตน��ล�ต��งปฏ�บ�ต��น��ท�� ����������

����ป�น�ปต�มกฎ�ม�ย�ว�ตถ�ปร��งค���ล�ข��บ�งค�บข�งบร�ษ�ท��ตล�ดจนมต�ท��ปร�ช�มผ��ถ�����นด�วยคว�มซ�����ตย�

��จร�ต�ล�ค��น�งถ�งปร��ยชน�ข�งบร�ษ�ท���ล�ผ��ถ�����น�ป�น���ค�ญ�ท��งน���คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ป�นผ��ก���นด

น�ยบ�ย��ป���ม�ยก�รด���น�นธ�รก�จ��ผนธ�รก�จ�ตล�ดจนงบปร�ม�ณข�งบร�ษ�ท���ล�ก��ก�บด��ล���ฝ��ยจ�ดก�ร

ด���น�นก�ร����ป�น�ปต�มน�ยบ�ย� �ผนง�น��ล�งบปร�ม�ณท��ก���นด�ว��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล� ��
�พ���ปร��ยชน���ง��ดข�งบร�ษ�ท���ล�ผ��ถ�����น�ดยรวม� 

 น�ยบ�ย�ก��ยวก�บคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�  

 บร�ษ�ท��ม�ก�รก���นดม�ตรก�รป��งก�นคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�ท����จ�ก�ดข��นจ�กก�รท��

ร�ยก�รร��ว��งก�นข�งบร�ษ�ท���ล�บ�คคลท����จม�คว�มข�ด�ย�ง�ว��ผ��ม���วน�ด����ย�น�ร���ง�ดจ��ม���ม�รถ�ข��ม�ม�

��วน�นก�ร�น�ม�ต�ร�ยก�รด�งกล��ว��ดย�นก�รก���นดร�ค��ร��ค��ต�บ�ทนจ�ต��ง�ป�น�ปต�มปกต�ท�งธ�รก�จ�ล�

�ง���น�ขก�รค��ท��ว�ป��ดยค��น�งถ�งผลปร��ยชน�ข�งบร�ษ�ท���ป�น���ค�ญ��ดยคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��จ�ต��งด��ล�����

���บร�ษ�ท��ปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�มกฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย���ล�ข��บ�งค�บ�ปร�ก�ศ�ค�����ง�

�ร��ข��ก���นดข�งคณ�กรรมก�รก��ก�บตล�ดท�น�ล�ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทยท���ก��ยวข��ง�รวมตล�ดถ�ง

ก�รปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�มข��ก���นด�ก��ยวก�บก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ลก�รท��ร�ยก�รท���ก��ยว�ยงก�น��ล�ก�ร�ด�ม����������

�ร��จ���น��ย�ปซ��งทร�พย���นท�����ค�ญข�งบร�ษ�ท��รวมท��งปฏ�บ�ต�ต�มม�ตรฐ�นบ�ญช�ท��ก���นด�ดย�ม�คมน�กบ�ญช�

�ดย�คร�งคร�ด� 

� น�กจ�กน���บร�ษ�ท��จ�จ�ด���คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ร��ผ���ช��ยวช�ญ���ร��ล�ว�ต�กรณ��พ�จ�รณ�

ตรวจ��บ�ล����คว�ม���น�ก��ยวก�บคว�ม��ม���มข�งร�ค���ล�คว�ม�ม��ต��มผลข�งก�รท��ร�ยก�ร��ล�จ�ท��
ก�ร�ป�ด�ผยร�ยก�รร��ว��งก�นด�งกล��วต�ม�ล�ก�กณฑ��ล�ว�ธ�ก�รท���ก.ล.ต.��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��ก���นด�รวมท��ง

�ป�ด�ผย�ว��น�ม�ย��ต�ปร�ก�บงบก�ร�ง�นท���ด�ร�บก�รตรวจ��บ�ร����บท�น�ดยผ����บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท�� ���������

�บบ��ดงร�ยง�นข��ม�ลปร�จ��ป��(�บบ�56-1)��ล�ร�ยง�นปร�จ��ป�� (�บบ�56-2)� 
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ร�บบก�รควบค�มภ�ย�น 

บร�ษ�ท� ก���นดน�ยบ�ยก��ก�บด��ลก�จก�ร���ท�ก�น�วยง�นท��ง�น�ย��งม�ร�บบ�ล�ม�

ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล �ป�น�ปต�มว�ตถ�ปร��งค��ล��ป���ม�ยข�งบร�ษ�ท�� �ดยม�ก�รด��ลร�กษ��ล��ช�

ทร�พย���น�ย��งปร��ย�ด�ล���ม���ม ม�ก�รปร��ม�น�ล�บร���รคว�ม����ยงท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ร�ดก�ม�ย��ง

ต���น���ง �ดย�ต�ล��น�วยง�นต��งจ�ด���ม�ร�บบก�รท��ง�นท���ป�นม�ตรฐ�น�ล�ม�ก�รควบค�มภ�ย�นท���พ�ยงพ�

�พ���ควบค�ม���คว�ม����ยง�ย���นร�ด�บท����ม���ม��ม���งผลกร�ทบต��ก�รด���น�นง�นท��ม�น�ย���ค�ญข�งบร�ษ�ท�����

ม�ก�ร������ร�ล�พ�ฒน����พน�กง�น�น�น�วยง�นม�คว�มร����กร�วม�น��นท��จ�ปฏ�บ�ต�ง�นต�มว�ธ�ปฏ�บ�ต�ง�นท��ด� ���

�ล���ม���ม รวมถ�งกฎ�ม�ย�ล�ร��บ�ยบท���ก��ยวข��ง พร��มท��จ����ปร��ม�น�ล�ตรวจ��บ�ด�ตล�ด�วล� ����

�ดยม��นวท�ง�นก�รปฏ�บ�ต�ด�งต���ปน�� 
(1) จ�ด���ม��ภ�พ�วดล��มข�งก�รควบค�มท���พ�ยงพ��(CONTROL ENVIRONMENT) �ดย

ก���นด����ป�น�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ��บร���รท�กร�ด�บท��จ�ต��งด��ล�ล�ตรวจ��บร�บบก�รท��ง�น

ภ�ย�น�น�วยง�นข�งตน���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�ล�ถ�กต��งต�มร��บ�ยบ�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งบร�ษ�ท�

�ดยม�ร�บบก�รควบค�มภ�ย�นท��ร�ดก�ม�พ�ยงพ��ล���ม�รถตรวจ��บ�ด��ดยท�ก�น�วยง�นจ�ต��งจ�ดท��ค��ม��

ก���นดร��บ�ยบก�รปฏ�บ�ต�ง�น�น�น�วยง�นข�งตน�ว� �ป�นบรรท�ดฐ�น 

(2) จ�ด���ม�กร�บวนก�รปร��ม�น�ล�บร���รคว�ม����ยงท���พ�ยงพ�� (RISK ASSESSMENT) 

�ดย����ต�ล��น�วยง�นม�ก�รปร��ม�นคว�ม����ยง�นง�นท��ตน��งร�บผ�ดช�บ  �ล���ท�งควบค�มด�วยก�รลด

ผลกร�ทบ�ร��ลด��ก��ท��จ��ก�ดคว�ม����ยงด�งกล��ว�ดยบร�ษ�ท��ม��ง�ว�ง���พน�กง�นท�กคนท�กร�ด�บม���วนร�วม

�นก�รปร��ม�น�ล�บร���รควบค�มคว�ม����ยง�ดยท��วก�น �พ���ช�วยก�นป��งก�นคว�ม���ย��ยท����จจ��ก�ดข��น 

(3) จ�ด���ม�ก�จกรรมก�รควบค�มท�� �พ�ยงพ��(CONTROL ACTIVITIES) �นท�ก�น��ท���ล�������

ท�กร�ด�บ�ต�มร�ด�บคว�ม����ยงท����ม�รถย�มร�บ�ด���ดย�ต�ล��น�วยง�นจ�ต��งจ�ด���ม�ร�บบก�รท��ง�นท���ป�น

ม�ตรฐ�น�ล�ม�ก�รควบค�มภ�ย�นท���พ�ยงพ��พ���ควบค�ม���คว�ม����ยง�ย���นร�ด�บท����ม���ม��ม���งผลกร�ทบ

ต��ก�รด���น�นง�นท��ม�น�ย���ค�ญข�งบร�ษ�ท� 

(4) จ�ด���ม�ร�บบ��ร�น�ทศ�ล�ก�ร������ร� (INFORMATION AND COMMUNICATIONS) 

ท���พ�ยงพ� �ช���ถ���ด��ล�ท�น�วล���ดยปร�บปร�ง�ล�พ�ฒน�ร�บบ�ทค�น�ลย���ร�น�ทศ���ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�����

ม�ก�รร�กษ�คว�มปล�ดภ�ยข�งข��ม�ล�ย��ง�พ�ยงพ���พ����พ��มปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�นก�รท��ง�น�ล�ก�ร

บร���รง�น����ม�คว�มน���ช���ถ����ล�ม�ก�ร�ช�ข��ม�ลด�งกล��ว�นก�ร������ร���ท��วถ�งท��งภ�ย�น�ล�ภ�ยน�ก
�งค�กร�รวมท��งม�ก�ร������ร�ล�พ�ฒน����พน�กง�น�น�น�วยง�นม�คว�มร����กร�วม�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มว�ธ�ปฏ�บ�ต�

ท����ม���ม ตล�ดจนกฎ�ม�ย�ล�ร��บ�ยบท���ก��ยวข��ง 

(5) จ�ด���ม�ร�บบก�รต�ดต�ม�ล�ก�รปร��ม�นผล�ย��ง�พ�ย งพ��(MONITORING AND 

EVALUATION) �ดยก���นด����ป�น�น��ท��คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ��บร���รท�กร�ด�บท��จ�ต��งด��ล  �ล�ตรวจ��บ

ร�บบก�รท��ง�นภ�ย�น�น�วยง�นข�งตน���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล �ล�ถ�กต��งต�มร��บ�ยบข�งก�ร

ปฏ�บ�ต�ง�น�ล�ว�ซ��ง���น�กง�นตรวจ��บจ��ป�นผ���น�บ�น�นผ��บร���รท�ก�น�วยง�น�นก�รจ�ด���ม�ร�บบก�รควบค�ม

ภ�ย�น �ล�ด���น�นก�รตรวจ��บ�ป�นร�ย����ต�มคว�ม��ม���ม�พ�������น��จว��ท�ก�น�วยง�นม�ร�บบก�ร

ควบค�มภ�ย�นท��ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล �ล�ม�ก�รปฏ�บ�ต�ต�มข��นต�นท��ก���นด�ย��งต���น���ง�ดย�ม�����ม�

ซ��งจ�น���ป���ก�รปร�บปร�งร�บบง�นต��ง���ข�ง�งค�กร�ดยรวม���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลม�กย��งข��นด�วย 
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(6) �นวท�งก�รตรวจ��บปร��ม�นผลจ��น�น�ป�นล�กษณ�ท���ร��ง�รรค��ล�ปร�บปร�ง

ร�บบง�น���ด�ข��น ร�ยง�นท�����น�กง�นตรวจ��บจ�ดท��ข��น�ล��น�วยง�นท���ป�น�จ��ข�งร�บบง�นม�คว�ม���น

��ดคล��งด�วยก�น�ล�วจ�น���ปพ�จ�รณ��นคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�พ������คว�ม���นช�บก��นท��จ�น���ปปฏ�บ�ต�

ต���ป ��กปร�กฏว��ม�ร�บบง�น�น�น�วยง�น�ดท��ต��งปร�บปร�ง�ก��ข���ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ร��ร�ดก�มม�กย��งข��นถ��

�ป�น�น��ท��ข�งท�ก�น�วยง�นท���ก��ยวข��งต��งร�บด���น�นก�รปร�บปร�ง�ก��ขท�นท�  �ดยบร�ษ�ท� จ�ถ��ว���น��ท��

ด�งกล��ว �ป�น��วน�น��งข�งง�นท���น�วยง�นน��น� ต��งร�บผ�ดช�บ�ล�ถ���ป�น��วน�น��ง�นก�รปร��ม�นผลง�น

ปร�จ��ป�ข�งพน�กง�นท���ก��ยวข��งด�วย 

(10) คว�มร�บผ�ดช�บต����งคม�(Corporate Social Responsibility: CSR)

น�ยบ�ย�ล�ภ�พรวม 

บร�ษ�ท��ม��งม��นบร���รง�น�ล�ด���น�นธ�รก�จ�ดยค��น�งถ�งคว�มร�บผ�ดช�บต����งคม�ล�ผ��ม���วน�ด���วน

���ย��ด��ก��ผ��ถ�����น�ล�กค���ค��ค���พน�กง�น�ช�มชน��ล���งคมร�บข��ง  �ดยก���นด�นวท�งปฏ�บ�ต�ต��ผ��ม���วน�ด�

��วน���ยต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��รวมท��งรณรงค��ล���ร�ม�ร��งก�รปล�กจ�ต���น�ก���พน�กง�น�ด�ม���วน

ร�วม�นก�รปฏ�บ�ต�ก�จกรรมต��ง��ต��ช�มชน��พ���พ�ฒน�ค�ณภ�พช�ว�ตข�งพน�กง�นช�มชน�ล���งคมร�บข��ง�ย��ง

ย��งย�น �ดยก���นดน�ยบ�ย�ล��นวท�งก�รปฏ�บ�ต��ว� 4 ด��น�ด�งน�� 

(1) ด��น���ง�วดล��ม

บร�ษ�ท��ม��จตจ��นงท��จ�ปร�ก�บก�จก�รด�วยคว�มร�บผ�ดช�บต�����ง�วดล��มด�วย�ล�กก�ร�ด�งน��

- ต�ดต�ม�ล�ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�ล�ข��บ�งค�บท���ก��ยวข��งก�บ���ง�วดล��ม

- พ�ฒน��ล�ปร�บปร�งกร�บวนก�รผล�ต�ล�ร�บบก�รจ�ดก�รข�ง���ยจ�ก�รงง�น�พ���ก��จ�ด

มลภ�ว�ท��ม�ผลกร�ทบต�����ง�วดล��ม���ม�ตรฐ�น ISO14000:2015
- �ร��งจ�ต���น�ก�ก�พน�กง�นท�กร�ด�บ�นคว�มร�บผ�ดช�บต��ก�รร�กษ����ง�วดล��มท��งภ�ย�น

�รงง�น�ล�ภ�ยน�ก�รงง�น
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- จ�ดท���ผนปฏ�บ�ต�ก�รด���น�นก�ร�ล�ต�ดต�มปร��ม�นผล�ย��งต���น���ง 

- ปร�บปร�งบร��วณภ�ย�น�ล�ร�บ�รงง�น����รงง�น���ข�ยว (Green Plant) 

 (2) ด��นคว�มปล�ดภ�ย�ล�ช�ว�น�ม�ย 

คว�มปล�ดภ�ย�ล�ช�ว�น�ม�ย�นก�รปฏ�บ�ต��น��ท��ข�งพน�กง�น�ป�นคว�มร�บผ�ดช�บพ��นฐ�นข�ง

บร�ษ�ท���ล��ป�นป�จจ�ย���ค�ญต��คว�ม����ร�จ�ล��จร�ญ�ต�บ�ตข�ง�งค�กร บร�ษ�ท��จ�ง�ด�ก���นด

น�ยบ�ย�ล��ล�กก�รปฏ�บ�ต��ว��ด�งน�� 

- ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�ล�ข��บ�งค�บท���ก��ยวข��งก�บคว�มปล�ดภ�ย�ล�ช�ว�น�ม�ย 

-  จ��ก�ด�ล�ควบค�มคว�ม����ยง�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นท���ม�ปล�ดภ�ย 
- จ�ดท��ม�ตรก�รป��งก�น�ล���ปกรณ�ป��งก�น��นตร�ย�นร��ว��งปฏ�บ�ต�ง�นข�งพน�กง�น 

-  �บรมพน�กง�นถ�งก�รป��งก�น��บ�ต�ภ�ย�ล�ก�ร�ก��ข��บ�ต�ภ�ย�ย��ง�ม�����ม� 

-  จ�ดต��งคณ�กรรมก�รคว�มปล�ดภ�ย��ช�ว�น�ม�ย�ล����ง�วดล��มท���น��ท��พ�จ�รณ�ก���นด

�ผนปฏ�บ�ต�ก�ร�ล�ต�ดต�มปร��ม�นผล 

(3)  ด��นก�ร�น�ร�กษ�ทร�พย�กร 

บร�ษ�ท�����คว�ม���ค�ญต��ก�ร�ช�ทร�พย�กร�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พ��ดย�ด�ก���นดย�ทธศ��ตร�ก�ร

จ�ดก�รทร�พย�กรต�มล��ด�บ�ด�งน�� 

(ก) ด��นก�ร�น�ร�กษ�พล�งง�น 

-  �ช�ก��ซช�วภ�พจ�กร�บบบ��บ�ดน������ยทด�ทนน���ม�น�ต� 

-  ลดก�ร�ช�พล�งง�น�ฟฟ��ด�วยก�ร�ช���ปกรณ�ท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ��ง�ล���ปกรณ�ปร��ย�ด�ฟฟ�� 

-  จ�ดท�� Energy Audit �พ���ก�รบร���รจ�ดก�รก�ร�ช��ฟฟ�����ม�ปร���ทธ�ภ�พ��ง��ด 

-  �บรมพน�กง�น����ข���จ�ล�ตร��น�กถ�งคว�มร�บผ�ดช�บต��ก�รปร��ย�ดพล�งง�นท�ก

ปร��ภท�น�รงง�น 

(ข) ด��นทร�พย�กรน����ล�ก�รบ��บ�ดน������ย 

-  ตรวจ��บร�บบบ��บ�ดน���ด�บ�ล���ปกรณ��นร�บบท����งต�มก���นด��พ���ป��งก�น     
ก�ร��ญ���ยข�งน���จ�กก�รร��ว��ล�ร��ช��ร�ดข�ง��ปกรณ� 

-  น��น���จ�กร�บบบ��บ�ดน������ยกล�บม��ช��นกร�บวนก�รผล�ต��ท�น�ล 

-  ตรวจ��บค�ณภ�พน����ย��ง�ม�����ม��พ����ม�����ก�ดผลกร�ทบต��ค�ณภ�พข�ง��ท�น�ล

ท��ผล�ต�ด� 

-  �ม�ร�บ�ยน������ยท��บ��บ�ด�ล�ว���ภ�ยน�ก�รงง�นต�มม�ตรก�ร Zero Discharge 

-  ��ง��ร�มก�ร�ช�น���ด��น��ป�ภค�ล�บร��ภค�ย��งปร��ย�ด 

(ค) ด��นก�รจ�ดก�รมลพ�ษท�ง��ก�ศ 

-  ปร�บปร�งปร���ทธ�ภ�พข�งร�บบผล�ตก��ซช�วภ�พ�พ���ป��งก�นก�รร��วซ�มข�งก��ซช�วภ�พ

�ย��ง�ม�����ม� 

-  ตรวจ��บร�บบ�ผ���ม�ข�ง�ช����พล�งต�มก���นด�พ���ควบค�มค�ณภ�พข�ง��ก�ศท��

ปล��ยจ�กปล��ง����ย���นม�ตรฐ�นท��ก���นด�ดยกรม�รงง�น��ต���กรรม 

-  ตรวจว�ดค�ณภ�พ��ก�ศท�ก 6 �ด��น 
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 (4) ด��น��งคม 

บร�ษ�ท��ตร��น�กด�ว������งคม���ป�นกล�ก���ค�ญท��จ�ช�วย��ง��ร�มผล�กด�น���ก�จก�รข�งบร�ษ�ท��คง

�ย���ล��ต�บ�ต�ย��งม��นคง �ดย�ร��มจ�ก��งคม�ล�ก����น�งค�กร��ด��ก� พน�กง�นซ��ง�ป�น��ว�จ���ค�ญท��

��ร�มศ�กยภ�พ�ล�คว�ม��ม�รถ�นก�ร�ข�งข�น�ป�����งคมร�ด�บช�มชน�ล�ร�ด�บปร��ทศ��ดยม�

ก�จกรรมท���ป�น�ป���ม�ย�นก�รด���น�นก�ร�นร�ด�บ��งคมต��ง�� ด�งน�� 

(ก)  ร�ด�บ�งค�กร 

- พ�ฒน�ท�กษ�ข�งพน�กง�นท�กร�ด�บ�ล��ร��ง�งค�คว�มร��ภ�ย�น�งค�กร���ก�รบร���ร

คว�ม��ม�รถ (Competence Management) 

- ��ง��ร�มพน�กง�น���ม���วนร�วม�นก�ร��ดง��กถ�งคว�มค�ด���นต���งค�กร 
-  ��ง��ร�มพน�กง�น���ม���วนร�วม�นก�รพ�ฒน�ช�มชน 

(ข)  ร�ด�บช�มชน 

-  �น�ร�กษ�ทร�พย�กร�ล����ง�วดล��ม 

-  ��ง��ร�ม�ล�พ�ฒน�ค�ณภ�พช�ว�ต 

-  ��ง��ร�มก�รศ�กษ��ล�พ�ฒน�ก�ร�ร�ยนร��ข�ง�ย�วชน�นช�มชน 

-  ��ง��ร�มก�ร�ร�ยนร��ก�ร����จ�นว�ฒนธรรมค�ณธรรม�ล�ธรรม��พ����ป�นร�กฐ�นข�งก�ร

พ�ฒน�ค�ณภ�พช�ว�ตข�ง�ย�วชน 

(ค)  ร�ด�บปร��ทศ 

-  �น�บ�น�นก�จกรรมด��นก�ร�น�ร�กษ����ง�วดล��ม 

-  �น�บ�น�นพ�ฒน�ก�ร�ร�ยนร���ล�ก�ร�ร��งจ�ต���น�ก�ล�คว�มร�บผ�ดช�บต����งคมข�ง

�ย�วชน 

�  �ก�รด���น�นง�น�ล�ก�รจ�ดท��ร�ยง�น 

�         บร�ษ�ท���ย��ร��ว��งก�รจ�ดท���ครงก�ร � ก�รด���น�นธ�รก�จท��ร�วมพ�ฒน��ล���ดง������น �������

คว�มร�บผ�ดช�บต����งคม�ดย�ด��ร��มต��งคณ�ท��ง�น�ล��ต�งต��งผ��ทรงค�ณว�ฒ��ป�นท��ปร�กษ��ครงก�ร�ล�วท��งน�����������

ม��ผนง�นท��จ�จ�ดท��ร�ยง�นคว�มย��งย�นต�ม�นวท�งก�รจ�ดท��ร�ยง�นด��นก�รพ�ฒน��ย��งย��งย� น�������

�พ����ผย�พร����ผ��ท���ก��ยวข��ง�ด�ร�บทร�บถ�งน�ยบ�ย�ล��ล�กก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ทท��ม��ง�น�นก�รท��ธ�รก�จ

ด��นพล�งง�น����ด��พ���ก�ร�ต�บ�ต�ย��งย��งย�น�ต�มว���ยท�ศน�ท��ก���นด�ว�ว��บร�ษ�ท����ป�นผ��น���นก�ร

พ�ฒน�พล�งง�นทด�ทน�พ������ง�วดล��มท��ด��ล���งคมท��ม�ค�ณภ�พ� 

�         จ�กน�ยบ�ย�นก�รด���น�นธ�รก�จท���น�นพล�งง�น����ดด�งกล��ว�จ�ง�ก�ดก�รปล�กฝ�ง�พ������ �ป�น

ว�ฒนธรรม�งค�กรท������จ��ล����คว�ม���ค�ญก�บ���ง�วดล��มท��งภ�ย�น�ล�ภ�ยน�ก�งค�กร�ตล�ดจนช�มชน���

ท���ย���ดยร�บ�ล�ผ��ท���ก��ยวข��ง�บร�ษ�ท���คว�ม���ค�ญ�ป�น�ย��งย��งก�บก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด� ม�ค�ณธรรม 

ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ย��ง�ปร�ง����ล�ตรวจ��บ�ด����กท��งปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�มกฎ�ม�ย�ล�กฎร��บ�ยบ��������

ท���ก��ยวข��งท�กปร�ก�ร��นก�รน�� �พ����ป�นกล�ก�น�บ�น�น���ก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท��ม�รถ�ต�บ�ต�ล�

ด���น�นก�ร�ป�ด�พร��มก�นก�บผ��ม���วน�ด����ยท��ง�ล�ย �พ������ม�ก�รพ�ฒน��ย��งต���น���ง�ย��งย�น��ล��ป�นร�บบ 
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�  น�กจ�กน���บร�ษ�ท��ย�ดม��น�นก�รปร�ก�บก�จก�รท���ป�นม�ตรต�����ง�วดล��ม�ด�วยก�รม��ง�น�น��

�น�ร���งก�รพ�ฒน��ล�ปร�บปร�งกร�บวนก�รผล�ต�ล�ก�รบร���รจ�ดก�ร���ง�วดล��ม�ย��งต���น���ง�พร��ม

ก�บก�รปร�ก�บก�จก�รด�วยคว�มร�บผ�ดช�บต����งคมท��งภ�ย�น�ล�ภ�ยน�ก�งค�กรตล�ดจนก�ร�ร��ง

�คร��ข��ย����ข�ยว�พ���ก�รพ�ฒน��ย��งย��งย�น�พ������ก�รด���น�นง�นด��น��ดงคว�มร�บผ�ดช�บต�� ��งคม�

บร�ษ�ท���ด�ก���นดน�ยบ�ยก�ร��ดยปร�ก�ศ���พน�กง�นท�กคน�ล�บ�คคลท��ปฏ�บ�ต�ง�น�นน�ม�บร�ษ�ท��

ร�บทร�บ�ล�ย�ดถ��ปฏ�บ�ต���น�วยง�นท���ก��ยวข��งม��น��ท���นก�ร�ร��ง��ล�ร�กษ�คว�ม��มพ�นธ�ท��ด�ก�บกล��มผ��ม�

��วน�ด����ยท�กกล��ม��ล�จ�ด���ม�ช��งท�ง�นก�ร������ร�ล�ร�บฟ�งคว�มค�ด���น� 

   กล��มผ��ม���วน�ด���วน���ย 

    ผ��ถ�����น�ล�ผ��ลงท�น 

� � �����     ผ��ถ�����น�ล�ผ��ลงท�นข�งบร�ษ�ท��ม�ยคว�มถ�ง�ผ��ถ�����นท�กร�ย�ก�งท�น�ผ��ลงท�น��ล�

น�กว��คร�����ล�กทร�พย��ตล�ดจนผ����วน�ด����ย�นผลปร�ก�บก�ร�ล�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�นร�ค��ล�กทร�พย�

ข�งบร�ษ�ท�ซ��งบร�ษ�ท��ด���น�นธ�รก�จ�ย��งซ�����ตย���จร�ต�ม�ค�ณธรรม��ล�จร�ยธรรม��ล�จ�พ�ฒน�ก�จก�ร���

�จร�ญ�ต�บ�ตก��ว�น���ม�ผลปร�ก�บก�รท��ด���พ����ร��งผลต�บ�ทนท����ม���ม���ก�บก�รลงท�นข�งผ��ถ�����น�

�ล�ผ��ลงท�น�ย��งต���น���ง�ล�ย��งย�น��ดยย�ด�ล�กก�รก�รปฏ�บ�ต�ต��ผ��ถ�����น�ย��ง�ท���ท�ยมก�น 

 ล�กค�� 

�    บร�ษ�ท��ม��งม��นท��จ�ผล�ต�ล�จ���น��ย��ท�น�ล�พ����ป�น�ช����พล�งท��ม�ค�ณภ�พถ�กต��ง

ต�มม�ตรฐ�น�ตล�ดจนค��น�งถ�งม�ตรฐ�นคว�มปล�ดภ�ย�นก�รปฏ�บ�ต�ง�น��ล�ตร��น�กถ�งคว�มพ�งพ��จ

ข�งล�กค���ป�น���ค�ญ�จ�ง�ด�น��ม�ตรฐ�น� ISO 9001:2015 �ข��ม��ช��น�งค�กร� �ดย�ด�ก���นดน�ยบ�ย

ค�ณภ�พ�ว�ว�����ร��งจ�ต���น�ก�ล�ก�ร����จ�นก�รต�บ�น�งคว�มต��งก�รข�งล�กค��ด�วยคว�มร�บผ�ดช�บ�

รวด�ร�ว�ล�จร�ง�จ��ด�วยก�รค��น�งถ�งคว�มต���น���ง�นก�รด���น�นธ�รก�จบร�ษ�ทจ�ง�ด�ก���นดน�ยบ�ยค�ณภ�พ

ว����พ�ฒน��ล�ปร�บปร�งกร�บวนก�รผล�ต�ย��งต���น���ง� 

 ค��ค����ล�/�ร����จ���น�� 

�  ����     �บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ยท��จ��ร��งคว�ม��มพ�นธ�ท��ด�ท�งธ�รก�จก�บค��ค����ล�/�ร����จ���น���ด���น�น

ธ�รก�จบนพ��นฐ�นข�งคว�ม�ก����น�นท���ป�นธรรมต��ท��ง��งฝ��ย����ก�รปฏ�บ�ต�ต��ค��ค����ล�/�ร���จ���น���ย��ง��ม�

ภ�ค��ดยค��น�งถ�งปร��ยชน���ง��ดข�งบร�ษ�ท���ล�ก�ล��ยง�ถ�นก�รณ�ท��ท������ก�ดคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน��

รวมท��งปฏ�บ�ต�ต�มพ�นธ��ญญ��ย��ง�คร�งคร�ด��พ���บรรล�ผลปร��ยชน�ร�วมก�น 

 ค���ข�งท�งก�รค�� 

�  �����     บร�ษ�ท��ม�น�ยบ�ยท��จ�ปฏ�บ�ต�ต��ค���ข�งท�งก�รค��� �ดยต��ง�ย��บนพ��นฐ�นข�งกต�ก�

ก�ร�ข�งข�นท��ย�ต�ธรรม �ม���วง��ข��ม�ลท���ป�นคว�มล�บข�งค���ข�งท�งก�รค��ด�วยว�ธ�ก�รท���ม���จร�ต �ร���ม�

��ม���ม�ก�ร�ข�งข�นย��มต��งด���น�น�ป�ย��ง�ป�นธรรม�ม�บ�ด�บ��นข��ม�ล��ล�กลวง�ร���ช�ว�ธ����น�ดท���ม�

ถ�กต��งต�มครรล�งข�งก�ร�ข�งข�นท��ด�� 
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 พน�กง�น 

�  �����  บร�ษ�ท��น��น���คว�ม���ค�ญก�บพน�กง�น�รวมท��งก�รม��ภ�พก�รท��ง�นท��ปล�ดภ�ย����

�ล�ถ�ก��ข�น�ม�ย ����จ�นคว�มปล�ดภ�ยต��พน�กง�น�ซ��ง�ป�นทร�พย�กรท�����ค�ญข�งบร�ษ�ท��ซ��งจ�ม���วนช�วย

��ง��ร�ม�ล�ผล�กด�น����งค�กรบรรล�ถ�ง�ป���ม�ย�นก�รด���น�นธ�รก�จ��ล��ค�รพ�น��ทธ�มน�ษยชน�ด�งน��น

บร�ษ�ท��จ�งม�น�ยบ�ยท��จ�ด��ลพน�กง�น���ม�ค�ณภ�พช�ว�ตท��ด�  �ดยม��ภ�พก�รจ��งท��ย�ต�ธรรม�ปล�ดภ�ย������

ม��ว��ด�ก�รท����ม���ม ม���ก��ท��จ�พ�ฒน�คว�มก��ว�น��� ตล�ดจนม��งม��นท��จ�ด���น�นง�นด��น���ง�วดล��ม

����ป�น�ปต�มกฎร��บ�ยบข��บ�งค�บต��ง���ป��งก�นก�ร�ก�ด��บ�ต���ต��ล���บ�ต�ภ�ยต��ง��จ�กก�รด���น�นง�น���

ซ��ง��จจ��ก�ดผลกร�ทบต��พน�กง�น��ล����ง�วดล��ม 

   ร�ฐบ�ล�ล��น�วยง�นก��ก�บด��ล 

�  �����     บร�ษ�ท��ด���น�นธ�รก�จ�พ���ก�ร��ร�ม�ร��ง�ล�พ�ฒน�คว�ม�จร�ญก��ว�น��ข�งปร��ทศ 

�ดยย�ดถ��ปฏ�บ�ต�ต�มกฎ�ม�ย�กฎ�กณฑ��ข��บ�งค�บ��ล�กฎร��บ�ยบท���ก��ยวข��ง��ล��ป�น�ปต�มครรล�ง

ปร��พณ�ธ�รก�จท��ว�ป�ดย�คร�งคร�ด�น�กจ�กน��ย�ง���คว�มร�วมม���ย��ง�ต�มท��ก�บภ�คร�ฐ�ล��น�วยง�นก��ก�บ

ด��ล��นก�ร�ร��งคว�มร��คว�ม�ข���จท��ถ�กต��ง��ล�พ�ฒน���ต���กรรมพล�งง�น�ม�น�ว�ยน��พ�������ป�น

พล�งง�นท��ย�� งย�นข�งปร��ทศ�นท�ก� ��ร�ป�บบ�ท��งด��นก�ร�ลก�ปล��ยนข��ว��ร� ก�ร�ช���ม�ยง�ล�

�ลก�ปล��ยน�ทค�น�ลย�ก�บผ��ปร�ก�บก�รจ�กต��งปร��ทศ�ก�ร���ข��ค�ด���น�พ���ก�รพ�ฒน���ต���กรรม�

ก�รร�วมบรรย�ย�พ����ร��งคว�มร��คว�ม�ข���จท��ถ�กต��ง��ป�นต�น� 

  ช�มชน�ล���งคม 

�  �����    บร�ษ�ท��ด���น�นธ�รก�จ�ด�ม���วนร�วมร�บผ�ดช�บต��ช�มชน�ล���งคม�พร��มจ��ด�น�ค�ยง

ข��งช�มชน�ล���งคม�บร�ษ�ท�ด��ร��มพ�ฒน��ครงก�รผล�ตพล�งง�นทด�ทน�ดยก�รร�บฟ�งคว�มค� ด���น�ล����

ข��ม�ลท��ช�ด�จนต��ช�มชน��ป�ด��ก�����ปร�ช�ชน�นบร��วณ�ดยร�บ�ข��ร�วมท��ง�น�นก�รพ�ฒน��ครงก�ร �

�ล��ม����ครงก�รพ�ฒน��ล�ว��ร�จ�บร�ษ�ท�ด�ร�บ�ม�ครผ��ม�คว�มร���ล��น�จ�นธ�รก�จพล�งง�นทด�ทน�ซ��ง��วน

��ญ��ป�นผ��ท��ม�ท���ย����ศ�ย�นบร��วณ�ม��กลจ�ก�ครงก�ร��ข��ปฏ�บ�ต�ง�น�ล�ด��ล�น�ครงก�ร�จ�ง�ก�ดก�ร

�ก���ก�ลก�น��ล��ป�น�ร��งคว�มร����ก�นก�รม���วนร�วม�นก�รพ�ฒน�ท��งถ��น� 

��������������������    น�กจ�กน���บร�ษ�ท�ดย���คว�ม���ค�ญก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มม�ตรฐ�นต��ง���ท���ก��ยวก�บ

คว�มปล�ดภ�ย�คว�มม��นคง���ข�น�ม�ย��ล����ง�วดล��ม�ย��งถ�กต��ง��ม���ม��ล�ค��น�งถ�งผลกร�ทบท��ม�

ต��ทร�พย�กรธรรมช�ต��ล����ง�วดล��มบร�ษ�ท�� �ล�ช�มชน�ดยร�บ�ม��ง��ง��ร�ม�ปล�กจ�ต���น�ก�ท�งด��น

ค�ณภ�พคว�มปล�ดภ�ย��ช�ว�น�ม�ย�ล����ง�วดล��มรวมท��ง�น�บ�น�นก�รศ�กษ��ก��ย�วชน�ก�จกรรม

��ธ�รณปร��ยชน��ก�รพ�ฒน���งคม�ช�มชน����ง�วดล��ม�ท��น�บ��ร�งศ��น��ล��น�ร�กษ�ทร�พย�กรธรรมช�ต� 

          �นวปฏ�บ�ต��ก��ยวก�บบทบ�ทข�งผ��ม���วน�ด����ย 

� ����������������       บร�ษ�ท���ด�ก���นดกร�บปฏ�บ�ต���ดย�จ�ง���ท�กคน�น�งค�กรถ��ปฏ�บ�ต��ล��ผย�พร� ������

�ว��นร�ยง�นปร�จ��ป��(�บบ�56-2)��ล�บน�ว�บ�ซต�ข�งบร�ษ�ท���พ����ป�น�นวปฏ�บ�ต�ต����ทธ�ข�งผ��ม���วน�ด����ย

ท�กกล��ม��ม�ว��จ��ป�นผ��ม���วน�ด����ยภ�ย�น� �ด��ก��พน�กง�น��ล�ผ��บร���รข�งบร�ษ�ท�� �ร��ผ��ม���วน�ด����ย
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ภ�ยน�ก� �ช�น�ผ��ถ�����น�ล�กค���ค��ค���ค���ข�ง��จ���น�����งคม�ล����ง�วดล��ม� �ดย�ม�กร�ท��ก�ร�ด���ท���ป�นก�ร

ล��ม�ด��ทธ�ข�งผ��ม���วน�ด����ย��ล��น��น 

      �ดย�ด�ก���นดม�ตรก�ร�ร��ช��งท�ง�นก�รม���วนร�วมข�งผ��ม���วน�ด����ย�ดย�ป�ด�ผย

ข��ม�ลท���ก��ยวข��ง���ผ��ม���วน�ด����ย�ด�ร�บทร�บ��ล��ป�ด��ก�����ผ��ม���วน�ด����ย�จ�ง�บ������ร��ข��ร��ง�ร�ยน�

ผ��นคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ดย�ม�ผ��นผ��บร���รข�งบร�ษ�ท��ซ�� ง��ม�รถ��งท�ง�ปรษณ�ย���ร� �ท�ง 

E-Mail Address : suphachai@thaiagroenergy.com �ด��ดยตรง�ดย�ม�ต��ง�ป�ด�ผยช���ผ���จ�ง�บ�����ร��

ผ��ร��ง�ร�ยน�ต��ย��ง�ด��พ������คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ด���น�นก�รตรวจ��บข��ม�ล�ร��ข���ท�จจร�งต�มท��ม�ผ���จ�ง

�บ����ด�งกล��ว��ล�วน����น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ดยตรง��พ���พ�จ�รณ���ม�ตรก�รป��งก�น�ล�พ�จ�รณ�

ชด�ชยค�����ย��ย���ผ��ถ�กล��ม�ด�ย��ง��ม���มต�ม��ต�ผลข�ง�ร���ง�ป�น กรณ�����ป

น�กจ�กน��บร�ษ�ท�� �ด�ก���นด�ล�ก�กณฑ�� �ง���น�ข�ล�ว�ธ�ก�รร�ยง�นก�รม���วน�ด����ย
ข�งกรรมก�ร�ผ��บร���ร��ล�บ�คคลท��ม�คว�ม�ก��ยวข��ง� ����ป�น�ปต�มม�ตร�� 89/14����งพร�ร�ชบ�ญญ�ต�
�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย�� (ฉบ�บท���4)�พ.ศ.�2551�พร��มน�ยบ�ยด��นคว�มปล�ดภ�ย�ล����ง�วดล��ม�
�ล���ง��ร�ม���พน�กง�นปฏ�บ�ต�ต�มน�ยบ�ยด�งกล��ว��พ������ผ���ก��ยวข��งม��น�จ�ด�ว��บร�ษ�ท��ค��น�งถ�งป�จจ�ยด��น
คว�มปล�ดภ�ย�ล����ง�วดล��ม �ล�ม�ก�รพ�ฒน��ย��งต���น���ง 

ก�รด���น�นธ�รก�จท��ม�ผลกร�ทบต��คว�มร�บผ�ดช�บต����งคม�

       บร�ษ�ท�ม�ม�ข��พ�พ�ทท�งกฎ�ม�ย��ร��ก�รถ�กกล��ว��ว���ม�ก�รด���น�นก�รท��ม�ผลกร�ทบต��
���ง�วดล��ม�ด���ท����จน���ป���ก�รม�ข��พ�พ�ทท�งกฎ�ม�ย�ท��งน��บร�ษ�ทตร��น�กด�ว���ต��งพ��งพ�ง�ล��ก���ก�ล
ช�มชนท���ป�นท��ต��งข�ง�รงง�น�บร�ษ�ทจ�ง�ด�ม�ก�รพ�ฒน�พ��นท��ช�มชนร�บ����ครงก�ร�ปพร��ม���ก�บก�รพ�ฒน�
ธ�รก�จ��ช�น�ก�ร�ร��ง�ถนน�ท�งร�บ�ยน����ก�ร�ร��งง�น���ก�บช�มชน� �ป�นต�น���กท��งย�งม�ก�รจ�ดก�จกรรมร�วมก�น
ต�ม�ทศก�ล���ค�ญต��ง�����งผล���คว�ม��มพ�นธ�ร��ว��งก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ทก�บช�มชน��ป�น�ปด�วยด� 

�ก�จกรรรม�พ�����งคม�ป��2561 

         ต��ง�ต�ป��2560 บร�ษ�ท��ร�วมก�บ�ผ����ญ�บ��น�ผ��น��ช�มชน�ผ�����นวยก�ร�รงพย�บ�ล��ง��ร�ม��ขภ�พ�

�ล�ต�ว�ทนช�วบ��นท���ย�� �ดยร�บ�รงง�นผล�ต��ท�น�ลข�งบร�ษ�ท�� จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร� ร�วมก�นจ�ดต��ง

คณ�กรรมก�ร��คว�มร�วมม���พ���ก�รพ�ฒน�ช�มชน���งคม�ล����ง�วดล��ม�ย��งย��งย�น���พ���ร�วมก�นพ�ฒน�

ช�มชน�ปพร��มก�บก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท�����ต�บ�ตย�� งย�น�ปด�วยก�น� ��ดย�นป��2561�ม��ครงก�รท�� �ด�

ด���น�นก�ร�ล�ว��ร�จ�ดยม�ร�ยล����ยดด�งน��� 

ช����ครงก�ร จ��นวน�ง�น 

(1) �ครงก�ร�ร��ง���งน�������ร�บปร�ช�ชน 150,000�บ�ท 

(2) �ครงก�รจ�ดซ����คร���ง��กก��ล�งก�ย 106,900 บ�ท 

(3) �ครงก�รก���ร��ง��ค�ร��นกปร��งค� 300,000�บ�ท 

(4) �ครงก�รฝ�งท��ร�บ�ยน���พร��มบ��พ�กร�ย�ท�ง�138��มตร 336,000�บ�ท 

(5) ก�ร�น�บ�น�น�คร���งปร�บ��ก�ศต�ดต��งท����ค�รศ�นย�บร�ก�รผ����ง��ย� 70,620�บ�ท 

(6) ก�ร�น�บ�น�น�ครงก�ร�ข�งข�นก���ฟ�ตบ�ล�ย�วชน�ง�นล��น��บจ.��พรรณบ�ร� 2,500,000�บ�ท 

รวมท��ง���น 3,463,520�บ�ท 
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บร�ษ�ท�จ�ดก�จกรรม��น���ง�นว�น�ด�ก���งช�ต��ม�บข�งขว�ญ�ก��ด�กน�ก�ร�ยน�รง�ร�ยนบ��น�ร�บ�วก��� 

�ครงก�รก���ร��ง��ค�ร��นกปร��งค�ม�ลค���300,000.-�บ�ท����ก�บว�ดว�งน����จน�ต�ม�ครงก�ร���คว�มร�วมม���พ���ก�ร
พ�ฒน�ช�มชน���งคม��ล����ง�วดล��ม�ย��งย��งย�น�� 

�ครงก�รฝ�งท��ร�บ�ยน���พร��มบ��พ�กท��บ��น�ร�บ�วก�����ม��ท���7�ร�ย�ท�ง�138��มตร��ป�น�ง�น�369,000.-�บ�ท��พ���ช�วย��ล��
ช�มชน������ม�รถร�บ�ยน�����ก���ภ�ยน�ก�ด���ดวก�ป��งก�นน���ท�วมข�ง�น�ม��บ��น�นฤด�ฝน��ต�ม�ครงก�ร���คว�มร�วมม�������
�พ���ก�รพ�ฒน�ช�มชน���งคม��ล����ง�วดล��ม�ย��งย��งย�น���ปร�จ��ป��2561 

�ครงก�รก���ร��ง���งน�������ร�บปร�ช�ชน����ก�บช�วบ��น��ม��ท���15�ต��บล�น�งม�ค���มง�����ภ�ด��นช��ง�จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��
งบปร�ม�ณก�รก���ร��ง�ป�น�ง�น�150,000.-�บ�ท�ต�ม�ครงก�ร���คว�มร�วมม���พ���ก�รพ�ฒน�ช�มชน���งคม�ล����ง�วดล��ม�ย��งย��งย�น� 
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ก�รป��งก�นก�รม���วนร�วม�ก��ยวข��งก�บก�รค�ร�ร�ปช��น�

บร�ษ�ท��ม�คว�มม��งม��น�นก�รต��ต��นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นท�กร�ป�บบ�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��

จ�ง�ด�ก���นดน�ยบ�ยว��ด�วยก�รต��ต��นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น��พ���ปล�กจ�ต���น�ก���กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ล�

พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กร�ด�บตร��น�กถ�งพ�ษภ�ยข�งก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น��ร��งค��น�ยมท��ถ�กต��ง��ล��พ��ม   
คว�ม�ช���ม��นต��ผ��ม���วน�ด����ยท�กฝ��ย��พ���พ�ฒน��งค�กร���ม�คว�มย��งย�น�นร�ย�ย�ว 

บร�ษ�ท��ม�ข�����มม����กรรมก�ร�ผ��บร���ร��ล�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กร�ด�บ� ด���น�นก�ร

�ร��ย�มร�บก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�นท�กร�ป�บบท��งท�งตรง�ล�ท�ง���ม��ดยคร�บคล�มถ�งท�กธ�รก�จท��ง�นปร��ทศ

�ล�ต��งปร��ทศ�ล�ท�ก�น�วยง�นท���ก��ยวข��ง��ดยจ�ด���ม�ก�รตรวจ��บ�ร����บท�นก�รปฏ�บ�ต�ต�มน�ยบ�ย

ก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�ย��ง�ม�����ม��ตล�ดจนทบทวน�นวท�งปฏ�บ�ต��ล�ข��ก���นด�นก�รด���น�นก�ร

�ครงก�ร�ร��ง��ค�ร��กก��ล�งก�ย�ม�ลค���106 ,900.-� บ�ท����ก�บ�ม��บ��น��ม��ท���10�ต��บล�น�งม�ค���มง�����ภ�ด��นช��ง�
จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร��ต�ม�ครงก�ร���คว�มร�วมม���พ���ก�รพ�ฒน�ช�มชน���งคม��ล����ง�วดล��ม�ย��งย��งย�น�� 

�ครงก�รต�ดต��ง�คร���งปร�บ��ก�ศ�จ��นวน�3��คร���ง������ค�รศ�นย�บร�ก�รผ����ง��ย���งค�ก�รบร���ร��วนต��บล

�น�งม�ค���มง�����ภ�ด��นช��ง�จ�ง�ว�ด��พรรณบ�ร���ป�น�ง�น�66,000.-�บ�ท�ต�ม�ครงก�ร���คว�มร�วมม��

�พ���ก�รพ�ฒน�ช�มชน���งคม��ล����ง�วดล��ม�ย��งย��งย�น��� 
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ต��ง����พ��������ดคล��งก�บก�ร�ปล��ยน�ปลงท�งธ�รก�จ�ร��บ�ยบข��บ�งค�บ�ล�บทบ�ญญ�ต�ข�งกฎ�ม�ยต��ง���ท��

�ก��ยวข��ง��ดย���ปฏ�บ�ต�ด�งต���ปน�� 

1. กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ล�พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กร�ด�บต��งปฏ�บ�ต�ต�มน�ยบ�ยก�ร

ต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�ล�จรรย�บรรณท�งธ�รก�จ�ดย�ม��ข���ป�ก��ยวข��งก�บ�ร���งท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�ม�ว���ดย

ท�งตรง�ร��ท�ง���ม 

2. พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กร�ด�บ�ม�พ�งล��ลย�ร���พ�ก�ฉย�ม���พบ���นก�รกร�ท��ท���ข��ข��ย

ก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นท���ก��ยวข��งก�บบร�ษ�ท��ต��ง�จ�ง���ผ��บ�งค�บบ�ญช��ร��บ�คคลท��ร�บผ�ดช�บทร�บ��ล����คว�ม

ร�วมม���นก�รตรวจ��บข���ท�จจร�งต��ง�����กม�ข���ง��ย���ปร�กษ���ร��ผ��บ�งค�บบ�ญช���ร��บ�คคลท��บร�ษ�ท��

ก���นด���ท���น��ท��ร�บผ�ดช�บ�ก��ยวก�บก�รปฏ�บ�ต�ต�มจรรย�บรรณท�งธ�รก�จผ��นช��งท�งต��ง���ท��ก���นด�ว� 
3. บร�ษ�ท��จ����คว�ม�ป�นธรรม�ล�ค��มคร�งพน�กง�นท���จ�ง�ร���งก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��นท��

�ก��ยวข��งก�บบร�ษ�ท���ดย�ช�ม�ตรก�รค��มคร�งผ��ร��ง�ร�ยน��ร��ผ��ท�����คว�มร�วมม���นก�รร�ยง�นก�รท�จร�ต

ค�ร�ร�ปช��นต�มท��บร�ษ�ท��ก���นด�ว��นข��ก���นด�ล��นวท�งปฏ�บ�ต��นก�ร�จ�ง�บ�����ร��ข��ร��ง�ร�ยนข�ง 

ผ��ม���วน�ด����ย 

4. ผ��ท��กร�ท��ท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�ป�นก�รกร�ท��ผ�ดจรรย�บรรณท�งธ�รก�จซ��งจ�ต��ง�ด�ร�บก�ร

พ�จ�รณ��ทษท�งว�น�ยต�มร��บ�ยบท��บร�ษ�ท��ก���นด�ว��น�กจ�กน��  ��จจ��ด�ร�บ�ทษต�มกฎ�ม�ย��กก�ร

กร�ท��น��นผ�ดกฎ�ม�ย 

5. บร�ษ�ท��ตร��น�กถ�งคว�ม���ค�ญ�นก�ร�ผย�พร����คว�มร����ล�ท��คว�ม�ข���จก�บบ�คคล

���นท��ต��งปฏ�บ�ต��น��ท����ก��ยวข��งก�บบร�ษ�ท���น�ร���งท��ต��งปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�มน�ยบ�ยว��ด�วยก�รต��ต��นท�จร�ต

ค�ร�ร�ปช��น 

6. �พ������บร�ษ�ท����ม�รถด���น�นก�รต�มน�ยบ�ยว��ด�วยก�รต��ต��นก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น

บร�ษ�ท���ด�ม��นวท�งด���น�นก�รต��ง����ดย�ร�ป�ด�ด�งน�� 

7. ก���นดน�ยบ�ยก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น���คร�บคล�ม�ปถ�งกร�บวนก�รบร���รง�น

บ�คคลต��ง�ต�ก�ร�รร���ร��ก�รค�ด�ล��กบ�คล�กร�ก�ร�ล���นต����น�ง�ก�รฝ�ก�บรม�ก�รปร��ม�นผลก�ร

ปฏ�บ�ต�ง�นพน�กง�น��ล�ก�ร���ผลต�บ�ทน��ดยก���นด���ผ��บ�งค�บบ�ญช�ท�กร�ด�บ������รท��คว�ม�ข���จก�บ

พน�กง�น�พ����ช��นก�จกรรมท�งธ�รก�จท���ย���นคว�มร�บผ�ดช�บ�ล�ควบค�มด��ลก�รปฏ�บ�ต�����ป�น�ป�ย��งม�

ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลด�วย 
8. ก�รด���น�นก�ร�น�ร���งท��ม�คว�ม����ยง��งก�บก�รท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�กรรมก�ร�ผ��บร���ร�ล�

พน�กง�นข�งบร�ษ�ท��ท�กคนท�กร�ด�บจ�ต��งปฏ�บ�ต�ด�วยคว�มร�ม�ดร�ว�ง�ดย�ฉพ���น�ร���งด�งต���ปน�� 

1. �ม���น����ค��ต�บ�ทน�จ��ย��นบน��ร�ยกร��ง�ตกลง�ร��ร�บ��นบนจ�กบ�คคล���น�ร��

�น�วยง�น���น��นท�กร�ป�บบ��ม�ว��จ��ป�นก�รด���น�นก�ร�ดยท�งตรง�ร��ท�ง���ม�พ������ม� ก�รต�บ�ทนก�ร

ปฏ�บ�ต�ท�������ปร��ยชน�ต��ก�น��ร���ว�งผลปร��ยชน��ก��ยวก�บง�นข�งบร�ษ�ท� 

2. ก�รร�บ�ร������ง�นบร�จ�ค�ร���ง�น�น�บ�น�นต��ง�ป�น�ป�ย��ง�ปร�ง���ล�ถ�กต��งต�ม

กฎ�ม�ย��ดยต��งม��น�จว���ง�นบร�จ�ค�ร���ง�น�น�บ�น�น�ม��ด�ถ�กน���ป�ช��พ����ป�นข�����ง�นก�รต�ด��นบน 

3. ���มร�บ�ร�������นบน�นก�รด���น�นธ�รก� จท�กชน�ด� ก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท�

ก�รต�ดต��ง�นก�บภ�คร�ฐจ�ต��ง�ป�น�ป�ย��ง�ปร�ง���ซ�����ตย���จร�ต��ล�ต��งด���น�นก�ร����ป�น�ปต�มท��กฎ�ม�ย

ก���นด�ดย��คร�งคร�ด 
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(11) ก�รควบค�มภ�ย�น�ล�ก�รบร���รจ�ดก�รคว�ม����ยง

ร�ยง�นคณ�กรรมก�รตรวจ��บ 

คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท� �ด��ต�งต��งคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ซ��งม�คว�ม�ป�น���ร��ม��ก��ยวข��งก�บ

ผ��บร���ร�พ���พ�จ�รณ�ปร��ด�นท���ป�น��ร����ค�ญ�ท��งย�ง�ด�ร�วมปร�ช�มก�บผ����บบ�ญช��ผ��ตรวจ��บภ�ย�น�ล�

รวมท��ง�ช�ญผ��บร���รท���ก��ยวข��ง�ข��ร�วมปร�ช�มด�วย��พ������ข��ม�ล�ล�ช���จง�พ��ม�ต�มต�มควร�ดย���คว�ม���ค�ญ

ก�บน�ยบ�ยก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด��ล�ม�ร�บบก�รตรวจ��บภ�ย�นท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ�ล�ปร���ทธ�ผล 
�นร�บป��2561�คณ�กรรมก�รตรวจ��บม�ก�รปร�ช�มรวม�9�คร��ง�ซ��งม�ข��ม�ลก�ร�ข��ร�วม

ปร�ช�มข�งกรรมก�รตรวจ��บ�ต�ล�ท��น�ด�งน�� 

ร�ยน�ม ต����น�ง 
จ��นวนคร��งท���ข��ร�วมปร�ช�ม 

�นป��2561 

น�ย�ผด�จภ�ย�ม�ค�ณ����ยม ปร�ธ�นกรรมก�รตรวจ��บ 9/9 

น�ยว�ร�ช��ภ��มธ�ธ��รง กรรมก�รตรวจ��บ 9/9 

น�ย��ธ�ต�ช�ญ�ช�วน�ก�ล กรรมก�รตรวจ��บ 9/9 

คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ด�ร�ยง�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�น��น�ต��คณ�กรรมก�รบร�ษ� ท���ป�น

ปร�จ��ท�ก�ตรม����ดยม�ผลก�รด���น�นง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บท���ป�น��ร����ค�ญ�ด�งน�� 

(1) �ด���บท�นงบก�ร�ง�นข�งบร�ษ�ท���ป�นร�ย�ตรม���ล�งวดปร�จ��ป��2561�ซ��ง���นว��ม�

คว�มถ�กต��ง�ช���ถ���ด���ล��ป�นงบก�ร�ง�นท��จ�ดท��ข��นต�มม�ตรฐ�นก�รบ�ญช�ท��ร�บร�งท��ว�ป�ล�ม�ก�ร�ป�ด�ผย

ข��ม�ล�ย��ง�พ�ยงพ��ล���ม���ม�ล�ว 
(2) �ด�พ�จ�รณ��ผนง�น�ล�ข�บ�ขตก�รตรวจ��บภ�ย�น����ร�บป��2561����คร�บคล�มถ�ง

คว�ม����ยงท�����ค�ญตล�ดจน�นวปฏ�บ�ต��นก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น��ล�คว�ม�พ�ยงพ�ข�งร�บบควบค�ม

ภ�ย�นข�งบร�ษ�ท���ล�บร�ษ�ทย��ย��ดย�ด��น�น�����ฝ��ยบร���รปร�บปร�ง�ก��ขร�บบง�น�ล�ข��บกพร��งต��ง���

���ม�คว�มร�ดก�ม�ล���ม���มม�กย��งข��น 

(3) �ด���บท�น�ล����คว�ม���ค�ญก�บก�รบร���รง�นต�ม�ล�กก�รก��ก�บด��ลก�จก�รท��ด����

�ป�น�ปต�มกฎ�ม�ยท���ก��ยวข��งก�บก�รด���น�นธ�รก�จข�งบร�ษ�ท�� �ล��นวปฏ�บ�ต��นก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น�

�นร�บป��2561��ดย�น�นคว�มถ�กต��งครบถ�วนข�งข��ม�ลท���ป�ด�ผยต��ผ��ม���วน�ด����ยท�กฝ��ย�ย��ง�ป�นธรรม�ล�

�ท���ท�ยมก�น��ม�รถ���ง��ง�ล�ตรวจ��บ�ด��ย��ง�ปร�ง���� 

(4) �ด���บท�นก�รท��ร�ยก�ร�ด�ม��ล�จ���น��ย�ปซ��ง��นทร�พย��รวมท��งร�ยก�รท���ก��ยว�ยงก�น

�ร��ร�ยก�รท����จม�คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�ท���ก�ดข��น�นป��2561��ล�ว���นว���ป�นร�ยก�รท��ม�ร�ค��ล�

�ง���น�ขท�งก�รค��ต�มปกต�ธ�รก�จ�ดยท��ว�ป� 

(5) �ด���บท�นร�บบก�รบร���รคว�ม����ยง�ล��นวปฏ�บ�ต��นก�รต��ต��นท�จร�ตค�ร�ร�ปช��น� �น

ร�บป��2561��ดย�ด��น�น�����ฝ��ยบร���รปร�บปร�ง�ก��ขร�บบง�น�ล�ข��บกพร��งต��ง������ม�คว�มร�ดก�ม�ล�

��ม���มม�กย��งข��น 
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(6) �ด���บท�นคว�มค�บ�น���ก��ยวก�บคด�คว�มต��ง�� ��นร�บป��2561��ดย�ด��น�น���������������

ฝ��ยบร���รปร�บปร�ง�ก��ขก�รด���น�นคด��ล�ก�รต�ดต�ม�น��ท��คงค��ง���ม�คว�มร�ดก�ม�ล���ม���มม�กย��งข��น 

(7) �ด���บท�นก�รกร�บวนบร���รง�นข�งฝ��ยบร���ร�ก��ยวก�บก�ร�จ�ง�บ�����ซ��ง�น����������

ป��2561��ม�ม�ผ��ร��ง�ร�ยนผ��นช��งท�งก�ร�จ�ง�บ����ท��ก���นด�ว� 

(8) �ด�ก���นด�ล�ก�กณฑ��ล�จ�ด���ม�ก�รปร��ม�นผลก�รปฏ�บ�ต�ง�นตน��งท��ง�บบร�ยคณ�

�ล�ร�ยบ�คคล�นร�บป��2561��ดย���ผ��ท��ก�รปร��ม�นร�บ�จ�ด�ข�ง�จ�ด���น�ล��ร���งท��ต��งปร�บปร�ง�ก��ข�ว�ด�วย�

�ดยคณ�กรรมก�รบร���รคว�ม����ยง�ด�ร�วมก�นพ�จ�รณ�ผลปร��ม�น�ล�ก���นด�นวท�งปร�บปร�ง�ก��ข��������

ก�รท��ง�น���ม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลย��งข��น�นป�ต���ป 

(9) �ด�พ�จ�รณ�ค�ด�ล��กผ����บบ�ญช��ล�ก���นดจ��นวน�ง�นค����บบ�ญช�ปร�จ��ป��2562������

�ดย�ด�น����น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���พ���พ�จ�รณ�ข��น�ม�ต�ต��ท��ปร�ช�ม��ญ���ม�ญผ��ถ�����นปร�จ��ป�� 2562�

�ดย��น�����ต�งต��ง� น�ง��วกมลท�พย�� �ล�ศว�ทย�วร�ทพ�ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ต�ลขท�� � 4377��ล�/�ร�� ����������

น�ง��ว��ธ�ด��ร�ตน�น�ร�กษ��ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ต�ลขท��� 4753� �ล�/�ร���น�ง��วศ�ร�วรรณ�น�ตย�ด��รง� ����

ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ต�ลขท���5906����ง�บร�ษ�ท����น�กง�น���ว�ย�จ��ก�ด�ซ��งม�ค�ณ�มบ�ต��ป�นผ����บบ�ญช� �����

บร�ษ�ทจดท��บ�ยนต�มข��ก���นดข�ง���น�กง�นคณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย�����ป�น

ผ����บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท���ดยก���นดจ��นวน�ง�นค����บบ�ญช�ปร�จ��ป��2562�จ��นวน�1,050,000�บ�ท��ล�ค����บ

บ�ญช�����ร�บงบก�ร�ง�นท��น����น�ต�����น�กง�น��ง��ร�มก�รลงท�น�100,000�บ�ท�ต���1�บ�ตร��ง��ร�มก�รลงท�น 

(10)��ด�พ�จ�รณ��ผนง�น�ล�ข�บ�ขตก�รตรวจ��บภ�ย�นปร�จ��ป�� 2562�ตล�ดจน��ตร�

ก��ล�งคน�ล�ก�รพ�ฒน�ค�ณภ�พพน�กง�นข�ง�น�วยง�นตรวจ��บภ�ย�น�พ������ม�คว�ม�พ�ยงพ����ม���ม

��ดคล��ง�ล���ม�รถร�งร�บปร�ม�ณง�นต�ม�น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผลท��ด� 

�นร�บป��2561�คณ�กรรมก�รตรวจ��บม�คว�ม�ป�น���ร��นก�รปฏ�บ�ต�ง�นต�มภ�รก�จท���ด�ร�บ

ม�บ�ม�ย��ดยคณ�กรรมก�ร�ล�ผ��บร���รข�งบร�ษ�ท�ด����คว�ม���ค�ญก�บก�รบร���รง�นต�ม�ล�กก�รก��ก�บ

ด��ลก�จก�รท��ด��ม�จร�ยธรรม�นก�รด���น�นธ�รก�จ����คว�ม���ค�ญก�บป�จจ�ยคว�ม����ยงท����จ��งผลกร�ทบต��บร�ษ�ทม�

ก�รปฏ�บ�ต�ต�มข��กฎ�ม�ยท���ก��ยวข��ง�ม�ก�รจ�ดท��ร�ยง�นท�งก�ร�ง�นท��ถ�กต��ง�ล��ช���ถ���ด��ป�น�ปต�ม

ม�ตรฐ�นก�รบ�ญช�ท��ร�บร�งท��ว�ป�ม�ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ล�ก�รด���น�นง�น�ย��ง�ปร�ง���ม�ร�บบก�รควบค�ม

ภ�ย�นท����ม���ม�พ�ยงพ��ล��ม�พบข��บกพร��งท���ป�น��ร����ค�ญ�ต��ย��ง�ด 

  ก�รปร��ม�นคว�ม�พ�ยงพ�ข�งร�บบควบค�มภ�ย�นข�งบร�ษ�ท� 

 �  คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�นก�รปร�ช�มคร��งท���2/2562 �ม���ว�นท���18 ก�มภ�พ�นธ��2562 �ด�ม�มต�

���นช�บผลก�รปร��ม�นคว�ม�พ�ยงพ�ข�งร�บบควบค�มภ�ย�นซ��งฝ��ยตรวจ��บภ�ย�น�ด�ท��ก�รปร��ม�นต�ม

�ล�ก�ณฑ�ท��คณ�กรรมก�รก��ก�บ�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��(ก.ล.ต.)�ก���นด�ล���ดคล��งก�บกร�บก�ร

ควบค�มภ�ย�น�(COSO2013)�ซ��งปร�ก�บด�วย�5 �งค�ปร�ก�บ�ล� 17 �ล�กก�ร�ปร�ก�บด�วย 

(1) ��งค�กร��ดงถ�งคว�มย�ดม��น�นค�ณค��ข�งคว�มซ���ตรง�(integrity) �ล�จร�ยธรรม 

(2) �คณ�กรรมก�รม�คว�ม�ป�น���ร�จ�กฝ��ยบร���ร��ล�ท���น��ท��ก��ก�บด��ล� (Oversight) 

�ล�พ�ฒน�ก�รด���น�นก�รด��นก�รควบค�มภ�ย�น  
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(3) �ฝ��ยบร���ร�ด�จ�ด���ม��ครง�ร��ง��ยก�รร�ยง�น�ก�รก���นด���น�จ�นก�ร���งก�ร�ล�

คว�มร�บผ�ดช�บท����ม���ม�พ�������งค�กรบรรล�ว�ตถ�ปร��งค� �ภ�ย�ต�ก�รก��ก�บด��ล� (oversight) ข�ง

คณ�กรรมก�ร 

(4) ��งค�กร��ดงถ�งคว�มม��งม��น�นก�รจ�ง�จ�พ�ฒน��ล�ร�กษ�บ�คล�กรท��ม�คว�มร��คว�ม��ม�รถ 

(5) ��งค�กรก���นด���บ�คล�กรม��น��ท���ล�คว�มร�บผ�ดช�บ�นก�รควบค�มภ�ย�น��พ������บรรล�

ต�มว�ตถ�ปร��งค�ข�ง�งค�กร 

(6) ��งค�กรก���นดว�ตถ�ปร��งค��ว��ย��งช�ด�จน�พ�ยงพ���พ��������ม�รถร�บ��ล�ปร��ม�น ����

คว�ม����ยงต��ง���ท���ก��ยวข��งก�บก�รบรรล�ว�ตถ�ปร��งค�ข�ง�งค�กร 

(7) ��งค�กรร�บ��ล�ว��คร����คว�ม����ยงท�กปร��ภทท����จกร�ทบต��ก�รบรรล�ว�ตถ�ปร��งค��ว�

�ย��งคร�บคล�มท��วท��ง�งค�กร 

(8) ��งค�กร�ด�พ�จ�รณ�ถ�ง��ก��ท��จ��ก�ดก�รท�จร�ต��นก�รปร��ม�นคว�ม����ยงท��จ�บรรล�

ว�ตถ�ปร��งค�ข�ง�งค�กร 

(9) ��งค�กร��ม�รถร�บ��ล�ปร��ม�นคว�ม�ปล��ยน�ปลงท����จม�ผลกร�ทบต��ร�บบก�รควบค�ม

ภ�ย�น 

(10) ��งค�กรม�ม�ตรก�รควบค�มท��ช�วยลดคว�ม����ยงท��จ��ม�บรรล�ว�ตถ�ปร��งค�ข�ง�งค�กร����ย��

�นร�ด�บท��ย�มร�บ�ด� 

(11) �งค�กร�ล��ก�ล�พ�ฒน�ก�จกรรมก�รควบค�มท��ว�ปด�วยร�บบ�ทค�น�ลย���พ���ช�วย�น�บ�น�น

ก�รบรรล�ว�ตถ�ปร��งค� 

(12) ��งค�กรจ�ด���ม�ก�จกรรมก�รควบค�มผ��นท�งน�ยบ�ย�ซ��ง�ด�ก���นด���งท��ค�ด�ว�ง�ล�ข��นต�น

ก�รปฏ�บ�ต���พ������น�ยบ�ยท��ก���นด�ว�น��น��ม�รถน���ป���ก�รปฏ�บ�ต��ด� 

(13) ��งค�กรข��ม�ลท���ก��ยวข��ง�ล�ม�ค�ณภ�พ��พ����น�บ�น�น���ก�รควบค�มภ�ย�น��ม�รถด���น�น

�ป�ด�ต�มท��ก���นด�ว� 

(14) ��งค�กร������รข��ม�ลภ�ย�น�งค�กร�ซ��งรวมถ�งว�ตถ�ปร��งค��ล�คว�มร�บผ�ดช�บต��ก�ร

ควบค�มภ�ย�นท��จ���ป�นต��ก�ร�น�บ�น�น���ก�รควบค�มภ�ย�น��ม�รถด���น�น�ป�ด�ต�มท��ว�ง�ว� 

(15) ��งค�กร�ด�������รก�บ�น�วยง�นภ�ยน�ก��ก��ยวก�บปร��ด�นท����จม�ผลกร�ทบต��ก�รควบค�ม

ภ�ย�น 

(16) ��งค�กรต�ดต�ม�ล�ปร��ม�นผลก�รควบค�มภ�ย�น��พ������ม��น�จ�ด�ว��ก�รควบค�มภ�ย�นย�ง

ด���น�น�ป�ย��งครบถ�วน���ม���ม 

(17) �งค�กรปร��ม�น�ล�������รข��บกพร��งข�งก�รควบค�มภ�ย�น�ย��งท�น�วล�ต��บ�คคลท��

ร�บผ�ดช�บซ��งรวมถ�งผ��บร���รร�ด�บ��ง�ล�คณ�กรรมก�รต�มคว�ม��ม���ม 
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�   คณ�กรรมก�รม�คว�ม���นว��บร�ษ�ท��ม�ร�บบก�รควบค�มภ�ย�น�ร���งก�รท��ธ�รกรรมก�บ�������������

ผ��ถ�����น��ญ��กรรมก�ร�ผ��บร���ร��ร��ผ��ท���ก��ยวข��งข�งบ�คคลด�งกล��ว��ย��ง�พ�ยงพ��ล�ว�����ร�บก�รควบค�ม

ภ�ย�น��วข�����น�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท�����นว��บร�ษ�ท��ม�ก�รควบค�มภ�ย�นท���พ�ยงพ��ล���ม���ม�ล�ว�ช�นก�น 

   ก�รด���น�นก�ร�ก��ยวก�บร�บบควบค�มภ�ย�นข�งบร�ษ�ท� 

   บร�ษ�ท��ม�คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�พ���ท���น��ท����บท�น���บร�ษ�ท��ม�ร�บบก�รควบค�ม

ภ�ย�น�ล�ก�รตรวจ��บภ�ย�นท����ม���ม�ล�ม�ปร���ทธ�ผล�ตล�ดจน��บท�นก�รปฏ�บ�ต�ง�นข�งบร�ษ�ท��

����ป�น�ปต�มกฎ�ม�ยว��ด�วย�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย��ข��ก���นดข�งตล�ด�ล�กทร�พย��ล�กฎ�ม�ยท��

�ก��ยวข��งก�บก�รปร�ก�บธ�รก�จข�งบร�ษ�ท�� �ดยคณ�กรรมก�รตรวจ��บจ�ม�ก�รปร�ช�มร�วมก�น�ย��งน��ยท�ก

�ตรม����พ���พ�จ�รณ��ล�ด���น�นก�ร���ม�ร�ยง�นท�งก�ร�ง�นท��ถ�กต��ง�ล�ม�ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล�ย��งครบถ�วน

�ล��พ�ยงพ��รวมถ�งก�รพ�จ�รณ�ร�ยก�รท���ก��ยว�ยงก�น�ร��ร�ยก�รท����จม�คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน����

�ป�น�ปต�มกฎ�ม�ย�ล�ข��ก���นดข�ง���น�กง�น�ก.ล.ต.��ล�/�ร��ตล�ด�ล�กทร�พย����งปร��ทศ�ทย�ซ��ง�น

ก�รปร�ช�มจ�ม�ผ����บบ�ญช��ข��ร�วมปร�ช�ม�พ������ข����ง�กตจ�กก�รตรวจ��บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท� 

   น�กจ�กน���บร�ษ�ท��ย�งม�ฝ��ยตรวจ��บ��พ���ท���น��ท��ตรวจ��บร�บบก�รควบค�มภ�ย�นข�ง

บร�ษ�ท���ล�ร�ยง�นต��คณ�กรรมก�รตรวจ��บท�ก�ตรม����ดยคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ด����คว�ม���นช�บ�น

ก�ร�ต�งต��ง�น�ยศ�ภช�ย��ก�ว�ฟ���ง�ด��รงต����น�งผ��จ�ดก�รฝ��ยตรวจ��บภ�ย�น��ดย���นว��ม�ค�ณว�ฒ�ก�รศ�กษ��

ปร��บก�รณ��ล�ก�ร�บรมท����ม���ม�พ�ยงพ�ท��จ�ปฏ�บ�ต��น��ท��ด�งกล��ว�ด��ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล� 

�  คณ�กรรมก�รตรวจ��บม��น��ท��พ�จ�รณ�คว�ม�ป�น���ร�ข�งฝ��ยตรวจ��บภ�ย�นตล�ดจน���

คว�ม���นช�บ�นก�ร�ต�งต��ง�ถ�ดถ�น�ล��ยกย��ยผ��ด��รงต����น�งผ��จ�ดก�รฝ��ยตรวจ��บภ�ย�นท��ร�บผ�ดช�บ

�ก��ยวก�บก�รตรวจ��บภ�ย�นบร�ษ�ท� รวมท��ง��ง��ร�ม���ผ��ตรวจ��บภ�ย�นปฏ�บ�ต��น��ท��ต�มม�ตรฐ�น��กล�

ก�รปฏ�บ�ต�ง�นว�ช�ช�พก�รตรวจ��บภ�ย�น�( International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, IIA) 
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(12) ร�ยก�รร��ว��งก�น 

 � ม�ตรก�ร�ร��ข��นต�นก�ร�น�ม�ต�ก�รท��ร�ยก�รร��ว��งก�น 

��กบร�ษ�ท�� ม�คว�มจ�� �ป�นต��งท� �ร �ยก�รร��ว� �งก�นก�บบ�คคลท����จม� คว�มข�ด�ย� ง�

คณ�กรรมก�รจ�ค��น�งถ�งปร��ยชน���ง��ดข�งบร�ษ�ท���ป�น���ค�ญ�นก�ร�ข��ท��ร�ยก�รก�บบ�คคลท����จม�คว�ม

ข�ด�ย�งด�งกล��ว��ดยบร�ษ�ท��จ����คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ป�นผ�����คว�ม���น�ก��ยวก�บคว�มจ���ป�น�คว�ม

�ม��ต��มผล��ล�คว�ม��ม���มข�งก�ร�ข��ท��ร�ยก�รด�งกล��ว��ดยพ�จ�รณ��ง���น�ขต��ง �������ป�น�ปต�ม

ล�กษณ�ก�รด���น�นก�รค��ปกต��น��ต���กรรม��ล�ม�ก�ร�ปร�ยบ�ท�ยบร�ค�ก�บบ�คคลภ�ยน�ก�ร��ร�ค�ตล�ด�

�นกรณ�ท��คณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ม�ม�คว�มช��น�ญ�นก�รพ�จ�รณ�ร�ยก�รร��ว��งก�นท����จ�ก�ดข��น�บร�ษ�ท��

จ����ผ��ท��ม�คว�มร��คว�มช��น�ญพ��ศษ� �ช�น�ผ����บบ�ญช��ผ��ปร��ม�นร�ค�ทร�พย���น����น�กง�นกฎ�ม�ย��ป�นต�น����

ท���ป�น���ร�จ�กบร�ษ�ท���ล�บ�คคลท����จม�คว�มข�ด�ย�ง�ป�นผ�����คว�ม���น�ก��ยวก�บร�ยก�รร��ว��งก�นด�งกล��ว�

�พ���น���ป�ช�ปร�ก�บก�รต�ด��น�จข�งคณ�กรรมก�รบร�ษ�ท���ล�/�ร�� �คณ�กรรมก�รตรวจ��บ��ล�/�ร�����

ผ��ถ�����นต�ม�ต�กรณ� 

น�กจ�กน�� �บร�ษ�ท��ม�ก�รก���นดม�ตรก�ร�ม����ผ�� บร���ร��ร��ผ��ท����จม�คว�มข�ด�ย�งท�ง

ผลปร��ยชน���ร��ผ��ม���วน�ด����ย��ม�รถ�ข��ม�ม���วนร�วม�นก�ร�น�ม�ต�ร�ยก�รท��ตน��งม���วน�ด����ยท��ง�ดย
ท�งตรง�ล�ท�ง���ม��ล�คณ�กรรมก�รบร�ษ�ท��จ�ต��งด��ล���บร�ษ�ท��ปฏ�บ�ต�����ป�น�ปต�มกฎ�ม�ยว��ด�วย

�ล�กทร�พย��ล�ตล�ด�ล�กทร�พย���ล�ข��บ�งค�บ�ปร�ก�ศ�ค�����ง��ร��ข��ก���นดข�งตล�ด�ล�กทร�พย����ง

ปร��ทศ�ทย�รวมตล�ดถ�งก�รปฏ�บ�ต�ต�มข��ก���นด�ก��ยวก�บก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ลก�รท��ร�ยก�รท���ก��ยว�ยงก�น�

�ล�ก�ร�ด�ม��ร��จ���น��ย�ปซ��งทร�พย���นท�����ค�ญข�งบร�ษ�ท���ร��บร�ษ�ทย��ย�รวมท��งปฏ�บ�ต�ต�มม�ตรฐ�น

บ�ญช�ท��ก���นด�ดย�ภ�ว�ช�ช�พบ�ญช��ล�ผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ต���งปร��ทศ�ทย��ล�จ�ท��ก�ร�ป�ด�ผยร�ยก�ร

ร��ว��งก�น�ว��น�ม�ย��ต�ปร�ก�บงบก�ร�ง�นท���ด�ร�บก�รตรวจ��บ�ร����บท�น�ดยผ����บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท��

�บบ��ดงร�ยก�รข��ม�ลปร�จ��ป��(�บบ�56-1)��ล�ร�ยง�นปร�จ��ป��(�บบ�56-2)�ต�มท��กฎ�ม�ย�ล�กทร�พย�

�ล�ตล�ด�ล�กทร�พย�ก���นด 
 

 น�ยบ�ย�ร���นว�น�มก�รท��ร�ยก�รร��ว��งก�น�น�น�คต 

ภ�ย�ล�งจ�กท��บร�ษ�ท���ข���ป�นบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�นตล�ด�ล�กทร�พย��ล�ว�บร�ษ�ท��จ��ม�ม�ก�ร�ช�

วง�ง�น��น�ช���ร�วมก�บ�บร�ษ�ท�ล�นน��ร�ซ�ร���ซ��จ��ก�ด�(ม��ชน) ��ก�น���งจ�กธน�ค�รพ�ณ�ชย�ท�����วง�ง�น��น�ช���

ด�งกล��ว�ก�บร�ษ�ท��ม��ง���น�ขว����กบร�ษ�ท���ด�ร�บ�น�ญ�ต����ป�นบร�ษ�ทจดท��บ�ยน�นตล�ด�ล�กทร�พย��ร�ยบร��ย

�ล�ว�ธน�ค�รพ�ณ�ชย�ด�งกล��วจ�พ�จ�รณ����ก�ร�น�บ�น�นท�งก�ร�ง�น�ก�บร�ษ�ท��ภ�ย�นวง�ง�นท���ป�นวง�ง�น��น�ช���

ท���ช�ร�วมก�บ�บร�ษ�ท�ล�นน��ร�ซ�ร���ซ��จ��ก�ด�(ม��ชน)  ด�งกล��ว��ย��ง�รก�ต�ม��ก�น�น�คตบร�ษ�ท��ม�คว�ม

จ���ป�นต��งท��ร�ยก�รร��ว��งก�บก�บบ�คคลท����จม�คว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน��บร�ษ�ท��จ�ต��งด���น�นก�ร���
�ป�น�ปต�มม�ตรก�ร�ล�ข��นต�นก�ร�น�ม�ต�ก�รท��ร�ยก�รร��ว��งก�นต�มท��บร�ษ�ท��ก���นด��ล�กรรมก�รท��ม�

��วน�ด����ยจ��ม���ม�รถม���วนร�วม���นก�ร�น�ม�ต�ร�ยก�รด�งกล��ว��พ������ก�รต�ด��น�จ�ข��ท��ร�ยก�รด�งกล��ว�ม�

ก������ก�ดคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน��ล��ป�นปร��ยชน���ง��ด�ก�ผ��ถ�����นท�กร�ย 
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��วนท���3 

ฐ�น�ก�ร�ง�น�ล�ผลก�รด���น�นง�น 

(13)�ข��ม�ลท�งก�ร�ง�นท�����ค�ญ  
          งบก�ร�ง�น�   

�  �ร�ปร�ยง�นก�ร��บบ�ญช� 

  � งบก�ร�ง�นข�ง�บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด (ม��ชน)�ตรวจ��บ�ดยผ����บบ�ญช�ร�บ

�น�ญ�ต บร�ษ�ท����น�กง�น���ว�ย�จ��ก�ด�ซ��ง��ม�รถ�ร�ปร�ยง�นก�ร��บบ�ญช��ด�ด�งน�� 

�  ร�ยง�นข�งผ����บบ�ญช�ร�บ�น�ญ�ต 

�  ผ����บบ�ญช��ด�ตรวจ��บงบก�ร�ง�นข�ง�บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)�ซ��ง

ปร�ก�บด�วยงบ��ดงฐ�น�ก�ร�ง�น�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2559, 2560, 2561�งบก���รข�ดท�น�บ�ด��ร�จ�������������

งบ��ดงก�ร�ปล��ยน�ปลง��วนข�งผ��ถ�����น�ล�งบกร����ง�น�ด����ร�บป����น��ดว�น�ด�ยวก�น��ล��ม�ย��ต�

ปร�ก�บงบก�ร�ง�น�รวมถ�ง�ม�ย��ต��ร�ปน�ยบ�ยก�รบ�ญช�ท�����ค�ญ 

  คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ��บร���ร�ล�ผ��ม��น��ท���นก�รก��ก�บด��ลต��งบก�ร�ง�น 

ผ��บร���รม��น��ท��ร �บผ�ดช�บ�นก�รจ�ดท���ล�น����น�งบก�ร�ง�น��ล��น��� �ดยถ�กต��งต�มท��ควร

ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร�ง�น��ล�ร�บผ�ดช�บ�ก��ยวก�บก�รควบค�มภ�ย�นท��ผ��บร���รพ�จ�รณ�ว��จ���ป�น

�พ��������ม�รถจ�ดท��งบก�ร�ง�นท��ปร�ศจ�กก�ร��ดงข��ม�ลท��ข�ดต��ข���ท�จจร�ง��น�ป�น��ร����ค�ญ�ม�ว��จ��ก�ด

จ�กก�รท�จร�ต�ร��ข��ผ�ดพล�ด 

ผ��บร���รร�บผ�ดช�บ�นก�รจ�ดท��งบก�ร�ง�น�ปร��ม�นคว�ม��ม�รถข�งบร�ษ�ท���นก�ร

ด���น�นง�นต���น���ง�ก�ร�ป�ด�ผย�ร���งท���ก��ยวก�บก�รด���น�นง�นต���น���ง�นกรณ�ท��ม��ร���งด�งกล��ว��ล�ก�ร�ช�

�กณฑ�ก�รบ�ญช�����ร�บก�จก�รท��ด���น�นง�นต���น���ง�ว�น�ต�ผ��บร���รม�คว�มต��ง�จท��จ��ล�กบร�ษ�ท� ��ร���ย�ด

ด���น�นง�น�ร���ม���ม�รถด���น�นง�นต���น���ง��กต���ป�ด� 

ผ��ม��น��ท���นก�รก��ก�บด��ลม��น��ท���นก�ร��ด���งด��ลกร�บวนก�ร�นก�รจ�ดท��ร�ยง�น

ท�งก�ร�ง�นข�งบร�ษ�ท� 

   คว�มร�บผ�ดช�บข�งผ����บบ�ญช�ต��ก�รตรวจ��บงบก�ร�ง�น 

ก�รตรวจ��บข�งผ����บบ�ญช�ม�ว�ตถ�ปร��งค��พ�������ด�คว�ม�ช���ม��น�ย��ง�ม��ต��มผลว������������������

งบก�ร�ง�น�ดยรวมปร�ศจ�กก�ร��ดงข��ม�ลท��ข�ดต��ข���ท�จจร�ง��น�ป�น��ร����ค�ญ�ร���ม�� �ม�ว��จ��ก�ดจ�กก�ร

ท�จร�ต�ร��ข��ผ�ดพล�ด� �ล���น�ร�ยง�นข�งผ����บบ�ญช�ซ��งรวมคว�ม���นข�งผ����บบ�ญช��ย��ด�วย�คว�ม�ช���ม��น

�ย��ง�ม��ต��มผลค��คว�ม�ช���ม��น�นร�ด�บ��ง�ต��ม��ด��ป�นก�รร�บปร�ก�นว��ก�รปฏ�บ�ต�ง�นตรวจ��บต�ม

ม�ตรฐ�นก�ร��บบ�ญช�จ���ม�รถตรวจพบข��ม�ลท��ข�ดต��ข���ท�จจร�ง��น�ป�น��ร����ค�ญท��ม��ย���ด���ม��ป�

ข��ม�ลท��ข�ดต��ข���ท�จจร�ง��จ�ก�ดจ�กก�รท�จร�ต�ร��ข��ผ�ดพล�ด�ล�ถ��ว��ม���ร����ค�ญ�ม���ค�ดก�รณ��ย��ง
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�ม��ต��มผล�ด�ว��ร�ยก�รท��ข�ดต��ข���ท�จจร�ง�ต�ล�ร�ยก�ร�ร��ท�กร�ยก�รรวมก�น�จ�ม�ผลต��ก�รต�ด��น�จท�ง

�ศรษฐก�จข�งผ���ช�งบก�ร�ง�นจ�กก�ร�ช�งบก�ร�ง�น��ล��น�� 

�นก�รตรวจ��บข�งผ����บบ�ญช�ต�มม�ตรฐ�นก�ร��บบ�ญช��ผ����บบ�ญช��ช�ด�ลยพ�น�จ�ล�ก�ร

��ง�กต�ล��ง��ย�ย��ยงผ��ปร�ก�บว�ช�ช�พตล�ดก�รตรวจ��บ��ล�ผ����บบ�ญช��ด�ปฏ�บ�ต�ง�นด�งต���ปน��ด�วย 

• ร�บ��ล�ปร��ม�นคว�ม����ยงท����จม�ก�ร��ดงข��ม�ลท��ข�ดต��ข���ท�จจร�ง��น�ป�น��ร����ค�ญ�น

งบก�ร�ง�น��ม�ว��จ��ก�ดจ�กก�รท�จร�ต�ร��ข��ผ�ดพล�ด���ก�บบ�ล�ปฏ�บ�ต�ง�นต�มว�ธ�ก�รตรวจ��บ�พ���

ต�บ�น�งต��คว�ม����ยง��ล��น��น��ล��ด��ล�กฐ�นก�ร��บบ�ญช�ท���พ�ยงพ��ล���ม���ม�พ����ป�น�กณฑ��นก�ร

��ดงคว�ม���นข�งผ����บบ�ญช��คว�ม����ยงท���ม�พบข��ม�ลท��ข�ดต��ข���ท�จจร�ง��น�ป�น��ร����ค�ญซ��ง�ป�นผลม�จ�ก

ก�รท�จร�ตจ���งกว��คว�ม����ยงท���ก�ดจ�กข��ผ�ดพล�ด��น���งจ�กก�รท�จร�ต��จ�ก��ยวก�บก�ร�มร��ร�วมค�ดก�รปล�ม

�ปลง��ก��ร�ล�กฐ�น�ก�รต��ง�จล��ว�นก�ร��ดงข��ม�ล�ก�ร��ดงข��ม�ลท���ม�ตรงต�มข���ท�จจร�ง�ร��ก�ร

�ทรก�ซงก�รควบค�มภ�ย�น 

• ท��คว�ม�ข���จ�ก��ยวก�บร�บบก�รควบค�มภ�ย�นท���ก��ยวข��งก�บก�รตรวจ��บ�พ�����ก�บบ

ว�ธ�ก�รตรวจ��บ�����ม���มก�บ�ถ�นก�รณ���ต��ม��ช��พ���ว�ตถ�ปร��งค��นก�ร��ดงคว�ม���นต��คว�มม�

ปร���ทธ�ผลข�งก�รควบค�มภ�ย�นข�งบร�ษ�ท� 

• ปร��ม�นคว�ม��ม���มข�งน�ยบ�ยก�รบ�ญช�ท��ผ��บร���ร�ช��ล�คว�ม�ม��ต��มผลข�ง

ปร�ม�ณก�รท�งบ�ญช��ล�ก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ลท���ก��ยวข��งท��ผ��บร���รจ�ดท�� 

• �ร�ป�ก��ยวก�บคว�ม��ม���มข�งก�ร�ช��กณฑ�ก�รบ�ญช�����ร�บก�จก�รท��ด���น�นง�นต���น���ง

ข�งผ��บร���ร��ล��ร�ปจ�ก�ล�กฐ�นก�ร��บบ�ญช�ท�� �ด�ร�บว��ม�คว�ม�ม��น�น�นท��ม���ร����ค�ญท���ก��ยวก�บ

��ต�ก�รณ��ร���ถ�นก�รณ�ท����จ�ป�น��ต�����ก�ดข���ง��ย�ย��งม�น�ย���ค�ญต��คว�ม��ม�รถ��ข�งบร�ษ�ท���นก�ร

ด���น�นง�นต���น���ง�ร���ม����กผ����บบ�ญช��ด�ข���ร�ปว��ม�คว�ม�ม��น�น�นท��ม���ร����ค�ญ�ผ����บบ�ญช�จ�ต��ง���

ข����ง�กต�ว��นร�ยง�นข�งผ����บบ�ญช�ถ�งก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ลท���ก��ยวข��ง�นงบก�ร�ง�น��ร����ก���นว��ก�ร�ป�ด�ผย

ด�งกล��ว�ม��พ�ยงพ�� ผ����บบ�ญช�จ���ดงคว�ม���นท���ปล��ยน�ปลง�ป�ข���ร�ปข�งผ����บบ�ญช�ข��น�ย��ก�บ�ล�กฐ�น

ก�ร��บบ�ญช�ท���ด�ร�บจนถ�งว�นท���นร�ยง�นข�งผ����บบ�ญช���ย��ง�รก�ต�ม���ต�ก�รณ��ร���ถ�นก�รณ��น�น�คต

��จ�ป�น��ต����บร�ษ�ท��ต��ง�ย�ดก�รด���น�นง�นต���น���ง�ด� 

• ปร��ม�นก�รน����น���ครง�ร��ง�ล��น�����ข�งงบก�ร�ง�น�ดยรวม�รวมถ�งก�ร�ป�ด�ผยข��ม�ล��

ท���ก��ยวข��ง�ตล�ดจนปร��ม�นว��งบก�ร�ง�น��ดงร�ยก�ร�ล���ต�ก�รณ�ท���ก�ดข��น�ดยถ�กต��งต�มท��ควร�ร���ม��  

ผ����บบ�ญช��ด�������รก�บผ��ม��น��ท���นก�รก��ก�บด��ล�น�ร���งต��ง���ซ��งรวมถ�งข�บ�ขต�ล�

ช�วง�วล�ข�งก�รตรวจ��บต�มท���ด�ว�ง�ผน�ว��ปร��ด�นท��ม�น�ย���ค�ญท��พบจ�กก�รตรวจ��บรวมถ�งข��บกพร��ง

ท��ม�น�ย���ค�ญ�นร�บบก�รควบค�มภ�ย�น��กผ����บบ�ญช��ด�พบ�นร��ว��งก�รตรวจ��บข�งผ����บบ�ญช� 
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ผ����บบ�ญช� �ด� ���ค��ร�บร�ง�ก�ผ��ม��น��ท�� �นก�รก��ก�บด��ลว� �ผ����บบ�ญช��ด�ปฏ�บ�ต�ต�ม

ข��ก���นดจรรย�บรรณท���ก��ยวข��งก�บคว�ม�ป�น���ร��ล��ด�������รก�บผ��ม��น��ท���นก�รก��ก�บด��ล�ก��ยวก�บ

คว�ม��มพ�นธ�ท��ง�มดตล�ดจน�ร���ง���นซ��งผ����บบ�ญช��ช���ว��ม���ต�ผลท��บ�คคลภ�ยน�ก��จพ�จ�รณ�ว��กร�ทบต��

คว�ม�ป�น���ร�ข�งผ����บบ�ญช��ล�ม�ตรก�รท��ผ����บบ�ญช��ช��พ���ป��งก�น�ม����ผ����บบ�ญช�ข�ดคว�ม�ป�น���ร� 

จ�ก�ร���งท��ง�ล�ยท��������รก�บผ��ม��น��ท���นก�รก��ก�บด��ล�ผ����บบ�ญช��ด�พ�จ�รณ��ร���งต��ง��ท��ม�

น�ย���ค�ญท����ด�นก�รตรวจ��บงบก�ร�ง�น�นงวดป�จจ�บ�น�ล�ก���นด�ป�น�ร���ง���ค�ญ�นก�รตรวจ��บ�ผ����บบ�ญช�

�ด��ธ�บ�ย�ร���ง��ล��น���ว��นร�ยง�นข�งผ����บบ�ญช���ว�น�ต�กฎ�ม�ย�ร��ข��บ�งค�บ���ม�ม�����ป�ด�ผย�ร���งด�งกล��วต��

��ธ�รณ���ร���น�ถ�นก�รณ�ท��ย�กท��จ��ก�ดข��น�ผ����บบ�ญช�พ�จ�รณ�ว���ม�ควร������ร�ร���งด�งกล��ว�นร�ยง�นข�ง

ผ����บบ�ญช��พร��ก�รกร�ท��ด�งกล��ว��ม�รถค�ดก�รณ��ด��ย��ง�ม��ต��มผลว��จ�ม�ผลกร�ทบ�นท�งลบม�กกว��

ผลปร��ยชน�ท��ผ��ม���วน�ด����ย��ธ�รณ�จ��ด�จ�กก�ร������รด�งกล��ว 

�  คว�ม���น 

�  ผ����บบ�ญช����นว��งบก�ร�ง�นข��งต�นน����ดงฐ�น�ก�ร�ง�น�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561 ผลก�ร

ด���น�นง�น�ล�กร����ง�น�ด����ร�บป����น��ดว�น�ด�ยวก�นข�ง�บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน)��ดย

ถ�กต��งต�มท��ควร�น��ร����ค�ญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�ร�ง�น� 

   ต�ร�ง�ร�ปฐ�น�ก�ร�ง�น�ล�ผลก�รด���น�นง�น 

ต�ร�ง�ร�ปงบ��ดงฐ�น�ก�ร�ง�นป��2559-2561 

ร�ยก�ร 
ป��2559 ป��2560 ป��2561 

ล��นบ�ท ร��ยล� ล��นบ�ท ร��ยล� ล��นบ�ท ร��ยล� 
��นทร�พย� 

��นทร�พย��ม�น�ว�ยน 

   

 

   

���ง�น�ด�ล�ร�ยก�ร�ท�ยบ�ท���ง�น�ด 37.05 1.15 35.31 1.25 32.19 0.85 

���ง�นลงท�นช��วคร�ว���ก�งท�น�ป�ด 0.96 0.03 1.02 0.03 1.04 0.03 

��ล�ก�น��ก�รค���ล�ล�ก�น�����น 165.55 5.13 212.81 7.52 275.89 7.31 

����นค��คง��ล�� 126.11 3.91 122.90 4.34 141.61 3.76 

���ง�นจ��ยล�วง�น��ค��ซ�����นค�� 543.60 16.85 38.42 1.36 545.13 14.45 

����นทร�พย�ภ�ษ��ง�น�ด�ข�งงวดป�จจ�บ�น - - 9.56 0.34 9.56 0.25 

����นทร�พย��ม�น�ว�ยน���น 31.99 1.00 4.53 0.16 4.33 0.12 

รวม��นทร�พย��ม�น�ว�ยน 905.26 28.07 424.55 15.00 1,009.75 26.77 

��นทร�พย��ม��ม�น�ว�ยน       

��ท��ด�น���ค�ร��ล���ปกรณ� 2,314.39 71.76 2,398.32 84.74 2,756.06 73.06 

����นทร�พย��ม�ม�ต�วตน 2.35 0.07 1.87 0.07 2.66 0.07 

����นทร�พย�ภ�ษ��ง�น�ด�ร�ต�ดบ�ญช� 2.48 0.08 3.46 0.12 3.03 0.08 

����นทร�พย��ม��ม�น�ว�ยน���น 0.70 0.02 2.09 0.07 0.77 0.02 
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ต�ร�ง�ร�ปงบ��ดงฐ�น�ก�ร�ง�นป��2559-2561 

ร�ยก�ร 
ป��2559 ป��2560 ป��2561 

ล��นบ�ท ร��ยล� ล��นบ�ท ร��ยล� ล��นบ�ท ร��ยล� 
รวม��นทร�พย��ม��ม�น�ว�ยน 2,319.92 71.93 2,405.74 85.00 2,762.52 73.23 

รวม��นทร�พย� 3,225.18 100.00 2,830.29 100.00 3,772.27 100.00 

���น����น�ล���วนข�งผ��ถ�����น 

�น����น�ม�น�ว�ยน 

���ง�นก��ย�มร�ย����นจ�ก�ถ�บ�นก�ร�ง�น 

��จ���น��ก�รค���ล��จ���น�����น 

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 

����วนข�ง�น����นต�ม��ญญ��ช��ก�ร�ง�น��

��������ท��ถ�งก���นดช��ร�ภ�ย�น�1�ป� 2.80 0.09 3.25 0.11 2.09 0.06 

����วนข�ง�ง�นก��ย�มร�ย�ย�วท��ครบ 

��������ก���นดช��ร�ภ�ย�น�1�ป� 

��ภ�ษ��ง�น�ด�ค��งจ��ย 

180.00 

1.16 

5.58 

0.04 

117.76 

- 

4.16 

- 

102.00 

22.29 

2.70 

0.59 

�����ร�งผลปร��ยชน�ร�ย����นข�งพน�กง�น 2.55 0.08 4.09 0.14 2.29 0.06 

���น����น�ม�น�ว�ยน���น 14.91 0.46 13.55 0.48 21.24 0.56 

รวม�น����น�ม�น�ว�ยน 1,370.39 42.49 1,197.53 42.31 1,470.16 38.97 

�น����น�ม��ม�น�ว�ยน 

���น����นต�ม��ญญ��ช��ก�ร�ง�น�����ทธ�จ�ก 

     ��วนท��ถ�งก���นดช��ร�ภ�ย�น�1�ป� 3.96 0.12 2.58 0.09 0.71 0.02 

���ง�นก��ย�มร�ย�ย�ว�����ทธ�จ�ก��วนท��ถ�ง 

     ก���นดช��ร�ภ�ย�น�1�ป� 117.76 3.65 - - 525.97 13.94 

�����ร�งผลปร��ยชน�ร�ย�ย�วข�งพน�กง�น 1.43 0.05 2.27 0.08 3.23 0.09 

รวม�น����น�ม��ม�น�ว�ยน 123.15 3.82 4.85 0.17 529.91 14.05 

รวม�น����น 1,493.54 46.31 1,202.38 42.48 2,000.07 53.02 

��วนข�งผ��ถ�����น 

ท�น�ร��น���น 

��ท�นจดท��บ�ยน 1,000.00 31.01 1,000.00 35.33 1,000.00 26.51 

��ท�นท����ก�ล��ร�ยกช��ร��ล�ว 1,000.00 31.01 1,000.00 35.33 1,000.00 26.51 

��วน�ก�นม�ลค�����น��ม�ญ 188.79 5.85 188.79 6.67 188.79 5.00 

��วนท�นจ�กก�รจ��ย�ดย�ช����น�ป�น�กณฑ� 0.56 0.02 0.56 0.02 0.56 0.02 

ก���ร���ม 

��จ�ด�รร�ล�ว�-����ร�งต�มกฎ�ม�ย 100.00 3.10 100.00 3.53 100.00 2.65 

��จ�ด�รร�ล�ว�-����ร�งท��ว�ป - - 192.00 6.79 192.00 5.09 

��ย�ง�ม��ด�จ�ด�รร� 442.29 13.71 146.56 5.18 290.85 7.71 

รวม��วนข�งผ��ถ�����น 1,731.64 53.69 1,627.91 57.52 1,772.20 46.98 

รวม�น����น�ล���วนข�งผ��ถ�����น 3,225.18 100.00 2,830.29 100.00 3,772.27 100.00 
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ต�ร�ง�ร�ปงบก���ร���มป��2559-2561 
(�น�วย�: ล��นบ�ท) 

ร�ยก�ร ป��2559 ป��2560 ป��2561 

ก���ร�(ข�ดท�น)����มย�ง�ม��ด�จ�ด�รรยกม� 414.19 442.29 146.56 

ก���ร����ร�บป� 178.10 48.86 294.28 

ก���ร�(ข�ดท�น)��บ�ด��ร�จ���น����ร�บป� - (2.59) - 

ก���ร����ร�บก�รจ�ด�รร 592.29 488.56 440.84 

��ก���ง�นป�นผลจ��ย (150.00) (150.00) (150.00) 

���������ร�งต�มกฎ�ม�ย - - - 

����ร�งท��ว�ป - (192.00) - 

ก���ร�(ข�ดท�น)����มย�ง�ม��ด�จ�ด�รรยก�ป 442.29 146.56 290.84 

ต�ร�ง�ร�ปงบก���รข�ดท�น�บ�ด��ร�จป� 2559-2561 

ร�ยก�ร 
ป��2559 ป��2560 ป��2561 

ล��นบ�ท ร��ยล� ล��นบ�ท ร��ยล� ล��นบ�ท ร��ยล� 

ร�ย�ด� 

ร�ย�ด�จ�กก�รข�ย 2,415.07 99.86 2,470.52 99.91 2,696.07 99.93 

ร�ย�ด����น 3.28 0.14 2.24 0.09 1.78 0.07 

รวมร�ย�ด� 2,418.35 100.00 2,472.76 100.00 2,697.85 100.00 

ต�นท�น�ล�ค���ช�จ��ย 

ต�นท�นข�ย 2,111.84 87.33 2,219.67 89.76 2,257.91 83.69 

ค���ช�จ��ย�นก�รข�ย 9.52 0.39 7.15 0.29 17.03 0.63 

ค���ช�จ��ย�นก�รบร���ร 68.16 2.82 91.41 3.70 58.10 2.15 

ค�����ย��ยจ�ก��ทกภ�ย - - 73.32 2.97 2.25 0.08 

รวมค���ช�จ��ย 2,189.52 90.54 2,391.55 96.72 2,335.30 86.55 

ก���ร�(ข�ดท�น)�ก��น��กค���ช�จ��ยท�งก�ร�ง�น 228.83 9.46 81.21 3.28 362.55 13.45 

ค���ช�จ��ยท�งก�ร�ง�น 37.79 1.56 32.85 1.33 40.79 1.51 

ก���รก��นค���ช�จ��ยภ�ษ��ง�น�ด� 191.04 7.90 48.36 1.95 321.76 11.94 

ภ�ษ��ง�น�ด� (12.94) (0.54) 0.50 0.02 (27.49) (1.02) 

ก���ร�(ข�ดท�น)���ทธ� 178.10 7.36 48.86 1.98 294.28 10.91 

ก���ร�(ข�ดท�น)���ทธ�ต�����น�

(Fully Diluted) (บ�ท) 

0.18 0.05 0.29 

ก���ร�(ข�ดท�น)���ทธ�ต�����น 

(Weighted Average) (บ�ท) 

0.18 0.05 0.29 

ม�ลค��ท��ตร��ว��(บ�ท) 1.00 1.00 1.00 
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ต�ร�ง�ร�ปงบกร����ง�น�ดป��2559-2561 
�����(�น�วย�: ล��นบ�ท) 

ร�ยก�ร ป��2559 ป��2560 ป��2561 

กร����ง�น�ดจ�กก�จกรรมก�รด���น�นง�น 

ก���ร�(ข�ดท�น)�ก��นภ�ษ� 191.04 48.36 321.76 

ร�ยก�รปร�บกร�ทบก���ร�(ข�ดท�น)��ป�น�ง�น�ดร�บ�(จ��ย) จ�ก 

���ก�จกรรมด���น�นง�น 

���ค�������มร�ค��ล�ค��ต�ดจ���น��ย 125.47 146.58 159.41 

���ก�รปร�บลด��นค��คง��ล���ป�นม�ลค����ทธ�ท��จ��ด�ร�บ - 0.55 (0.55) 

���ข�ดท�น�(ก���ร)�จ�กก�รจ���น��ยท��ด�น���ค�ร��ล���ปกรณ� (0.52) - - 

���ข�ดท�น�(ก���ร)�จ�กก�รจ���น��ย�ง�นลงท�นช��วคร�ว (0.19) (0.06) (0.01) 

���ข�ดท�น�(ก���ร)�จ�กก�รต�ดจ���น��ย�คร���งจ�กร�ล���ปกรณ��ล� 

��������นทร�พย��ม�ม�ต�วตน 0.58 0.23 - 

������ร�งผลปร��ยชน�ร�ย�ย�วข�งพน�กง�น 1.28 0.39 2.28 

���ค���ผ���ก�รด��ยค��ข�ง�ง�นจ��ยล�วง�น��ค��ม�น���น�

���ร�ย�ด�ด�ก�บ��ย 

6.87 

(0.16) 

- 

(0.17) 

- 

(0.13) 

���ค���ช�จ��ยด�ก�บ��ย 37.62 32.64 40.22 

ก���รจ�กก�รด���น�นง�นก��นก�ร�ปล��ยน�ปลง�น��นทร�พย��ล��น����น

ด���น�นง�น 361.99 228.52 522.98 

��นทร�พย�ด���น�นง�น�(�พ��มข��น)�ลดลง�

���ล�ก�น��ก�รค���ล�ล�ก�น�����น 36.17 (47.27) (63.07) 

�����นค��คง��ล�� 11.50 2.65 (18.15) 

����ง�นจ��ยล�วง�น��ค��ซ�����นค�� 27.65 505.18 (506.71) 

�����นทร�พย��ม�น�ว�ยน���น (11.35) 27.47 0.19 

�����นทร�พย��ม��ม�น�ว�ยน���น 0.02 (1.38) 1.31 

�น����นด���น�นง�น�พ��มข��น�(ลดลง) 

����จ���น��ก�รค���ล��จ���น�����น 87.14 (29.00) (39.83) 

����น����น�ม�น�ว�ยน���น (1.36) (0.54) 4.66 

������ร�งผลปร��ยชน�ร�ย�ย�วข�งพน�กง�น (1.13) (1.25) (3.11) 

�ง�น�ดจ�ก�(�ช��ป�น)�ก�จกรรมด���น�นง�น 510.63 684.38 (101.73) 

���ด�ก�บ��ยร�บ 0.15 0.17 0.13 

���จ��ยด�ก�บ��ย (36.10) (33.04) (36.89) 

���จ��ยภ�ษ��ง�น�ด� (13.94) (10.55) (4.77) 

�ง�น�ด��ทธ�จ�ก�(�ช��ป�น)�ก�จกรรมด���น�นง�น 460.74 640.96 (143.26) 

กร����ง�น�ดจ�กก�จกรรมลงท�น 

ซ���ท��ด�น���ค�ร�ล���ปกรณ� (122.10) (221.63) (491.01) 

ซ����ง�นลงท�นช��วคร�ว (565.00) (150.00) -
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ต�ร�ง�ร�ปงบกร����ง�น�ดป��2559-2561 
�          �����(�น�วย�: ล��นบ�ท) 

ร�ยก�ร ป��2559 ป��2560 ป��2561 

ซ�����นทร�พย��ม�ม�ต�วตน (0.18) (0.16) (1.37) 

�ง�น�ดร�บจ�กก�รจ���น��ย�ง�นลงท�นช��วคร�ว 565.00 150.00 - 

�ง�น�ดร�บจ�กก�รจ���น��ยท��ด�น���ค�ร�ล���ปกรณ� 0.52 - - 

�ง�น�ด��ทธ�จ�ก�(�ช��ป�น)�ก�จกรรมลงท�น (121.76) (221.79) (492.38) 

กร����ง�น�ดจ�กก�จกรรมจ�ด���ง�น    

�ง�นก��ย�มร�ย����นจ�ก�ถ�บ�นก�ร�ง�น�พ��มข��น�(ลดลง) 21.70 (87.57) 275.64 

�ง�นก��ย�มร�ย�ย�วจ�ก�ถ�บ�นก�ร�ง�น�พ��มข��น - - 627.97 

ช��ร�ค�น�ง�นก��ย�มร�ย�ย�ว (180.00) (180.00) (117.76) 

�ง�น�ดจ��ยช��ร��น����นต�ม��ญญ��ช��ก�ร�ง�น (2.73) (3.34) (3.34) 

�ง�น�ดจ��ย�ง�นป�นผล (150.00) (150.00) (149.99) 

�ง�น�ด��ทธ�จ�ก�(�ช��ป�น)�ก�จกรรมจ�ด���ง�น (311.03) (420.91) 632.52 

�ง�น�ด�ล�ร�ยก�ร�ท�ยบ�ท���ง�น�ด�พ��มข��น�(ลดลง)���ทธ� 27.95 (1.74) (3.12) 

�ง�น�ด�ล�ร�ยก�ร�ท�ยบ�ท���ง�น�ดต�นป� 9.10 37.05 35.31 

�ง�น�ด�ล�ร�ยก�ร�ท�ยบ�ท���ง�น�ดปล�ยป� 37.05 35.31 32.19 
 

 

 

ต�ร�ง�ร�ป��ตร���วนท�งก�ร�ง�นท�����ค�ญป��2559-2561 

ร�ยก�ร �น�วยว�ด ป��2559 ป��2560 ป��2561 

��ตร���วน�ภ�พคล��ง       

��ตร���วน�ภ�พคล��ง�  �ท�� 0.66 0.35 0.69 

��ตร���วน�ภ�พคล��ง�ม�น�ร�ว�  �ท�� 0.15 0.21 0.21 

��ตร���วน�ภ�พคล��งกร����ง�น�ด�  �ท�� 0.35 0.50 (0.11) 

��ตร���วน�ม�น�ว�ยนล�ก�น��ก�รค��  �ท�� 13.26 13.32 12.10 

ร�ย��วล��ก�บ�น���ฉล��ย  ว�น 27.14 27.02 29.75 

��ตร���วน�ม�น�ว�ยน��นค������ร�จร�ป  �ท�� 171.38 173.94 112.39 

ร�ย��วล�ข�ย��นค������ร�จร�ป�ฉล��ย�  ว�น 2.10 2.07 3.20 

��ตร���วน�ม�น�ว�ยน�จ���น��  �ท�� 20.73 17.47 26.32 

ร�ย��วล�ช��ร��น���  ว�น 17.37 20.61 13.68 

Cash Cycle   ว�น 11.87 8.48 19.27 

��ตร���วน��ดงคว�ม��ม�รถ�นก�รท��ก���ร      

��ตร�ก���รข��นต�น�   % 12.56 10.15 16.25 

��ตร�ก���รจ�กก�รด���น�นง�น�  % 9.34 3.20 13.38 

��ตร�ก���ร���น�   % 0.14 0.09 0.07 

��ตร�ก���ร��ทธ�   % 7.36 1.98 10.91 
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ต�ร�ง�ร�ป��ตร���วนท�งก�ร�ง�นท�����ค�ญป��2559-2561 

ร�ยก�ร �น�วยว�ด ป��2559 ป��2560 ป��2561 

��ตร�ผลต�บ�ทนผ��ถ�����น % 10.37 2.91 17.31 

��ตร���วน��ดงปร���ทธ�ภ�พ�นก�รด���น�นง�น     

��ตร�ผลต�บ�ทนจ�ก��นทร�พย�  % 5.51 1.61 8.91 

��ตร�ผลต�บ�ทนจ�ก��นทร�พย�ถ�วร   % 13.20 8.29 17.60 

��ตร�ก�ร�ม�นข�ง��นทร�พย�  �ท�� 0.75 0.82 0.82 

��ตร���วนว��คร����น�ยบ�ยท�งก�ร�ง�น     

��ตร���วน�น����นต����วนข�งผ��ถ�����น  �ท�� 0.86 0.74 1.13 

��ตร���วนคว�ม��ม�รถ�นก�รช��ร�ด�ก�บ��ย  �ท�� 13.53 20.50 (1.84) 

��ตร���วนคว�ม��ม�รถช��ร�ภ�ร�ผ�กพ�น-Cash basis �ท�� 1.13 1.24 (0.13) 

��ตร�ก�รจ��ย�ง�นป�นผล  % 84.22 307.02 84.95 
 

(14)�ก�รว��คร�����ล�ค���ธ�บ�ยข�งฝ��ยจ�ดก�ร������ 
� �� ผลก�รด���น�นง�น�นภ�พรวม 

�� บร�ษ�ท��ม�ร�ย�ด��ล�ปร���ทธ�ภ�พ�นก�รท��ก���ร�นป��2561��ย���น�กณฑ�ท��ด��ล�ย�ง�ต�บ�ต

�พ��มข��น��ดยม�ร�ย�ด��ล�ก���ร��ทธ���ง��ดน�บต��ง�ต�บร�ษ�ท���ป�ดด���น�นก�จก�รม��ซ��ง�ป�นท��น��พ��จ�ย��งย��ง 

ป� 
ร�ย�ด�รวม 

�(ล��นบ�ท) 

ก���ร(ข�ดท�น)��ทธ�� 

(ล��นบ�ท) 

ก���ร(ข�ดท�น) 

ค�ด�ป�น��ด��วนข�งร�ย�ด�

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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ก�รว��คร����ผลก�รด���น�นง�น 

ร�ย�ด� 

บร�ษ�ท��ม�ร�ย�ด��นป��2561�รวมท��ง���น�2,697.85�ล��นบ�ท��พ��มข��นจ�กงวด�ด�ยวก�นข�ง������

ป�ก��น�225.09�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��9.10��น���งจ�ก 

(1) ม�ร�ย�ด�จ�กก�รข�ย��ท�น�ล�2,696.07�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��99.93�ข�งร�ย�ด�รวม�
�พ��มข��นจ�กป�ก��น�225.55�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��9.13��น���งจ�กปร�ม�ณข�ย��ท�น�ล�พ��มข��นจ�กป�ก��น
ร��ยล��18.09��ต�ม�ร�ค�ข�ย��ท�น�ล�ดย�ฉล��ยลดลงจ�กป�ก��นร��ยล��7.58 

(2) ม�ร�ย�ด����น�1.78�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��0.07�ข�งร�ย�ด�รวม�ลดลงจ�กป�ก��น�ล�กน��ย�
0.46�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��20.54��น���งจ�กร�ย�ด�จ�กก�รข�ย�Fusel Oil ลดลง 

 

ร�ยล����ยด 
ป��2561 ป��2560 �พ��มข��น(ลดลง) 

ล��นบ�ท % ล��นบ�ท % ล��นบ�ท % 

ร�ย�ด�จ�กก�รข�ย 2,696.07 99.93 2,470.52 99.91 225.55 9.13 

ร�ย�ด����น 1.78 0.07 2.24 0.09 (0.46) (20.54) 

รวมร�ย�ด�ท��ง���น 2,697.85 100.00 2,472.76 100.00 225.09 9.10 
 

ค���ช�จ��ย 

บร�ษ�ท� ม�ค���ช�จ��ย�นป��2561�รวมท��ง���น�2,403.57�ล��นบ�ท�ลดลงจ�กงวด�ด�ยวก�นข�ง����

ป�ก��น�20.33 ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��0.84��น���งจ�ก 

(1) ต�นท�นข�ย��ท�น�ล�พ��มข��นจ�กป�ก��น�38.24�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��1.72��น���งจ�ก

ปร�ม�ณก�รข�ย��ท�น�ล�พ��มข��นจ�กป�ก��นร��ยล��18.09�ต�มท��ช���จงข��งต�น�ล�ว  

(2)�ค���ช�จ��ยข�ย�ล�บร���รลดลงจ�กป�ก��น� 23.43�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��23.77�

�น���งจ�ก�ก�ด��ทกภ�ย�นป��2560�ท�����ต��ง�ย�ด�รงง�นผล�ต��ท�น�ลช��วคร�ว�ล�ต��งบ�นท�กค���ช�จ��ย

�รงง�นผล�ต��ท�น�ล�ป�นค���ช�จ��ย�นก�รบร���ร�พ��มข��น 

(3)�ค�����ย��ยจ�ก��ทกภ�ยลดลงจ�กป�ก��น�71.07�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��96.93��น���งจ�กม�

ก�รจ��ย�ง�นชด�ชยค�����ย��ย���ผ��ท���ด�ร�บผลกร�ทบจ�กบ��ก�ก�ก�บน���ก�ก���ท��พ�งทล�ย ���น�น���งม�จ�ก�ก�ด

��ทกภ�ย�นป��2560�จ��นวน�73.32�ล��นบ�ท �ล�ต��งจ��ย�ง�นชด�ชยค�����ย��ย�นป��2561���ก�2.25�ล��นบ�ท 

(4)�ค���ช�จ��ยก�ร�ง�น�พ��มข��นจ�กป�ก��น� 7.94�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��24.17��น���งจ�ก��������

ม��ง�นก��ย�มจ�ก�ถ�บ�นก�ร�ง�น�พ��มข��น 

(5) ค��ภ�ษ��ง�น�ด��พ��มข��นจ�กป�ก��น�27.99�ล��นบ�ท�ท��งน��ต�มผลก���รท���พ��มข��น 

 

 

 

 

149



ร�ยล����ยด 
ป��2561 ป��2560 �พ��มข��น(ลดลง) 

ล��นบ�ท %�ย�ดข�ย ล��นบ�ท %�ย�ดข�ย ล��นบ�ท % 

ต�นท�นข�ย 2,257.91 83.75 2,219.67 89.85 38.24 1.72 

ค���ช�จ��ยข�ย�ล�บร���ร 75.13 2.79 98.56 3.99 (23.43) (23.77) 

ค�����ย��ยจ�ก��ทกภ�ย 2.25 0.08 73.32 2.97 (71.07) (96.93) 

ค���ช�จ��ยก�ร�ง�น 40.79 1.51 32.85 1.33 7.94 24.17 

ค��ภ�ษ��ง�น�ด� 27.49 1.02 (0.50) (0.02) 27.99 N/A 

รวมค���ช�จ��ยท��ง���น 2,403.57 89.15 2,423.90 98.12 (20.33) (0.84) 
 

ก���รข��นต�น 

บร�ษ�ท��ม�ก���รข��นต�น�นป��2561�จ��นวน�438.16�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��16.25�ข�งร�ย�ด�

จ�กก�รข�ย�พ��มข��นจ�กป�ก��นท��ม�ก���รข��นต�น�250.85�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��10.15�ข�งร�ย�ด�จ�กก�รข�ย�

�น���งจ�กปร�ม�ณก�รข�ย��ท�น�ล�พ��มข��นจ�กป�ก��นร��ยล��18.09��ล�ร�ค�ว�ตถ�ด�บก�กน���ต�ลซ��ง�ป�นต�นท�น

��วน��ญ�ลดลงจ�กป�ก��น�ดย�ฉล��ยร��ยล��17.97 

ร�ยล����ยด 
ป��2561 ป��2560 

ล��นบ�ท % ล��นบ�ท % 

ร�ย�ด�จ�กก�รข�ย 2,696.07 100.00 2,470.52 100.00 

��กต�นท�นข�ย 2,257.91 83.75 2,219.67 89.85 

ก���รข��นต�น 438.16 16.25 250.85 10.15 
 

ก���ร��ทธ� 

 บร�ษ�ท��ม�ก���ร��ทธ��นป��2561 จ��นวน�294.28�ล��นบ�ท��พ��มข��นจ�กป�ก��น�245.42�ล��นบ�ท�

ค�ด�ป�นร��ยล��502.29��ดยม�ก���ร��ทธ����นล��0.29�บ�ท��พ��มข��นจ�กป�ก��น���นล��0.24�บ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��480�

�น���งจ�กม�ก�รจ��ยชด�ชยค�����ย��ย�น���งจ�ก�ก�ด��ทกภ�ย�นป��2560�ต�มท��ช���จงข��งต�น�ล�ว 

ร�ยล����ยด �น�วยว�ด ป��2561 ป��2560 �พ��มข��น(ลดลง) 
ค�ด�ป�นร��ยล� 

(%) 

ก���ร��ทธ� ล��นบ�ท 294.28 48.86 245.42 502.29 

ก���ร��ทธ�ต�����น บ�ทต�����น 0.29 0.05 0.24 480.00 

�ม�ย��ต��: ม�ลค�����นจดท��บ�ยนท���ร�ยกช��ร��ล�ว���นล��1�บ�ท 
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ปร���ทธ�ภ�พ�นก�รท��ก���ร 

(1)�บร�ษ�ท��ม��EBITDA (ก���รก��น��กค���ช�จ��ยก�ร�ง�น�ภ�ษ��ง�น�ด�น�ต�บ�คคล�ค�������มร�ค�

�ล�ค�������ม���น)� �นป��2561�จ��นวน�521.97�ล��นบ�ท �พ��มข��นจ�กป�ก��น�294.18�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��

129.15 �ล�ม��EBITDA�MARGIN�ร��ยล��19.35�ซ��ง�พ��มข��นจ�กป�ก��นค�ด�ป�นร��ยล��10.14��น���งจ�กม�ก�ร

จ��ยชด�ชยค�����ย��ย�น���งจ�ก�ก�ด��ทกภ�ย�นป��2560�ต�มท��ช���จงข��งต�น�ล�ว 

(2)��บร�ษ�ท��ม���ตร�ก���ร��ทธ��(NET PROFIT MARGIN) �นป��2561�ร��ยล��10.91��พ��มข��นจ�ก

ป�ก��นค�ด�ป�นร��ยล��8.93��น���งจ�กม�ก�รจ��ยชด�ชยค�����ย��ย�น���งจ�ก�ก�ด��ทกภ�ย�นป��2560�ต�มท��ช���จง

ข��งต�น�ล�ว 

(3)��บร�ษ�ท��ม���ตร�ผลต�บ�ทนต����วนข�งผ��ถ�����น� (RETURN ON EQUITY)��นป��2561������

ค�ด�ป�นร��ยล��17.31��พ��มข��นจ�กป�ก��นร��ยล��14.40� 

(4)� �บร�ษ�ท�� ม���ตร�ผลต�บ�ทนต����นทร�พย�รวม  (RETURN ON TOTAL ASSETS) �น����������

ป��2561�ค�ด�ป�นร��ยล��8.91��พ��มข��นจ�กป�ก��นร��ยล��7.30��ล�ม�ผลต�บ�ทนต����นทร�พย�ถ�วร� (RETURN 

ON FIXED ASSETS)��นป��2561�ค�ด�ป�นร��ยล��17.60��พ��มข��นจ�กป�ก��นร��ยล��9.31 

งบ��ดงฐ�น�ก�ร�ง�น 

ร�ยล����ยด �น�วยว�ด 
ณ�ว�นท���31�

ธ�นว�คม�2561 

ณ�ว�นท���31

ธ�นว�คม�2560 
�พ��มข��น(ลดลง) 

ค�ด�ป�นร��ยล� 

(%) 

��นทร�พย�รวม 

�น����นรวม 

��วนข�งผ��ถ�����นรวม 

ล��นบ�ท 

ล��นบ�ท 

�ล��นบ�ท 

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 

ม�ลค�����นต�มบ�ญช� บ�ทต�����น 1.77 1.63 0.14 8.59 

�ม�ย��ต��: ม�ลค�����นจดท��บ�ยนท���ร�ยกช��ร��ล�ว���นล��1�บ�ท 
 

��นทร�พย� 

บร�ษ�ท��ม���นทร�พย�รวม�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561��พ��มข��นจ�กว�น���นป� 2560�จ��นวน�

941.98 ล��นบ�ท��ร���พ��มข��นร��ยล��33.28�ปร�ก�บด�วย 

(1)���นทร�พย��ม�น�ว�ยน�พ��มข��นจ�กว�น���นป��2560�จ��นวน�585.20�ล��นบ�ท��ร���พ��มข��นร��ย

ล��137.84��น���งจ�ก (ก)��ง�น�ด�ล�ร�ยก�ร�ท�ยบ�ท���ง�น�ดลดลง�3.12�ล��นบ�ท��ร��ลดลงร��ยล��8.84�(ข)�

ล�ก�น��ก�รค���ล�ล�ก�น�����น�พ��มข��น�63.08�ล��นบ�ท��ร���พ��มข��นร��ยล��29.64�(ค)���นค��คง��ล��ซ��ง��วน��ญ�

�ป�นว�ตถ�ด�บก�กน���ต�ล�พ��มข��น�18.71�ล��นบ�ท��ร���พ��มข��นร��ยล��15.22�(ง)��ง�นจ��ยล�วง�น��ค��ซ�����นค��ซ��ง

��วน��ญ��ป�นว�ตถ�ด�บก�กน���ต�ล�พ��มข��น �506.71�ล��นบ�ท��ร���พ��มข��นร��ยล��1,318.87��ล��(จ)���นทร�พย�

�ม�น�ว�ยน���นลดลง�0.18�ล��นบ�ท��ร��ลดลงร��ยล��1.19 
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(2) ��นทร�พย��ม��ม�น�ว�ยน�พ��มข��นจ�กว�น���นป��2560�จ��นวน�356.78�ล��นบ�ท��ร���พ��มข��น

ร��ยล��14.83��น���งจ�ก�(ก)�ท��ด�น���ค�ร�ล���ปกรณ�ซ��ง��วน��ญ��ป�น�คร���งจ�กร�รงง�นร���ยน���ก�ก���

�พ��มข��น�357.74�ล��นบ�ท��ร���พ��มข��นร��ยล��14.92��ล��(ข)���นทร�พย��ม��ม�น�ว�ยน���นลดลง�0.96�ล��นบ�ท�

�ร��ลดลงร��ยล��12.94 

�น����น 

บร�ษ�ท��ม��น����นรวม�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561��พ��มข��นจ�กว�น���นป��2560�จ��นวน�797.69�

ล��นบ�ท��ร���พ��มข��นร��ยล��66.34��น���งจ�ก�(ก)��จ���น��ก�รค���ล��จ���น�����นซ��ง��วน��ญ��ป�นค��ว�ตถ�ด�บ

ก�กน���ต�ลลดลง�14.27�ล��นบ�ท �ร��ลดลงร��ยล��8.93�(ข)��ง�นก��ย�มร�ย����น�ล�ร�ย�ย�ว�ซ��งน��ม��ช�ซ���

ว�ตถ�ด�บ�ล��ช�ลงท�นก���ร��ง�รงง�นร���ยน���ก�ก����พ��มข��น�785.85�ล��นบ�ท��ร���พ��มข��นร��ยล��77.28�����

�ล��(ค)��น����น���นซ��ง��วน��ญ��ป�นค��ภ�ษ��ง�น�ด�ค��งจ��ย�พ��มข��น�26.11�ล��นบ�ท��ร���พ��มข��นร��ยล��101.44 

��วนข�งผ��ถ�����น� 

บร�ษ�ท��ม���วนข�งผ��ถ�����นรวม�ณ�ว�นท���31�ธ�นว�คม�2561��พ��มข��นจ�กว�น���นป��2560�จ��นวน�

144.29�ล��นบ�ท�ค�ด�ป�นร��ยล��8.86��ล�ม�ม�ลค�����นต�มบ�ญช��พ��มข��นจ�ก���นล��1.63�บ�ท��ป�น���นล��1.77�บ�ท�

�น���งจ�กม�ก���ร��ทธ��พ��มข��น 

กร����ง�น�ด 

ร�ยล����ยด 
���������น�วย�: ล��นบ�ท 

ป��2561 ป��2560 

�ง�น�ด��ทธ�จ�ก�(�ช��ป�น)�ก�จกรรมด���น�นง�น (143.26) 640.96 

�ง�น�ด��ทธ�จ�ก�(�ช��ป�น)�ก�จกรรมลงท�น (492.38) (221.79) 

�ง�น�ด��ทธ�จ�ก�(�ช��ป�น)�ก�จกรรมจ�ด���ง�น 632.52 (420.91) 

�ง�น�ด�พ��มข��น�(ลดลง)���ทธ� (3.12) (1.74) 

�ง�น�ดยกม�ต�นงวด 35.31 37.05 

�ง�น�ดคง��ล��ปล�ยงวด 32.19 35.31 
 

(1)�บร�ษ�ท��ม��ง�น�ด��ทธ� �ช��ป�นก�จกรรมด���น�นง�น�นป��2561�จ��นวน�143.26�ล��นบ�ท�

ปร�ก�บด�วย�(ก)�ก���รก��น��กภ�ษ��ง�น�ด�น�ต�บ�คคล�321.76�ล��นบ�ท�(ข)�ร�ยก�รท���ม�กร�ทบ�ง�น�ด��ช�น�ค��

�����มร�ค���ล��จ��นวน�201.22�ล��นบ�ท�(ค)���นทร�พย�ด���น�นง�น��น�ด��ก��ล�ก�น��ก�รค����ล�ล�ก�น�����น���นค��

คง��ล����ง�นจ��ยล�วง�น��ค��ซ�����นค�����นทร�พย��ม�น�ว�ยน���น�ล���นทร�พย��ม��ม�น�ว�ยน���น��พ��มข��น�586.43�ล��น

บ�ท�(ง)��น����นด���น�นง�น��น�ด��ก���จ���น��ก�รค���ล��จ���น�����น��น����น�ม�น�ว�ยน���น��ล����ร�งผลปร��ยชน�

ร�ย�ย�วข�งพน�กง�นลดลง�38.28�ล��นบ�ท�(จ)�ร�บด�ก�บ��ย�0.13�ล��นบ�ท��ล��(ฉ)�จ��ยด�ก�บ��ย�ล�ภ�ษ��ง�น

�ด��41.66�ล��นบ�ท 
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(2) บร�ษ�ท��ม� �ง�น�ด��ทธ��ช� �ป�นก�จกรรมลงท�น �นป��2561�จ��นวน�492.38�ล��นบ�ท�

ปร�ก�บด�วย� (ก)�ค��ซ���ท��ด�น�16.39�ล��นบ�ท�(ข)�ค��ก���ร��ง�รงง�นร���ยน���ก�ก���� 327.97�ล��นบ�ท��ล��

(ค)�ค��ปร�บปร�งร�บบบร���รจ�ดก�รน���ก�ก����ล�ร�ยก�ร���น���148.02�ล��นบ�ท 

(3) บร�ษ�ท��ม��ง�น�ด��ทธ�จ�กก�จกรรมจ�ด���ง�น�นป��2561�จ��นวน�632.52�ล��นบ�ท�

ปร�ก�บด�วย�(ก)��ง�นก��ย�มร�ย����น�พ��มข��น�275.64�ล��นบ�ท�(ข)��ง�นก��ย�มร�ย�ย�ว�พ��มข��น��ทธ��510.21�ล��น

บ�ท�(ค)�ช��ร��น����นต�ม��ญญ��ช��ก�ร�ง�น�3.34�ล��นบ�ท��ล��(ง)�จ��ย�ง�นป�นผล�149.99�ล��นบ�ท 

�ภ�พคล��ง�ล�คว�ม�พ�ยงพ�ข�ง�ง�นท�น 

(1)��บร�ษ�ท��ม���ตร���วน�น����นรวมต����วนข�งผ��ถ�����นรวม� (TOTAL DEBT TO EQUITY 

RETIO)�ณ�ว�น���นป��2561��พ�ยง�1.13 :1�ซ��ง�ป�น��ตร���วนท��ต�����ต�บร�ษ�ท���ด�ร�บก�ร�น�บ�น�นจ�ก�ถ�บ�น

ก�ร�ง�นด�วยด�ม�ตล�ดจ�งท������ม�ม�ป�ญ���ต��ย��ง�ด 

(2)� �บร�ษ�ท��ม���ตร���วน�ภ�พคล��ง� (CURRENT RATIO)��ล�ม���ตร���วน�ภ�พคล��ง��������

�ม�น�ร�ว� (QUICK RATIO)�ณ�ว�น���นป��2561��ท��ก�บ�0.69��ท����ล��0.21��ท���ต�มล��ด�บ�ท�� งน���บร�ษ�ท�� ���������������

ม�กร����ง�น�ดจ�กก�รด���น�นง�น� (CASH GENERATION)��ล�วง�ง�น��น�ช���ท��จ��ช��นก�รด���น�นง�น�ด��ย��ง

�พ�ยงพ� 

(3)��บร�ษ�ท��ม�วงจร�ง�น�ด� (CASH CYCLE) �นป��2561��พ�ยง�19.27�ว�น��พ��มข��นจ�กป�ก��น�

10.80�ว�น��ดยม�ร�ย��วล��ร�ยก�ก�บ�น���ฉล��ย�29.75�ว�น��พ��มข��นจ�กช�วง�ด�ยวก�นข�งป�ก��น�2.73�ว�น� �ล�ม�

ร�ย��วล��ม�น�ว�ยน��นค���ฉล��ย�3.20�ว�น��พ��มข��นจ�กช�วง�ด�ยวก�นข�งป�ก��น�1.13�ว�น��ต�ม�ร�ย��วล�ช��ร��น��

�จ���น��ก�รค���ฉล��ย�13.68�ว�น�ลดลงจ�กป�ก��น�6.93�ว�น 

   ภ�ร�ผ�กพ�นด��น�น����น 

บร�ษ�ท��ม�ภ�ร�ผ�กพ�นต�ม�ง���น�ข��ญญ�ก��ย�ม�ง�นก�บธน�ค�รพ�ณ�ชย��นปร��ทศ���ง�น��ง�ด�งน��� 

(1)�บร�ษ�ท��จ�ต��งปฏ�บ�ต�ต�ม�ง���น�ขก�รด��รง��ตร���วน�D/E�(DEBT TO EQUITY RATIO)�

�ม��ก�นกว���2.00��ท���ล��DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) �ม�ต���กว���1.25��ท���จนกว����ญญ�ก��ย�ม

�ง�นจ����น��ดลง�ซ��งบร�ษ�ท����ม�รถด��รง��ตร���วน�D/E �ล��DSCR �ด�ต�มข��ผ�กพ�น�น��ญญ�ก��ย�ม�ง�น�ดย�ม�

ม�ป�ญ��ผ�ด��ญญ��ต��ย��ง�ด 

(2)�บร�ษ�ท�ล�นน�ร�ซ�ร���ซ��จ��ก�ด� (ม��ชน)� (�ล�นน��)�ซ��ง�ป�นบร�ษ�ท�ม�จ�ต��งด��รง

��ด��วนก�รถ�����น�นบร�ษ�ท���ม����ต���กว��ร��ยล��50�ข�งจ��นวน���นท��ง�มดตล�ด��ย���ญญ�ก��ย�ม�ง�น�ซ��งล�นน�

ย�ง�ม�ม�น�ยบ�ยลด��ด��วนก�รถ�����น�นบร�ษ�ท�����ต���กว��ร��ยล��50�ข�งจ��นวน���นท��ง�มด�ต��ย��ง�ด� 

(3)�บร�ษ�ท��จ��ม���ม�รถจ��ย �ง�นป�นผล����ก�ผ��ถ�����นซ��งรวมถ�งล�นน���กบร�ษ�ท�������������

�ม���ม�รถปฏ�บ�ต�ต�ม�ง���น�ขท��ก���นด�น��ญญ�ก��ย�ม�ง�น��ช�น�ก�รด��รง��ตร���วน�D/E��ล��DSCR, ก�รด��รง
��ด��วนก�รถ�����นข�งล�นน��นบร�ษ�ท�� �ป�นต�น�ซ��งท��ผ��นม�บร�ษ�ท��ย�ง�ม��คยม�ป�ญ��ผ�ด��ญญ�ท��ท���ว� �������

ก�บธน�ค�รผ�����ก���ต��ย��ง�ด���กท��ง�ด�ร�บก�ร�น�บ�น�นท�งก�ร�ง�นจ�กธน�ค�รผ�����ก���ป�น�ย��งด�ม��ดยตล�ด 

�  
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 ผลกร�ทบต��ก�รด���น�นง�น�น�น�คต 

�ครงก�รลงท�น�น�น�ตค 

บร�ษ�ท���ย��ร��ว��งด���น�น�ครงก�รก���ร��ง �รงง�นร���ยน���ก�ก���� (EVAPORATOR 

SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) ค�ดว� � จ � ก� � �ร� � ง � ล� ว � �ร� จ���������

�น�ตรม��ท�� �1/2562�ซ�� ง�ป�น�ครงก�รจ�ดก�รน������ยจ�กกร�บวนก�รผล�ต ��ท�น�ลท��ม�ปร���ทธ�ภ�พ

ปร���ทธ�ผล�ล�ลดผลกร�ทบต�����ง�วดล��มท��ย��งย�น�ซ��ง��ดคล��งก�บน�ยบ�ยข�งบร�ษ�ท���ล���ม�รถลดก�ร

�ช�ทร�พย�กรน����ด�ม�กกว��ร��ยล��90��น���งจ�กน���ควบ�น�นจ�กกร�บวนก�รร���ยน���ก�ก���ด�งกล��ว��ม�รถ

น��กล�บม��ช��นก�รผล�ต��ท�น�ล�ด���ล�ม�พล�งง�น�ฟฟ����วน�ก�นท��ผล�ตจ�ก�ครงก�รน��ซ��ง��ม�รถน���ป�ช������

�น�รงง�นผล�ต��ท�น�ลท�������ม�รถปร��ย�ดก�ร�ช�พล�งง�น�ฟฟ�� ��ล�ย�ง�ด�ผล�ตภ�ณฑ�พล�ย�ด��ป�น�

Potassium Humate ป�ล�ปร�ม�ณ�50,000��มตร�กต�น�ซ��ง��ม�รถจ���น��ย�ล�ท�����บร�ษ�ท��ม�ร�ย�ด��ล�

ก���ร�พ��มม�กข��น��กด�วย 

 �นว�น�ม�น�น�คต 

�ค�ดว��ร�ค�ว�ตถ�ด�บก�กน���ต�ลท���ช��นก�รผล�ต��ท�น�ล�นป��2562��ย���นร�ด�บต�����ป�น�ป

ต�มท�ศท�งร�ค�น���ต�ล�นตล�ด�ลก�น���งจ�กม�ผลผล�ต��งกว��คว�มต��งก�ร�ปร�ก�บก�บปร�ม�ณ���ย�ข����บ���

ท��ค�ดว��จ�ม�ปร�ม�ณ��ง�กล��ค�ยงก�บป��2561�ค�ดว��ผลก�รด���น�นง�นข�งบร�ษ�ท���นป��2562�จ��ย���นร�ด�บ��

ท��ด��ช�น�ด�ยวก�บป��2561��ดยบร�ษ�ท��ย�งคงม��ง�น�นก�รร�กษ�ค�ณภ�พผล�ตภ�ณฑ��ล�ก�รบร���รต�นท�นก�รผล�ต�

��ท�น�ล�ย��งม�ปร���ทธ�ภ�พปร���ทธ�ผล�พ������ม�ผลก�รด���น�นง�นท��ด��ล��ต�บ�ตม�กย��งข��น�นป�ต���ป 
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ร�ยง�นคว�มร�บผ�ดช�บข�งคณ�กรรมก�รต��ร�ยง�นท�งก�ร�ง�น 

 งบก�ร�ง�นข�ง�บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย�� �จ��ก�ด� (ม��ชน)� ปร�จ��ป��2561�น��น�ด�จ�ดท��ข��น����

ต�มข��ก���นด�นปร�ก�ศกรมพ�ฒน�ธ�รก�จก�รค���ร���งก���นดร�ยก�รย��ท��ต��งม��นงบก�ร�ง�น�ซ��ง�ช�บ�งค�บ

ต�มพร�ร�ชบ�ญญ�ต�ก�รบ�ญช��พ.ศ.�2543��ล��ด�ปฏ�บ�ต�ต�มม�ตรฐ�นบ�ญช�ท��ก���นด�นพร�ร�ชบ�ญญ�ต�

ว�ช�ช�พบ�ญช��พ.ศ.�2547 

� คณ�กรรมก�รร�บผ�ดช�บต��ร�ยง�นท�งก�ร�ง�นข�ง�บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย�� �จ��ก�ด�(ม��ชน)�����������

ท��จ�ดท��ข��น�พ�������ก�ดคว�มม��น�จว���ด���ดงฐ�น�ก�ร�ง�น�ผลก�รด���น�นง�น�ล�กร����ง�น�ดรวมท���ป�นจร�ง

�ล��ม��ต��มผล�ดย�ด�จ�ด���ม�ก�รบ�นท�กข��ม�ลท�งบ�ญช�ท��ถ�กต��งครบถ�วน�พ�ยงพ���ล�ร�ยง�นท�งก�ร
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บทบ�ญญ�ต�ข�งกฎ�ม�ยต��ง���ท���ก��ยวข��งรวมท��งด��ล�ม�����ก�ดคว�มข�ด�ย�งท�งผลปร��ยชน�ตล�ดจน

พ�จ�รณ��ล���น��ต�งต��งผ����บบ�ญช�ข�งบร�ษ�ท�� �ดยคณ�กรรมก�รตรวจ��บ�ด���ดงคว�ม���น �������������

�ว��นร�ยง�นข�งคณ�กรรมก�รตรวจ��บซ��ง��ดง�ว��นร�ยง�นปร�จ��ป��2561��ล�ว 

 

ว�นท���21�ก�มภ�พ�นธ��2562 

�นน�มคณ�กรรมก�ร�บร�ษ�ท��ทย����กร����น�น�ร�ย���จ��ก�ด�(ม��ชน) 

 

                                         

 

������������������������(น�ย���รจน���ศ�ภ�ว��ด��ก�ล) �������������(น�ย�น�นต����ล����รณ�) 

�����������������������������ปร�ธ�นกรรมก�ร���������������������ร�กษ�ก�รปร�ธ�น�จ���น��ท��บร���ร 

 

155



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ� ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งต้นนี� แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแส          

เงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควร

ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ได ้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

บริษทัฯตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวข้อง

กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณอื�นๆตามที�ระบุในขอ้กาํหนด

นั�นด้วย ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นาํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ          

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เรื�องเหล่านี�   
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ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ได้กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ�งได้รวมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี� ด้วย การปฏิบติังานของข้าพเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจา้ ซึ�งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื�องเหล่านี�

ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีที�สําคญั เนื�องจากจาํนวนที�บนัทึกบญัชีมีสาระสําคญัและส่งผล

กระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ บริษทัฯมีรายได้หลกัมาจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอลซึ�งมี

ความผนัผวนในเรื�องราคาและความตอ้งการใช้ในปัจจุบนั ดงันั�นจึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาใน

การรับรู้รายได้ของบริษทัฯ  

ขา้พเจา้ได ้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษทัฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่ง

มาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายเพื�อตรวจสอบการรับรู้รายได้

วา่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาขายของบริษทัฯ และสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของบริษทัฯ     

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกล้สิ�นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลด

หนี� ที�บริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได้แบบแยกยอ่ย 

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

รายการบญัชีที�ทาํผา่นใบสําคญัทั�วไป 

ข้อมูลอื�น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง            

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ�งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความ

เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื�นนั�น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ข้อมูลอื�นนั�นมี

ความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                  

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามที�กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวให้ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อให้มีการ

ดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

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

กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัฯหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได้ 

ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด                

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่้วย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยูไ่ด้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง                    

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ได ้ปฏิบติังานดงัต่อไปนี�ด้วย 

ท ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน            

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ

ความเสี�ยงเหล่านั�น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

ท ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

ท ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

ท สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ข ้อสังเกตไว ้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัฯต้องหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได้ 

ท ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ได ้สื�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ได้วางแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ได ้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและได้สื�อสารกบัผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�ง

ขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจา้และมาตรการที�

ขา้พเจา้ใช้เพื�อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเรื�องเหล่านี� ไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที�ผูม้ีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะได้จากการสื�อสารดังกล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพนัธ์ 2562 

160



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

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            

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

สินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั 9,559,492                9,559,492                

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

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

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 21 3,033,208                3,463,877                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 768,760                   2,084,560                

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

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

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

เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี� อื�น 14 145,536,882    159,812,022    

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

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

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 22,285,607  -   

สํารองผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 17 2,291,033    4,089,548    

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

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

หนี�สินไม่หมุนเวียน

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

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

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

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 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     

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแล้ว

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 188,795,985    188,795,985    

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 556,451   556,451   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 18 100,000,000    100,000,000    

   จดัสรรแล้ว - สํารองท ั�วไป 26 192,000,000    192,000,000    

   ยงัไม่ได้จดัสรร 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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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

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

รายได้อื�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         

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 17,034,842              7,154,341                

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 58,098,085              91,409,749              

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

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

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 362,554,502            81,206,082              

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

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 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)               

หัก: 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 

กาํไรสําหรับปี 0.29 0.05

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

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 321,762,939            48,357,425              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

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

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

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               230,576                   

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

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,277,607                386,670                   

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

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�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                

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�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)

   เจ้าหนี� การคา้และเจ้าหนี� อื�น (39,827,681)             (28,998,668)             

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

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

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) 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) กิจกรรมดําเนินงาน (143,257,796)           640,959,881            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

164



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 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

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

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 627,968,432            -                               

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

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน (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

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

   ซื�ออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                               1,993,124                

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561  

1. ข้อมูลทั�วไป 

บริษ ัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จ ัดตั�งขึ�นเป็นบริษัทจาํกัดและได้แปรสภาพเป็น

บริษ ัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย เมื�อวนัที�  18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิล ําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท 

ลานนารีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษัทมหาชนที�จดทะเบียนจัดตั�งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ 

บริษ ัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจําหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็นเชื�อเพลิง                  

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

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

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

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที� 11 ตุลาคม 2559 ออก

ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี�ได ้จดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ํานวนหลายฉบับ ซึ� งมีผลบังค ับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบ

ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี� ไม่มี

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

หลังวันที� 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับ

งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ

ให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบัติ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่ซึ�งได้มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี�  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

บญัชีที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�   

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

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

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 สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 กบัสัญญาที�ท ํากบัลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น

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

สําหรับการรับรู้รายได้ที� เกิดขึ�นจากสัญญาที�ท ํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ ํานวนเงินที�

สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการคาดวา่จะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการที�ได้ส่งมอบ

ให้แก่ลูกค้า และกาํหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวข้อง

ทั�งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละข ั�นตอน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู ่ระหว่างประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ� มนํา

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั             
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบ

ระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือ

ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาํหนดหลักการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการ

วดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลักการเกี�ยวกบัการบัญชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบั

ใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�

มีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู ่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ�มนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4.  นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายได ้จากการขายสินค้ารับรู้เมื�อบริษัทฯได้โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสําคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กบัผูซื้�อแล ้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

สําหรับสินคา้ที�ได้ส่งมอบหลงัจากหักส่วนลดแล้ว 

 ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูง ซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ได้มาและไม่มีข้อจาํกดัในการ

เบิกใช้ 

4.3 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

ซึ�งคาํนวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.4 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี� การค้าแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับ             

ผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได้ ซึ�งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์

การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี�   

4.5 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก) หรือมูลค่า

สุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ํ�ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวประกอบด้วย ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ย

ในการผลิต  

 วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ

แล้วแต่ราคาใดจะต ํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช้ 

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับ หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการ

ผลิตสินคา้นั�นให้เสร็จและตน้ทุนที�จาํเป็นในการขาย 

4.6 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และ               

ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ถ้ามี) 

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี�   

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 

เครื�องใช้สํานักงาน 3, 5, 15 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 
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 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั�ง 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

 บริษัทฯตัดรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื�อจ ําหน่ายสินทรัพย ์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์ รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษ ัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั�นออกจาก

บญัชี 

4.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที�เกี�ยวข้องกับสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื�อบริษัทฯมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯจะได้รับเงิน

อุดหนุนนั�นและบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษัทฯแสดงเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที�เกี�ยวข ้อง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเสื�อมราคาที�ลดลง 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าต ัดจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 

ของสินทรัพยน์ั�น 

 บริษัทฯตัดจ ําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ์นั�น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื�อมีข้อบ่งชี� ว่า

สินทรัพย์นั�นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของ

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนดังกล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

 อายุการให้ประโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3, 5, 10 ปี 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข ้องกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนักงานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจาํนวนเงินที�ต ้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต ํ�ากวา่  

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด ําเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อ ัตราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

สินทรัพย ์และหนี� สินที�เป็นตัวเงินซึ� งอยู ่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนได้รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี� วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั�น ทั�งนี�

มูลค่าที�คาดวา่จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์ บริษทัฯประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตที�กิจการคาดวา่จะได้รับจากสินทรัพย์และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิด

ลดก่อนภาษีที�สะท้อนถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ

เสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขาย บริษทัฯใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ ซึ�งสะท้อนถึงจาํนวนเงินที�

กิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อ

กับผู ้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคาก ันได้อย่างเป็นอิสระใน

ลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ�งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและ

เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ

บริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ�งบริษทัฯ

ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน  

บริษัทฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

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

ผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทันทีที�มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื�อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง 

4.14 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษ ัทฯจะบันทึกประมาณการหนี� สินไว้ในบัญชีเมื�อภาระผูกพันซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลด

เปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นได ้อย่างน่าเชื�อถือ  
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4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้ตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 20 สําหรับกิจการที�ไม่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนและได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั �วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และ

หนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหนี� สินที�เกี�ยวข้องนั�น โดยใช้อ ัตรา

ภาษีที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษ ัทฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการต ัดบัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้นั�น 

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวข้องกบั

รายการที�ได้บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะต้องจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผู้อื�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผู ้ซื� อและผู ้ขาย (ผู ้ร่วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกําหนดให้ต ้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหนี� สินที�มีล ักษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ที�เกี�ยวข ้องกบั

สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที�สุด  
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ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์และหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดับชั�นของ

มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื� องที� มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�

เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที�สําคญัมีดงันี�  

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอนหรือรับโอน

ความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท์ี�เช่าดงักล่าวแล้วหรือไม่ 

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนที�คาดว ่าจะเกิดจากสินค้าที�เคลื�อนไหวช้าหรือเสื�อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที�

ลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

 ในการคํานวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต ้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น  

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั�น 

ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข ้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ� ง

เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น  
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษ ัทฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั �วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณการว่าบริษ ัทฯ

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ�งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที�สําคัญกบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เกณฑ์ที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้

ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�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. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(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 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย ์มีอ ัตราดอกเบี� 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 - 

รายได้คา้งรับ -    4,347,000 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 2,673 3,503 

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

 ยอดคงเหลือของลูกหนี�การค้า ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 238.5 ล้านบาท (2560: 207.1 ล้านบาท) 

เป็นลูกหนี�การคา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: บาท) 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน              

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้สําเร็จรูป - 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 บริษัทฯบันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะ

ได้รับเป็นจาํนวน 0.6 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที�รับรู้เป็นต้นทุนในระหว่างปี 

(2560: บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นจาํนวน 0.6 

ล้านบาท 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

สัญญาดังกล่าว ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื�อกากนํ� าตาลเป็นจาํนวน 545.1 

ล้านบาท (2560: 38.4 ล้านบาท)  

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

 

ที�ดินและส่วน

ปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 

สิ�งปลูกสร้าง 

เครื�องจักรและ

อุปกรณ์ 

เครื�องใช้

สํานักงาน 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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�อมราคาสําหรับปี - 11,026,507 130,652,189 1,492,477 2,768,071 - 145,939,244 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�        

ตดัจาํหน่าย - - (1,110,038) (166,476) (47,167) - (1,323,681) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 - 83,899,835 796,847,926 16,908,313 23,054,907 - 920,710,981 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 17,563,922 136,824,033 1,527,417 2,778,822 - 158,694,194 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 - 101,463,757 933,671,959 18,435,730 25,833,729 - 1,079,405,17� 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 145,939,244 

2561 (จาํนวน 156 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 158,694,194 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํ� ากากส่าระหว่างก่อสร้างจาํนวน 350.9 

ล้านบาท (2560: ไม่มี) ซึ� งบริษัทฯได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ�งเพื�อใช้ในการก่อสร้างโรงงาน
ดังกล่าว ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู ้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้าง

จาํนวน 4.4 ล้านบาท (2560: ไม่มี) โดยคาํนวณจากอตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 2.9 ถึง 3.7 ต่อปี 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเครื�องใช้สํานักงานและยานพาหนะซึ�งได้มาภายใต้สัญญา

เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 4.8 ล้านบาท (2560: 7.6 ล้านบาท) 
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บริษทัฯได้นําที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วนและเครื�องจกัร ซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2561 จาํนวนประมาณ 1,613.6 ล้านบาท (2560: 1,713.6 ล้านบาท) ไปคํ�าประกนัเงินกูยื้มระยะสั�นและระยะยาว

และวงเงินสินเชื�อที�ได้รับจากธนาคารพาณิชย ์ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 16 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีเครื�องจกัรและอุปกรณ์ เครื�องใช้สํานักงานและยานพาหนะจาํนวนหนึ� ง

ซึ� งตัดค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพย ์

ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 92.0 ล้านบาท (2560: 75.0 ล้านบาท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนซึ� งได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

แสดงได้ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ราคาทุน 9,116,986 7,605,986 

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,454,675) (5,739,844) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 2,662,311 1,866,142 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

มูลค่าตามบัญชีตน้ปี 1,866,142 2,346,190 

ซื�อเพิ�ม 1,511,000 157,740 

ตดัจาํหน่าย - (1) 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (714,831) (637,787) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 2,662,311 1,866,142 

13. เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)   

 2561 2560 2561 2560 

ตั�วสัญญาใช้เงิน 2.75 - 2.95 2.75 - 3.00 882,905,000 633,209,723 

ทรัสต์รีซีท 2.75 2.75 - 2.85 291,807,145 265,858,306 

รวม   1,174,712,145 899,068,029 

วงเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบ ันการเงินของบริษทัฯ ค ํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดิน พร้อมสิ�งปลูกสร้าง

บางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 

179



 

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 

หัก: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (83,285) (388,819) 

รวม 2,804,292 5,838,789 

หัก:  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (2,094,663) (3,254,811) 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 709,629 2,583,978 

บริษัทฯได้ท ําสัญญาเช่าการเงินกับบริษ ัทลีสซิ�งเพื�อเช่าเครื�องใช้สํานักงานและยานพาหนะใช้ในการ

ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 และ 5 ปี  

บริษทัฯมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดงันี�   

(หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายท ั�งสิ�นตามสัญญาเช่า 2,171,975 715,602 2,887,577 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (77,312) (5,973) (83,285) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นต ํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ�นตาม

สัญญาเช่า 2,094,663 709,629 2,804,292 
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(หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นต ํ�าที�ตอ้งจ่ายท ั�งสิ�นตามสัญญาเช่า 3,560,344 2,667,264 6,227,608 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (305,533) (83,286) (388,819) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นต ํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ�นตาม

สัญญาเช่า 3,254,811 2,583,978 5,838,789 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 

    2561 2560 

เงินกูยื้มระยะยาว 627,968,432 117,757,191 

หัก: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (102,000,000) (117,757,191) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 525,968,432 - 

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 117,757,181 

บวก: เบิกเงินกูเ้พิ�มระหวา่งปี 627,968,432 

หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (117,757,191) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 627,968,432 

เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศเพื�อ

ทาํการปรับโครงสร้างหนี�ทั�งหมดที�มีกบัธนาคารอีกแห่งหนึ�งในประเทศในวงเงินจาํนวน 845 ล้านบาท โดย

เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม 2556 บริษทัฯได้ทาํการเบิกเงินกู้ตามสัญญาเงินกูเ้พื�อการปรับโครงสร้างหนี�ดังกล่าว

และชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสั�นและระยะยาวที�มีกบัธนาคารในประเทศทั�งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 837.8 ล ้าน

บาท เงินกูยื้มดังกล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปีที�หนึ�งและเพิ�มขึ�น

ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั�งแต่ปีที�สองถึงปีที�ห้า เงินกูยื้มนี� มีกาํหนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระคืนเป็น

รายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดที�หนึ�งถึงเกา้ช ําระงวดละ 90 ล้านบาท และงวดที�สิบชําระส่วน

ที�เหลือทั�งหมด โดยมีกาํหนดชําระคืนตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาว

ดังกล่าวค ํ� าประกนัโดยการจดจํานองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจักรของบริษัทฯตามที�

กล่าวในหมายเหตุ 11 
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ต่อมาเมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2557 บริษทัฯได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวกบัธนาคารเพื�อ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญาบางประการ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศ ใน

วงเงินจาํนวน 418 ล้านบาท เงินกูยื้มดังกล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 

โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวนัทาํการสุดท ้ายของเดือนที� 18 นับจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก (8 มิถุนายน 

2561) เงินกูยื้มนี� มีกาํหนดชําระคืนภายใน 6 ปี โดยชําระเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดที�

หนึ�งถึงเกา้ชาํระงวดละ 42 ล้านบาท และงวดที�สิบชําระส่วนที�เหลือทั�งหมด และจ่ายดอกเบี�ยทุก ๆ 3 เดือน 

เงินกูยื้มระยะยาวดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของ

บริษทัฯตามที�กล่าวในหมายเหตุ 11 

ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯได้เข้าท ําสัญญาเงินกู ้ระยะยาวอีกสัญญากบัธนาคารแห่งเดิม     

ในวงเงินจาํนวน 300 ล้านบาท เงินกูยื้มดังกล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อ

ปี โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในว ันทําการสุดท้ายของเดือนที� 6 นับจากวันเบิกเงินกู ้งวดแรก (15 

พฤศจิกายน 2561) เงินกูย้ืมนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี โดยชาํระเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด 

โดยชาํระงวดละ 30 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี�ยทุก ๆ 3 เดือน เงินกูยื้มระยะยาวดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจด

จาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวในหมายเหตุ 11  

ภายใตสั้ญญาเงินกูยื้มดังกล่าว บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี� ให้เป็นไป

ตามอตัราที�กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขเรื�องการดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามที�

กาํหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ (2560: บริษ ัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามเงื�อนไขเรื� องการดํารง

อตัราส่วนทางการเงินตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด้ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ด้มีหนังสือผ่อนปรน

เงื�อนไขเรื�องการดํารงอัตราส่วนทางการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ให้บริษัทฯแล้วเมื�อ

วนัที� 29 มกราคม 2561 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 เงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 117.8 ล้านบาท เป็นเงินกูยื้มที�

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีทั�งจาํนวน) 
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17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานแสดงได้ดังนี�  

 (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�ยนแปลงขอ้สมมติด้านประชากรศาสตร์ - 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   

หมุนเวียน 2,291,033 4,089,548 

ไม่หมุนเวียน 3,234,253 2,267,991 

 5,525,286 6,357,539 

 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
ตน้ทุนขาย  387,185 68,579 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,890,422 318,091 

รวมค่าใช้จ่ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,277,607 386,670 

 ในปี 2561 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็นจาํนวน

ประมาณ 2.3 ล้านบาท (2561: 4.1 ล้านบาท)  
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 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของบริษทัฯประมาณ 9 ปี และ 13 ปี (2560: 9 ปี และ 13 ปี) 

 สมมติฐานที�สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.4, 2.9 2.4, 2.9 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  5.0, 6.0 5.0, 6.0 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงาน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 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�ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน (101,209) 149,554 
 

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 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�ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน (653,765) 964,853 
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 เมื�อวนัที� 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ�งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน
ฉบบัใหม่นี�กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ�งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ขึ�นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหนี� สินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น 0.6 ล้านบาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของงวดที�กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 

18. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้องจัดสรร
กาํไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ� งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจ ําปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนับริษทัฯได้จดัสรรสํารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถ้วนแล้ว 

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที�สําคญัดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใช้ไป 1,937,407,699 1,954,051,551 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (597,608) (9,116,701) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 159,409,024 146,577,031 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนักงาน 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 ได้เกิดอุทกภัยทาํให้คนับ่อเก็บกกันํ�ากากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลที�บาํบัด
แล้วบางส่วนชาํรุดพงัทลาย ส่งผลให้นํ� ากากส่าไหลเขา้สู่พื�นที�ชุมชนและพื�นที�เกษตรกรรมข้างเคียง มีผลให้
บริษัทฯต้องชําระค่าความเสียหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคําสั�งให้หยุดการผลิตเอทานอลชั�วคราว 
เพื�อแกไ้ขปัญหาบ่อบาํบดันํ� าเสียให้กลับมาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ทั�งนี�บริษทัฯได้สํารวจความเสียหายจาก
ผลของอุทกภยัที�เกิดขึ�น และบนัทึกค่าเสียหายที�เกิดขึ�นเป็นจาํนวน 73.3 ล้านบาท และจาํนวน 2.3 ล้านบาท 
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี 2560 และ 2561 ตามลาํดบั  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได้ทาํประกนัครอบคลุมความเสียหาย และอยู่ระหวา่งดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชย
กบับริษทัประกนัภยั  
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21. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 27,055,0�� - 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน - (164,539) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 430,6�� (334,318) 

ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27,485,679 (498,857) 

 จํานวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่วนประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี�  

                                                                     (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 648,976 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัภาษีเงินได้มีดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 321,762,939 48,357,425 

อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 64,352,588 9,671,485 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน - (164,539) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) (39,669,854) (14,733,793) 

ค่าใช้จ่ายตอ้งห้าม 3,494,489 720,954 

ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหักได้เพิ�มขึ�น (1,347,031) (512,142) 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้ที�ไม่ได้รับรู้ - 4,066,078 

อื�น ๆ 655,487 453,100 

รวม (36,866,909) (10,005,803) 

ภาษีเงินได้ที�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27,485,679 (498,857) 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้จาํนวน 20.3 ล้านบาท ที�บริษทัฯไม่ได้

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี (2560: 20.3 ล้านบาท) 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้จาํนวน 20.3 ล้านบาท จะสิ�นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ในปี 2565 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบด้วย

รายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,249,516 4,876,444 

การบนัทึกสัญญาเช่าการเงิน 296,641 748,468 

สํารองผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 261,519 246,806 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 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 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนดงันี�   

บัตรส่งเสริมเลขที� 1760(2)/2546 2078(9)/2551 

ลงวนัที� 26 ธันวาคม 2546 19 พฤศจิกายน 2551 

1. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแอลกอฮอล์

บริสุทธิ�  

ผลิตเอทานอล 

(99.5%) 

2. สิทธิประโยชน์สําคญัที�ได้รับ   

2.1 ได้รับยก เว้นภาษี เ งินไ ด้นิติ บุคคลสําหรับกําไรที� ได้จากการ

ประกอบกิจการที�ได ้รับการส่งเสริม (นับแต่วนัที�เริ�มมีรายได้จาก

การประกอบกิจการนั�น) และได้รับยกเวน้ไม่ต้องนําเงินปันผลจาก

กิจการที�ได้รับการส่งเสริมซึ�งได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลไป

รวมคํานวณเพื�อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที�ได้รับยกเวน้ภาษี

เงินได้นิติบุคคล 

8 ปี  

(สิ�นสุดแลว้) 

 

8 ปี  

(จะหมดอายุในวนัที�  

1 เมษายน 2563) 

 

2.2 ได้รับอนุญาตให้น ําผลขาดทุนประจําปีที�เกิดขึ�นในระหว่างได้รับ

ยกเว ้นภาษี เงินได้ไปหักออกจากกําไรสุทธิที� เ กิดขึ� นภายหลัง

ระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วนัพน้กาํหนดเวลา

ตามขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข ้าสําหรับวตัถุดิบ วสัดุจําเป็นและของที�ใช้ใน

การผลิตเพื�อการส่งออก นับจากวนัที�นําเขา้ครั� งแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเริ�มมีรายได้ 

 

31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 ทั�งนี�บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 รายได้ของบริษทัฯเป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจาํแนกตามกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

รายได้จากการขาย   

   กิจการที�ได้รับการส่งเสริม 1,538,770,800 1,461,624,145 

   กิจการที�ไม่ได้รับการส่งเสริม 1,157,305,042 1,008,894,485 

รวม 2,696,075,842 2,470,518,630 
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23. กําไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจาํนวนถัวเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 2561 2560 
กาํไรสําหรับปี (บาท) 294,277,260 48,856,282 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก (หุ้น) 1,000,000,000 1,000,000,000 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.29 0.05 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้าน

การดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วน

งานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ

จําหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็นเชื� อเพลิง และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ�งวดัมูลค่าโดย

ใช้เกณฑ์เดียวกบัที�ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนั�น รายได้ กาํไรจากการ

ดําเนินงาน และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและเขต

ภูมิศาสตร์แล้ว  

ในปี 2561 บริษทัฯมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,209 ล้านบาท 770 ล้านบาท 

และ 266 ล้านบาท (ปี 2560: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,137 ล้านบาท 

674 ล้านบาท และ 379 ล้านบาท) 

25. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานบริษทัฯได้ร่วมกนัจดัต ั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 

ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี�บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่

พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯรับรู้

เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 3.4 ล้านบาท (2560: 3.0 ล้านบาท) 
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26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล          
จ่ายต่อหุ้น วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (บาท) (บาท)  
2561     
เงินปันผลสําหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการที�ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่วนัที� 
1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที�                   
31 ธันวาคม 2560 

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
เมื�อวนัที� 19 เมษายน 
2561 

50,000,000 0.05 18 พฤษภาคม 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับกาํไร
จากการดาํเนินงานของกิจการที�
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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     
เงินปันผลสําหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการที�ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่วนัที� 
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที�                   
31 ธันวาคม 2559 

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
เมื�อวนัที� 24 เมษายน 
2560 

50,000,000 0.05 23 พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับกาํไร
จากการดาํเนินงานของกิจการที�
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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�ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 ยงัมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรกาํไรสะสมเพื�อกนัไว้

เป็นสํารองทั�วไปจาํนวน 192 ล้านบาท  

27. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

27.1 ภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 88.4 ล้าน

บาท ที�เกี�ยวข้องกบัการก่อสร้างโรงงานระเหยนํ� ากากส่าและโครงการก่อสร้างอื�นๆ (2560: โครงการก่อสร้างบ่อ

ระเหยนํ� ากากส่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.6 ล้านบาท) 
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27.2 ภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวข้องกบัการเช่าพื�นที�อาคารสํานักงานและบริการอื�น ๆ อายุของ

สัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง  5 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นต ํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงันี�  

(หน่วย: ล ้านบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 2561 2560 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 4.7 5.4 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.0 7.5 

27.3 ภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาให้บริการและซื�อสินค้าระยะยาว 

ก) บริษัทฯได้ทาํสัญญาซื�อไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า ซึ�งสัญญาดังกล่าวมี

กําหนด 1 ปี เริ�มตั� งแต่วันที� 21 ธันวาคม 2553 ถึงวันที�  20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย

อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซึ�งอตัราค่าซื�อไฟฟ้าเป็นไปตามที�ระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาซื�อกากนํ�าตาลซึ�งมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 

โดยเริ�มมีการซื�อในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื�อ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราที�ระบุในสัญญา ส่วนปีที� 4    

และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี�ยของราคาที�ซื�อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ ตั�งแต่ปีที� 6     

เป็นต้นไปราคาซื�อขายจะทําการตกลงเป็นรายปีโดยปริมาณการซื�อให้เป็นไปตามที�ระบุในสัญญา

นอกจากนี�  บริษ ัทฯได้ทาํสัญญาซื�อกากนํ� าตาลเพิ�มเติมอีกสองบริษทัมีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี และจะ     

ตกลงราคาซื�อก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซื�อให้เป็นไปตามที�ระบุในสัญญา 

27.4 การคํ�าประกัน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีหนังสือคํ�าประกนัซึ�งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน

5.0 ล้านบาท เพื�อค ํ�าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2560: 

5.2 ล้านบาท) 
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28. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษ ัทแห่งหนึ� งกล่าวหาว่าบริษ ัทฯไม่ปฏิบ ัติตามสัญญาซื�อขายมันเส้นลงว ันที�                  

21 มกราคม 2554 และบนัทึกข้อตกลงฉบบัลงวนัที� 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 186.9  

ล้านบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯได้ยื�นคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทัดังกล่าวโดยเรียก

ค่าเสียหายจาํนวน 82.4 ล้านบาท จากนั�นในวนัที� 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งได ้พิจารณายกฟ้องคดีที�บริษัท

ดังกล่าวกล่าวหาบริษัทฯ และให้บริษัทด ังกล่าวชําระเงินค่าซื�อมันเส้นที�บริษัทฯจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 6.9 

ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัที�ฟ้องแยง้) จนกว่า

จะชาํระเสร็จสิ�น พร้อมทั�งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม 

เมื�อวนัที� 3 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ยื�นอุทธรณ์ค ัดค้านคาํพิพากษาดังกล่าว และเมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 

2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั�นตน้  

ต่อมาเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2559 บริษทัฯได้ยื�นฎีกาคดัค้านคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวต่อศาลฎีกาและ

เมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยื�นฟ้องบริษทัดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึ� งขณะนี�คดีอยู่ระหวา่งการ

พิจารณาของทั�งสองศาลโดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษ ัทฯยงัไม่ได้รับชําระเงินจากบริษทัดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับเงินค่าซื�อมนัเส้นจ่ายล่วงหน้าที�จ่ายให้กบับริษัท

ดงักล่าวไวเ้ต็มจาํนวนแล้ว 

29. ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยุติธรรมแยกแสดงตามลาํด ับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ดงันี�   

          (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

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

30. เครื�องมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื� องมือทางการเงินที�สําคัญของบริษัทฯตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินลงทุนชั �วคราว-กองทุนเปิด ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี� อื�น หนี� สินตามสัญญา

เช่าการเงิน เงินกูยื้มระยะสั�นและเงินกูยื้มระยะยาว บริษทัฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวข ้องกบัเครื�องมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�  
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ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

บริษทัฯมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการ

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ด ังนั�นบริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะได้รับความ

เสียหายที�เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี�   ลูกค ้าส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นบริษทันํ� ามนัซึ�งมี

ชื�อเสียงและฐานะการเงินดี จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชี

ของลูกหนี�การคา้ที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

บริษัทฯมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี� ยที�สําคัญอ ันเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากธนาคาร เจ้าหนี� ตามสัญญาเช่า

การเงิน เงินกู้ยืมระยะสั� นและเงินกูยื้มระยะยาวที�มีดอกเบี� ย อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพย์และหนี� สิน

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกล้เคียงกบั

อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ�า  

สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเภทอัตราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพย ์และ

หนี� สินทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอัตรา

ดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงันี�             

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

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�สินทางการเงิน     

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,174.7 - - - 1,174.7 2.75 - 2.95 

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 145.5 145.5 - 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.1 0.7 - - 2.8 0.27 - 15.32 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 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: ล้านบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

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�สินทางการเงิน     

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 899.1 - - - 899.1 2.75 - 3.00 

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 159.8 159.8 - 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.2 2.6 - - 5.8 0.27 - 15.32 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 117.8 - 117.8 3M THBFIX + 1.95 

 902.3 2.6 117.8 159.8 1,182.5  

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

บริษ ัทฯไม่คาดว่าจะมีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนที�สําค ัญจากรายการซื�อขายและการกูย้ืม เนื�องจาก

รายการส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท  

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นและเงินกูยื้มมีอตัราดอกเบี�ย

ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกล้เคียงกบั

มูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. การบริหารจัดการทุน  

 ว ัตถุประสงค์ในการบริหารจ ัดการทุนที�สําค ัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ� งโครงสร้างทางการเงินที�

เหมาะสมเพื�อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย                 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.1:1 (2560: 0.74:1)  

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ได ้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
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