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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ABM”) ดำเนินธุรกิจจัดหำและจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีว มวลหลำกหลำยประเภท อำทิ เช่ น กะลำปำล์ม ไม้ สับและส่วนอื่น ๆของไม้ ขี ก้ บ ขี เ้ ลื่อ ย ฝุ่ นไม้ และชีว มวลอัดแท่ ง
(Biomass pellet) เป็ นต้ น ให้ กบั ลูกค้ ำอุตสำหกรรมในหลำยสำขำธุรกิจซึ่งมีควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
กระบวนกำรผลิต ทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ
1.1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชั ้นนำด้ ำนกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลในระดับภูมิภำคเอเชีย
พันธกิจ

ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำอย่ ำงรวดเร็ ว ด้ วยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ห ลำกหลำย ให้ ควำมสำคัญ
ด้ ำ นคุณภำพและมี ป ริ ม ำณเชื อ้ เพลิง ชี ว มวลที่ สำมำรถส่ง ถึง ลูกค้ ำได้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและสม่ ำ เสมอ พร้ อมด้ ว ยระบบ
โลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ รวมทั ้งกำรบริกำรหลังกำรขำยที่เป็ นเลิศ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียของบริษัท
1.2

ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ

ครอบครัวควรสถำพรมีประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจมำมำกกว่ำ 60 ปี โดยเริ่ มต้ นจำกธุรกิจกำรเป็ นผู้ผลิตผง
ธูป วัตถุดิบยำจุดกันยุง และจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลจำกแกลบ เศษไม้ และเศษฟื นให้ กับโรงงำนอุตสำหกรรม ต่อมำ
จึงมีกำรจัดตั ้งบริ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2527 ภำยใต้ ชื่อบริ ษัท อุตสำหกรรมผงธูปไทย จำกัด ด้ วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้ น 1.00 ล้ ำนบำท เพื่อขยำยกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำว ต่อมำ บริ ษัทได้ จัดตั ้งบริ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท สถำพรธนำพัฒน์
จำกัด (“STP”) ขึ ้นเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2533 เพื่อให้ บริกำรขนส่งสินค้ ำทำงรถ และทำให้ กำรบริหำรกำรจัดส่งสินค้ ำเป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถให้ บริกำรได้ ทนั ตำมเวลำที่ลกู ค้ ำกำหนด นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรลงทุนในคลังสินค้ ำหลำย
แห่ง เพื่อเป็ นจุดรับ รวบรวม เก็บสำรองและกระจำยสินค้ ำให้ กบั บริษัทอีกด้ วย
ภำยหลังธุรกิ จกำรจัดหำและจัดจำหน่ ำยเชื อ้ เพลิงชีวมวลได้ เ ติบโตอย่ำงต่อเนื่ องตำมควำมต้ องกำรเชื อ้ เพลิง
ทดแทนที่เพิ่มมำกขึ ้น บริ ษัทจึงหันมำเน้ นธุรกิจกำรจัดหำ และจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล โดยยกเลิกกำรดำเนินธุรกิจ
ผลิตผงธูป และวัตถุดิบยำจุดกันยุง และเปลีย่ นชื่อเป็ นบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2552 เพื่อให้ ชื่อ
สอดคล้ องกับประเภทธุรกิจหลักมำกขึ ้น นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ จัดตั ้งบริ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท ภำประภัส จำกัด (“PPP”) เมื่อ
วัน ที่ 1 ตุลำคม 2552 เพื่ อ รองรั บกำรขยำยตัวของธุ รกิ จจัดหำและจัดจ ำหน่ ำยเชื อ้ เพลิง ชีว มวล โดยจะจัดหำและจัด
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ รับกำรยกเว้ นภำษี มลู ค่ำเพิ่ม บริษัทและบริษัทย่อยได้ ดำเนินธุรกิจกำรจัดหำและจัดจำหน่ำย
เชื อ้ เพลิงชี วมวลมำอย่ ำงยำวนำนจนเป็ นที่ร้ ู จัก และได้ รับ กำรยอมรับ จำกผู้จัดจ ำหน่ำ ยและผู้ซื อ้ อย่ำ งกว้ ำ งขวำงจำก
หลำกหลำยอุตสำหกรรม รวมไปถึงผู้จดั จำหน่ำยและลูกค้ ำในต่ำงประเทศ บริ ษัทจึงได้ จัดตั ้งบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศ 3
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท ได้ แก่ PT. Asia Biomass Indonesia (“ABI”) Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”) และ Asia Biomass
Resources SDN. BHD. (“ABR”) เพื่อดำเนินกำรจัดหำสินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซีย และ
จำหน่ำยให้ กบั ABM เพื่อให้ ABM นำไปจัดจำหน่ำยต่อ โดยมีทั ้งกำรจัดส่งสินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวลตรงจำก 3 บริ ษัทย่อย
ดังกล่ำวให้ กบั ลูกค้ ำของ ABM ในต่ำงประเทศ และจัดส่งมำยังคลังสินค้ ำของ ABM ในประเทศไทย
สรุปประวัติควำมเป็ นมำ กำรเปลีย่ นแปลง และพัฒนำกำรที่สำคัญ
ปี 2527
: - บริษัทจดทะเบียนก่อตั ้งในนำม บริษัท อุตสำหกรรมผงธูปไทย จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม
2527 โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่มต้ นเท่ำกับ 1.00 ล้ ำนบำท และแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน
10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100.00 บำทต่อหุ้น
ปี 2547
: - บริ ษั ทเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนเป็ น 5.00 ล้ ำนบำท เมื่อ วันที่ 29 ธันวำคม 2547 โดยออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100.00 บำทต่อหุ้น โดยเสนอขำยให้ กับผู้
ถือหุ้นเดิม
ปี 2533
: - บริ ษัท สถำพรธนำพัฒน์ จำกัด จัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2533 โดยมีทุนจดทะเบียน
เริ่มต้ นเท่ำกับ 1.00 ล้ ำนบำท และแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
100.00 บำทต่อหุ้น โดยครอบครัวควรสถำพรถือหุ้นทั ้งหมด
ปี 2542
: - บริ ษั ท สถำพรธนำพัฒ น์ จ ำกัด เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนเป็ น 4.00 ล้ ำ นบำท เมื่ อ วั น ที่ 4
พฤศจิกำยน 2542 โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 30,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100.00
บำทต่อหุ้น โดยเสนอขำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2552
: - บริษัทเปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2552
- บริ ษัท ภำประภั ส จำกัด จัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2552 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น
เท่ ำกับ 1.00 ล้ ำนบำท และแบ่ง ออกเป็ นหุ้น สำมัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ ำที่ ตรำไว้
100.00 บำทต่อหุ้น โดยครอบครัวควรสถำพรถือหุ้นทั ้งหมด
ปี 2554
: - เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2554 บริษัทเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท สถำพรธนำพัฒน์ จำกัด และ
บริ ษัท ภำประภั ส จ ำกัด จำกผู้ถือหุ้น เดิ ม ที่ มู ลค่ ำ ที่ตรำไว้ 100.00 บำทต่อ หุ้น จ ำนวน
39,998 หุ้น และ 9,998 หุ้น ตำมลำดับ ทำให้ บริ ษัทถือหุ้นใน 2 บริ ษัทดังกล่ำวเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 และร้ อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว ตำมลำดับ
ปี 2556
: - PT. Asia Biomass Indonesia จัดตัง้ ขึ ้นเมื่อ วัน ที่ 28 พฤศจิ กำยน 2556 ที่ป ระเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 13,930.80 ล้ ำนรู เปี ยห์ (เทียบเท่ำกับ 1.20 ล้ ำน
ดอลลำร์ สหรั ฐอเมริ กำ) แบ่ งออกเป็ นหุ้นสำมัญจ ำนวน 12,000 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้ 1.16
ล้ ำนรูเปี ยห์ต่อหุ้น (เทียบเท่ำกับ 100 ดอลลำร์ สหรัฐอเมริกำ) ทุนชำระแล้ วเท่ำกับ 3,482.70
ล้ ำนรู เ ปี ยห์ (เทียบเท่ำกับ 0.30 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ) ซึ่งถือ หุ้นโดยบริ ษัท ร้ อยละ
99.00 ของทุนที่เรียกชำระแล้ ว
ปี 2557
: - Asia Biomass Energy SDN. BHD. ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับพันธมิตรในประเทศมำเลเซีย
จัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2557 ที่ประเทศมำเลเซีย โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่ำกับ 0.40
ล้ ำนริงกิตมำเลเซีย แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ จำนวน 0.40 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 1.00 ริ งกิต
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 2

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

-

ปี 2558

-

-

-

ปี 2559

ปี 2560

:

-

-

-

-

มำเลเซียต่อหุ้น โดยบริ ษัทถือหุ้นใน ABE ร้ อยละ 55.00 ส่วนที่เหลือร้ อยละ 45.00 ถือหุ้น
โดยพันธมิตรในประเทศมำเลเซีย 2 รำย ได้ แก่ นำย Lau Hieng Ung และ นำย Law Hieng
Chai
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 6.10 ล้ ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 11,000
หุ้น มู ลค่ ำ ที่ ตรำไว้ 100.00 บำทต่ อ หุ้น โดยเสนอขำยให้ กั บ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม เมื่ อ วั น ที่ 26
ธันวำคม 2557
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 76.00 ล้ ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 699,000
หุ้น มู ลค่ ำ ที่ ตรำไว้ 100.00 บำทต่ อ หุ้น โดยเสนอขำยให้ กั บ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม เมื่ อ วั น ที่ 18
สิงหำคม 2558
Asia Biomass Energy SDN. BHD. เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 0.50 ล้ ำนริ งกิตมำเลเซีย โดย
ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 0.10 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 1.00 ริ งกิตมำเลเซียต่อหุ้น โดย
เสนอขำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ำยน 2558
Asia Biomass Resources SDN. BHD. จัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2558 ที่ประเทศ
มำเลเซีย โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่ำกับ 0.50 ล้ ำนริงกิตมำเลเซีย และแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 0.50 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 1.00 ริ งกิตมำเลเซียต่อหุ้น ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับ
พันธมิตรในประเทศมำเลเซียโดยบริ ษัทถือหุ้นใน ABR ร้ อยละ 55.00 ส่วนที่เหลือร้ อยละ
45.00 ถือหุ้นโดยพันธมิตรในประเทศมำเลเซีย 3 รำย ได้ แก่ นำย Law Hieng Chai นำย
Ho Kim Hee และนำย Lai Che Sieng
บริษัทได้ รับกำรรับรองจำกบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9
สิงหำคม 2559 ว่ำบริษัทมีมำตรฐำนกำรจัดกำรห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ ชีวมวล
อัดแท่ง ขี ้กบ ขี ้เลื่อย ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ของบริ ษัท ตำมมำตรฐำนของ FSC Chain
of Custody (CoC) ของ Forest Stewardship Council (FSC) (เลขที่ BV-COC-130246
และ BV-CW-130246)
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2560 มีมติให้ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทจำนวน 74.00 ล้ ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนจำนวน 76.00 ล้ ำนบำท
เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 150.00 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 148.00
ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท โดยจัดสรรให้ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 73.00 ล้ ำน
หุ้น (2) ประชำชน เป็ นครัง้ แรกจำนวน 75.00 ล้ ำนหุ้น และพิจำรณำอนุมัติกำรแปรสภำพ
บริษัทจำกบริษัทจำกัดเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด
บริ ษัทจดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษั ทมหำชนจ ำกัด เมื่ อวันที่ 1 มีนำคม 2560 และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วจำนวน 36.50 ล้ ำนบำทเมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2560 ปั จจุบันบริ ษัทมี
ทุน จดทะเบี ยน จ ำนวน 150.00 ล้ ำ นบำท และช ำระแล้ ว 112.50 ล้ ำ นบำท แบ่ งเป็ นหุ้น
สำมัญจำนวน 225.00 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท
STP ได้ รับ กำรรั บรองระบบบริ ห ำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015 จำกบริ ษัท เอซี เ อ็ ม
เซอร์ วิสเซส จำกัด จำกัดเมื่อวันที่ 23 มิถนุ ำยน 2560
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 3

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

- บริษัทได้ รับรำงวัลเกียรติยศมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อ
สัง คม (CSR-DIW Beginner Award 2017) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2560
- บริ ษั ท ได้ รับ กำรรั บ รองจำกกระทรวงอุตสำหกรรมว่ ำ เป็ นอุตสำหกรรมสีเ ขี ยวระดับ ที่ 2
ปฏิบตั ิกำรสีเขียว (Green Activity) เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2560
- บริษัทได้ รับกำรรับรองจำกบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด ว่ำบริ ษัทมี
มำตรฐำนกำรจัดกำรห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวล อำทิเช่น ชีวมวล
อัดแท่ง ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ เป็ นต้ น และในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม้ แปรรู ป ไม้
อัด ไม้ บำง และวัสดุแผ่น ของบริ ษัท ตำมมำตรฐำนของ FSC Chain of Custody (CoC)
ของ Forest Stewardship Council (FSC)

1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
(มหาชน)
ธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ าย
เชือ้ เพลิงชีวมวล

99.98%
99.00%

ธุรกิจขนส่ ง
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจจัดหำ
และจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
บริษัท สถำพรธนำพัฒน์ จำกัด

บริษัท ภำประภัส จำกัด

99.99%

PT. Asia Biomass Indonesia

55.00% Asia Biomass Energy SDN. BHD.
55.00%

Asia Biomass Resources SDN.

รายชื่อบริ ษัทย่ อย

บริษัท ภำประภัส จำกัด
PT. Asia Biomass Indonesia
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สัดส่ วนการ
ถือหุ้นโดย
ABM
(ร้ อยละ)
99.98
99.00

การประกอบธุรกิจ

จัดหำและจัดจำหน่ ำยเชื ้อเพลิงชีว มวลที่ไ ด้ รับ กำรยกเว้ น
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
จัดหำเชื อ้ เพลิง ชี ว มวลจำกประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และจั ด
จำหน่ำยให้ กบั ABM แต่เพียงผู้เดียว
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 4

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

รายชื่อบริ ษัทย่ อย

Asia Biomass Energy SDN. BHD.

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นโดย
ABM
(ร้ อยละ)
55.00

Asia Biomass Resources SDN.
BHD.

55.00

บริษัท สถำพรธนำพัฒน์ จำกัด

99.99

การประกอบธุรกิจ

จัดหำเชื อ้ เพลิ ง ชี ว มวลจำกประเทศมำเลเซี ย ในบริ เ วณ
อำณำเขตเมือง Bintulu และจัดจำหน่ำยให้ กับ ABM แต่
เพียงผู้เดียว1/
จัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำก ประเทศมำเลเซีย ยกเว้ นบริ เวณ
เขตเมือง Bintulu และจัดจำหน่ำยให้ กับ ABM แต่เพียงผู้
เดียว1/
ให้ บริกำรขนส่งสินค้ ำทำงรถบรรทุก โดยให้ บริ กำรกับ ABM
และ PPP เป็ นหลัก และหำกมีกำลังกำรให้ บริ กำรเหลือใน
บำงช่ ว งก็ จ ะให้ บ ริ กำรขนส่ ง กับ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และ
บริษัทอื่นด้ วย

หมำยเหตุ: 1/ กำรจัดตัง้ 2 บริษัทในประเทศมำเลเซีย เนื่องจำกพันธมิตรในประเทศมำเลเซียมีควำมเชี่ยวชำญกำรจัดหำในแต่ละพื ้นที่แตกต่ำง
กัน

1.4

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ไม่มี
-
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 5

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ

บริ ษั ท และบริ ษั ทย่ อ ยดำเนิ น ธุ รกิ จ จัดหำและจัดจ ำหน่ ำ ยเชื อ้ เพลิง ชี ว มวลเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ กำรจัดหำและจัด
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลจะดำเนินกำรโดยบริษัทและบริษัทย่อยทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ ได้ แก่ PPP ABI ABE และ
ABR และมี STP สนับสนุนกำรดำเนินกำรให้ บริ กำรขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหำและจัดจำหน่ำย
โดยแสดงโครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมประเภทธุรกิจได้ ดงั นี ้
รายได้ แบ่ งตามประเภทธุรกิจ
รายได้ จากการขายสินค้ า
- ในประเทศ
- ต่ำงประเทศ

ดาเนินการ
โดย

2558
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1,203.76 96.26 1,276.11 98.55 1,239.55 99.48
ABM และ PPP
979.21 78.30 1,140.46 88.08 1,130.39 90.72
ABM
224.55 17.96
135.65 10.48
107.93
8.66

- ต่ำงประเทศ – บริษัทย่อยใน
ABE
ต่ำงประเทศ1/
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ ง2/ STP
รายได้ อ่นื ๆ3/
ABM และ
บริ ษัทย่ อย
รวม

-

-

-

-

1.23

0.10

17.02
29.78

1.36
2.38

2.17
16.55

0.17
1.28

1.35
5.16

0.11
0.41

1,294.83 100.00

1,246.06

100.00

1,250.56 100.00

หมำยเหตุ:
1/ เนื่องจำกบริษัทได้ คำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำมำเลเซีย ซึง่ รำคำขำยอยู่ในระดับที่นำ่ พอใจ และเป็ นปริมำณที่ไม่กระทบต่อแผนกำรส่งออกของบริ ษัท
จึงได้ ให้ ABE ขำยตรงให้ ลกู ค้ ำเป็ นกรณี ๆ
2/ รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรขนส่งที่แสดงในตำรำงข้ ำงต้ น เป็ นรำยได้ เฉพำะส่วนที่ทำง STP ให้ บริ กำรขนส่งกับบุคคลภำยนอก ทังนี
้ ้ STP จะ
ให้ บริกำรขนส่งกับบริษัท และ PPP เป็ นหลัก
3/ รำยได้ อื่นประกอบด้ วย (1) รำยได้ จำกกำรขำยสินทรัพย์ (2) กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (3) รำยได้ จำกกำรเคลมประกัน
ทรัพย์สนิ และ (4) รำยได้ อื่นๆ
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 6

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยทำกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยสำมำรถแบ่งได้ เป็ น 5 กลุ่มหลัก โดยมีรำยได้ จำก
กำรขำยแบ่งตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ในระหว่ำงปี 2558 ถึงปี 2560 ดังนี ้
รายได้ แบ่ งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

2558
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
การขายในประเทศ
979.21 81.35 1.140.46 89.37 1,130.39 91.19
- กะลำปำล์ม
660.46 54.87
610.81 47.86
554.19 44.71
- ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้
82.04
6.82 295.73 23.17
366.38 29.56
- ชีวมวลอัดแท่ง
98.68
8.20 107.43
8.42
83.06
6.70
- ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย และฝุ่ นไม้
134.02 11.13
121.32
9.51
97.17
7.84
- สินค้ ำอื่นๆ
4.01
0.33
5.17
0.41
29.59
2.38
การขายต่ างประเทศ
224.55 18.65
135.65 10.63
109.16
8.81
- กะลำปำล์ม
224.55 18.65
135.65 10.63
77.83
6.28
- ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้
0.09
0.01
- ชีวมวลอัดแท่ง
28.63
2.31
- สินค้ ำอื่นๆ
1.38
0.11
- กะลำปำล์ม (บริษัทย่อย
1.23
0.10
ในต่ำงประเทศ)
รวม
1,203.76 100.00 1,276.11 100.00 1,239.55 100.00
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 7

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)
แผนภาพแสดงสัดส่ วนรายได้ จากการขายแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ถึงปี 2560

2.

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก คือ กำรจัดหำและจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กับผู้ที่มีควำมต้ องกำร
ใช้ เ ชื อ้ เพลิง ชี ว มวล ทัง้ ผู้ที่ มี ค วำมต้ อ งกำรใช้ เ ชื อ้ เพลิง ชี ว มวลเป็ นเชื อ้ เพลิง ในกระบวนกำรผลิต ได้ แ ก่ กลุ่ม โรงงำน
อุตสำหกรรม และกลุม่ โรงไฟฟ้ำ และผู้ที่นำเชื ้อเพลิงชีวมวลไปใช้ ประโยชน์ ด้ำนอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรู ปชีวมวล กลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุม่ ที่นำเชื ้อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ำยต่อ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวล
จำกแหล่งผู้ผลิต และผู้จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล (“Supplier”) ที่มีคุณภำพและน่ำเชื่อถือ ทั ้งนี ้ กำรจัดหำในประเทศจะ
ดำเนินกำรผ่ำน ABM และ PPP ส่วนกำรจัดหำในต่ำงประเทศจะดำเนินกำรผ่ำน ABI ABE และ ABR โดยกำรจัดจำหน่ำย
ให้ กบั ลูกค้ ำจะดำเนินกำรผ่ำน ABM และ PPP เท่ำนั ้น
เชื ้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) คือ เชื ้อเพลิงที่ได้ จำกสิ่งมีชีวิตหรื อสำรอินทรี ย์ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็ นพลังงำน
ได้ เช่น ผลผลิตรองจำกกระบวนกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร และผลผลิตส่วนเหลือหลังกำรเก็บเกี่ ยวทำงกำรเกษตร
และป่ ำไม้ เป็ นต้ น โดยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหำและจัดจำหน่ำยนั ้น เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มำจำก
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร ซึง่ สำมำรถแบ่งได้ ตำมแหล่งที่มำเป็ น 3 ประเภท คือ
1. เชื ้อเพลิงชี วมวลที่ ได้ จ ำกกระบวนกำรแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่ น กะลำปำล์ม ใยปำล์ม ทะลำย
ปำล์มจำกโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบ ขี ้กบจำกโรงงำนเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ขี ้เลื่อย ปี กไม้ และส่วนอื่นๆของไม้ จำก
โรงเลือ่ ย แกลบจำกโรงสีข้ำว และชำนอ้ อยจำกโรงงำนผลิตน ้ำตำล เป็ นต้ น
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2. เชื อ้ เพลิงชี ว มวลที่ไ ด้ จ ำกกำรท ำเกษตร เช่น ฟำงข้ ำ วจำกนำข้ ำ ว ปลำยไม้ รำกไม้ และตอไม้ จ ำกสวน
ยำงพำรำ ใบอ้ อยและยอดอ้ อยจำกไร่ อ้อย เหง้ ำมันสำปะหลังจำกไร่ มันสำประหลัง และซังข้ ำวโพดจำกไร่
ข้ ำวโพด เป็ นต้ น
3. เชื อ้ เพลิงชี ว มวลที่ ได้ จำกกำรปลูกขึน้ ใหม่ เพื่ อเป็ นแหล่งพลังงำนโดยเฉพำะ ส่ ว นมำกเป็ นไม้ โ ตเร็ ว เช่ น
กระถินยักษ์ ยูคำลิปตัส และหญ้ ำเนเปี ยร์ เป็ นต้ น
โดยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่บริษัทและบริษัทย่อยจัดหำและจัดจำหน่ำยนั ้น ส่วนใหญ่ จะเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ จำก
กระบวนกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะใช้ วิธีกำรเผำไหม้ โดยตรง (Direct Combustion) เพื่อเปลี่ยน
เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นพลังงำนควำมร้ อนและนำไปใช้ ในกระบวนกำรผลิตของตน กล่ำวคือ ผู้ใช้ จะนำเชื ้อเพลิงชีวมวลไปเผำ
ในเตำเผำ เพื่อ ให้ เกิดควำมร้ อนในหม้ อ ไอน ้ำ (Boiler) จนน ้ำในหม้ อไอน ้ำเดือ ดและกลำยเป็ นไอน ้ำ โดยไอน ้ำที่ได้ จะมี
ควำมดัน อุณหภูมิ และอัตรำกำรไหลตำมที่ผ้ ใู ช้ กำหนดไว้ และผู้ใช้ จะนำไอน ้ำนี ้ไปใช้ ประโยชน์ ในกระบวนกำรผลิตต่อไป
เช่น นำไปใช้ หมุนกังหันไอน ้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ำ นำไปใช้ เป่ ำอำกำศเพื่อทำให้ เส้ นใยผ้ ำแห้ งในโรงงำนทอผ้ ำ และนำไปใช้ ฆ่ำ
เชื ้อในอุตสำหกรรมอำหำร เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ ไอน ้ำสำมำรถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ ในหลำกหลำยรู ปแบบในกระบวนกำรผลิตของ
แต่ละอุตสำหกรรม และในแต่ละขั ้นตอน ขึ ้นกับผู้ใช้ งำน ทั ้งนี ้ ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลจะต้ องเลือกประเภทเชื ้อเพลิงชีวมวลให้
เหมำะสมกับเทคโนโลยีของเตำเผำและหม้ อไอน ้ำที่มีอยู่ โดยบำงเทคโนโลยีสำมำรถรองรับเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ ประเภท
เดียว แต่บำงชนิดสำมำรถรองรับเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ หลำยประเภท ซึง่ เทคโนโลยีที่สำมำรถรองรับเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ หลำย
ประเภทจะสำมำรถเพิ่มควำมยืดหยุ่นให้ กบั ผู้ใช้ งำน เนื่องจำกสำมำรถใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทหนึ่ง ทดแทนอีกประเภท
ได้
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหำและจัดจำหน่ำยสำมำรถแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ หลักดังนี ้
กลุ่มที่ 1 กะลาปาล์ ม (Palm Kernel Shell)
กะลำปำล์มถือเป็ นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ จำกกระบวนกำรสกัดน ้ำมันปำล์ม ซึ่งเป็ นกระบวนกำรแยกน ้ำมันออก
จำกเนื ้อและเมล็ดในของผลปำล์ มของโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตน ้ำมัน ปำล์ มดิ บ โดยกำรสกัดน ำ้ มัน ปำล์ม จำกปำล์ ม
ทะลำยสดจะได้ กะลำปำล์มจำกกระบวนกำรผลิตประมำณร้ อยละ 4 ของน ้ำหนักปำล์มทะลำยสด
กะลำปำล์มเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของผลปำล์ม โดยจะเป็ นส่วนที่ห้ มุ เมล็ดในของผลปำล์ม ลักษณะทั่วไปมี สี
น ้ำตำลเข้ ม เนื ้อแข็ง และมีคณ
ุ สมบัติให้ ค่ำพลังงำนควำมร้ อนอยู่ในระดับสูง โดยค่ำควำมร้ อนจะขึ ้นอยู่กับค่ำควำมชื ้นและ
ขนำดของกะลำปำล์ม

เปลือกปาล์ ม
เมล็ดใน

รู ปผลปาล์ มและส่ วนประกอบ
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กลุ่มที่ 2 ไม้ สับและส่ วนอื่นๆของไม้ (Woodchip and Others)
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ำย ได้ แก่ ไม้ สบั ปี กไม้ หัวไม้ ไม้ ฟืน ส่วน
อื่นๆของไม้ ซึ่งได้ จ ำกกระบวนกำรตัดและเลื่อยไม้ เช่ น โรงเลื่อ ย โรงงำนผลิตไม้ สบั โรงงำนผลิตไม้ แปรรู ป และโรงงำน
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เป็ นต้ น ซึง่ จะมีขนำดแตกต่ำงกันออกไปตำมกำรใช้ งำนที่ลกู ค้ ำต้ องกำร โดยผลิตภัณฑ์ กลุ่มไม้ สบั และส่วน
อื่นๆของไม้ ที่บริษัทและบริษัทย่อยจัดจำหน่ำยจะมำจำกไม้ ยำงพำรำ และไม้ 13 ชนิดที่ได้ รับกำรอนุญำตจำกกรมป่ ำไม้

รู ปไม้ สับ

รู ปปี กไม้

รู ปไม้ ฟืน

กลุ่มที่ 3 ขีก้ บ ขีเ้ ลื่อย และฝุ่ นไม้ (Wood Shavings, Sawdust, Wood Dust)
ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย และฝุ่ นไม้ เป็ นผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้ ที่ได้ จำกกำรแปรรู ปไม้ ขี ้กบมีลกั ษณะเป็ นเปลือกไม้ บำงๆได้
จำกกำรไสไม้ ส่วนขี ้เลือ่ ยและฝุ่ นไม้ มีลกั ษณะเป็ นผง คล้ ำยฝุ่ น น ้ำหนักเบำ ได้ จำกกำรเลื่อยไม้ ซึ่งได้ มำจำกกระบวนกำร
แปรรูปไม้ เช่น โรงเลือ่ ย โรงงำนผลิตไม้ แปรรูป และโรงงำนเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เป็ นต้ น

รู ปขีก้ บ

รู ปขีเ้ ลื่อย

รู ปฝุ่ นไม้

กลุ่มที่ 4 ชีวมวลอัดแท่ ง (Biomass Pellet)
ชีวมวลอัดแท่ง คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรนำผลพลอยได้ จำกกำรแปรรู ปผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น เปลือกไม้
ส่วนอื่น ๆของไม้ ขี ้กบ ขี เ้ ลื่อย และแกลบ เป็ นต้ น มำผ่ำ นกระบวนกำรย่อ ย ลดควำมชื น้ และนำมำอัดเป็ นแท่ง เป็ นรู ป
ทรงกระบอกขนำดเล็ก ทั ้งนี ้ ชีวมวลอัดแท่งมีควำมหนำแน่นสูง และค่ำควำมชื ้นต่ำ จำกกระบวนกำรผลิตที่มีกำรอัด และ
ผ่ำนควำมร้ อน จึงทำให้ ชีวมวลอัดแท่งมีค่ำควำมร้ อนสูงกว่ำเชื ้อเพลิงชีวมวลก่อนที่จะนำมำอัดแท่ง ผลิตภัณฑ์ ชีวมวลอัด
แท่งที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำหน่ำยโดยส่วนมำกจะผลิตจำกผลพลอยได้ จำกไม้ เช่นขี ้กบ ขี ้เลื่อย หรื อที่เรี ยกว่ำ Wood
Pellet นอกจำกนี ้ ยังมีกำรจำหน่ำยชีวมวลอัดแท่งประเภทอื่นด้ วย เช่น แกลบอัดแท่ง และขี ้เลื่อยผสมแกลบอัดแท่ง เป็ น
ต้ น
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รู ปชีวมวลอัดแท่ง

กลุ่มที่ 5 สินค้ าอื่น
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นๆเพื่อเป็ นทำงเลือก และตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำ ได้ แก่ แกลบ ใยปำล์ม ทะลำยปำล์ม ซังข้ ำวโพด เหง้ ำมัน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ เมื่อเดือนธันวำคม 2559 บริ ษัทเริ่ ม
จัดหำและจัดจ ำหน่ ำยสิน ค้ ำ อื่น นอกเหนือ จำกเชื ้อเพลิง ชี วมวล ได้ แ ก่ ผลิตภัณฑ์ ไ ม้ แ ปรรู ป ซึ่ง เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ บริ ษั ท
สำมำรถจัดหำได้ จำก Supplier ที่จัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ บริ ษัท ได้ แ ก่ โรงเลื่อย และโรงงำนไม้ แปรรู ป และขำย
ให้ กบั ลูกค้ ำที่เป็ น Supplier ของบริษัท ได้ แก่ โรงงำนผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และลูกค้ ำที่มีควำมต้ องกำรในต่ำงประเทศ
ทั ้งนี ้ รำคำของเชื ้อเพลิงชีวมวลจะแปรผันตำมค่ำควำมร้ อน ซึง่ ค่ำควำมร้ อนจะแปรผกผันตำมค่ำควำมชื ้น โดยใน
กำรซื อ้ ขำย ผู้ซื ้อผู้ข ำยจะมีกำรตกลงรำคำพร้ อมทั ้งกำหนดระดับค่ ำควำมชื น้ ของเชื อ้ เพลิงชี วมวลแต่ ละประเภท โดย
เชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทจะให้ พลังงำนจำกกำรเผำไหม้ แตกต่ำงกัน ตำมลักษณะองค์ ประกอบต่ำงๆ ของชีวมวลแต่
ละชนิด และสัดส่วนควำมชื ้นที่สะสมอยู่ในชีวมวล ซึง่ สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
ชนิดของเชือ้ เพลิงชีวมวล 1/
ค่ าความชืน้
ค่ าความร้ อน
(ร้ อยละ)
(กิโลแคลอรี่ ต่อกิโลกรั ม)
กลุ่มที่ 1 กะลาปาล์ ม
12
4,039
กลุ่มที่ 2 ไม้ สับและส่ วนอื่นๆของไม้
55
1,570
กลุ่มที่ 3 ขีก้ บ ขีเ้ ลื่อย และฝุ่ นไม้
ขี ้เลือ่ ยยำงพำรำ
55
1,570
2/
กลุ่มที่ 4 ชีวมวลอัดแท่ ง
ขึ ้นกับขนำดของชีวมวลอัดแท่ง และประเภทของชีวมวลที่นำมำอัดแท่ง
เช่น Wood Pellet ที่มีค่ำควำมชื ้นไม่เกินร้ อยละ 10 จะมีค่ำควำมร้ อนอยู่
ประมำณ 3,900 – 4,300 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม
กลุ่มที่ 5 เชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นๆ
แกลบ
12
3,231
ใยปำล์ม
39
2,725
ทะลำยปำล์ม
59
1,730
ซังข้ ำวโพด
40
2,299
เหง้ ำมัน
40
1,312
ที่มำ: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน
หมำยเหตุ: 1/ แสดงเฉพำะเชื ้อเพลิงที่ข้อมูลจำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน
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2/ ค่ำประมำณกำรจำกบริษัท

3.

การตลาดและการแข่ งขัน

3.1

นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์
บริษัทและบริษัทย่อย ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกรวมว่ำ “บริษัท” มีนโยบำยกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้

1. ผลิตภัณฑ์
บริษัทมุ่งเน้ นที่จะจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภำพให้ กับลูกค้ ำ บริ ษัทจึงให้ ควำมสำคัญตั ้งแต่ขั ้นตอนกำร
คัดเลือ ก Supplier กำรขนส่ง และกำรจัดเก็บ ผลิตภั ณฑ์ โดยบริ ษั ทมีขั ้นตอนกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ อย่ำ ง
ละเอียดตลอดขั ้นตอนกำรดำเนินงำน ทั ้งค่ำควำมชื ้น สี ขนำด สิ่งเจือปน โดยมีทั ้งกำรทดสอบผ่ำนห้ องปฏิ บัติกำรและ
ประเมินทำงกำยภำพ เพื่อให้ ลกู ค้ ำมีควำมมั่นใจในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัท
ยังให้ ควำมสำคัญต่อกำรตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดยบริ ษัทมีเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ ลกู ค้ ำเลือกอย่ำงหลำกหลำย
ทำให้ ลกู ค้ ำมีทำงเลือกในกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ ทดแทนกรณีที่ผลิตภัณฑ์ ที่ลกู ค้ ำใช้ เป็ นประจำมีรำคำสูงขึ ้น ซึ่งต่ำงจำกบริ ษัท
ส่วนใหญ่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ที่จะเลือกขำยเพียงผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว ทั ้งนี ้ บริ ษัทยังสนองตอบควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำในแง่ของกำรยกระดับมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทจำหน่ำย โดยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นผลพลอยได้ จำกไม้ ของ
บริษัท ได้ แก่ ชีวมวลอัดแท่งที่ผลิตจำกผลพลอยได้ จำกไม้ (“Wood Pellet”) ขี ้กบ ขี ้เลื่อย ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ได้ รับ
กำรรับรองตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรป่ ำไม้ ยั่งยืน FSC Chain of Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council
(FSC) ซึง่ เป็ นมำตรฐำนที่รับรองว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทจำหน่ำยนั ้นได้ มำจำกแหล่งที่มำที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล และ
สำมำรถตรวจสอบกลับได้ ตลอดทั ้งห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ ทั ้งนี ้ ผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศหลำยๆประเทศ จะมีข้อกำหนดที่
จะซื อ้ เชื อ้ เพลิง ชีว มวลจำก Supplier ที่ ไ ด้ รับ กำรรั บ รองตำมมำตรฐำนดัง กล่ำ ว จึง ท ำให้ บ ริ ษัท มี ข้ อได้ เ ปรี ยบในกำร
จำหน่ำยสินค้ ำไปยังต่ำงประเทศ เมื่อเทียบกับผู้จดั หำและจัดจำหน่ำยรำยอื่นในประเทศไทย
2. การให้ บริ การ
บริษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรบริกำรทั ้งก่อนและหลังกำรขำย โดยบริ ษัทมีผ้ เู ชี่ยวชำญคอยดูแลและให้ คำปรึกษำ
ด้ ำนกำรใช้ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลที่เหมำะสมกับเตำเผำและเทคโนโลยีของหม้ อไอน ้ำ (Boiler) หรื อควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำ โดยสำมำรถให้ คำปรึกษำทั ้งกับลูกค้ ำที่อยู่ในขั ้นตอนกำรศึกษำควำมน่ำจะเป็ นในกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล ลูกค้ ำที่ใช้
เชื ้อเพลิงชีวมวลในกระบวนกำรผลิตอยู่แล้ ว ลูกค้ ำที่มีกำรกำรปรับแต่งกำรเผำไหม้ ของหม้ อไอน ้ำใหม่ หรื อลูกค้ ำที่มีควำม
ต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทใหม่ โดยผู้เชี่ยวชำญของบริ ษัทจะเข้ ำไปพูดคุยสอบถำมถึงควำมต้ องกำร ตรวจสอบ
หม้ อไอน ้ำ และให้ คำแนะนำถึง ที่โรงงำนของลูกค้ ำ เพื่ อให้ ลูกค้ ำ มั่นใจได้ ว่ ำผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิง ชีวมวลที่ซื อ้ จำกบริ ษั ท
สำมำรถนำไปใช้ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกระบวนกำรผลิตของลูกค้ ำ ในส่วนของกำรให้ บริ กำรขนส่ง บริ ษัทมี
กำรว่ำจ้ ำง STP และผู้ประกอบกำรขนส่งรำยอื่นเพื่อทำกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ ให้ กับลูกค้ ำ โดยบริ ษัทมีเกณฑ์ กำรคัดเลือก
ผู้รับ จ้ ำ งขนส่งตำมมำตรฐำนที่ บ ริ ษั ท กำหนด และมี กำรประเมิ น ผู้รับ จ้ ำงขนส่ง อย่ ำ งสม่ ำเสมอ เพื่อ ให้ สำ มำรถจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั บริษัทได้ ตำมแผนงำน ผลิตภัณฑ์ถงึ มือลูกค้ ำตำมกำหนดเวลำ และลดกำรสูญเสียของผลิตภัณฑ์ ระหว่ำง
ขนส่ง ทั ้งนี ้ STP ได้ รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ ISO9001: 2015 ซึง่ ทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรบริ หำรงำนขนส่งของ STP
มีมำตรฐำนระดับสำกล
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3. การบริ หารต้ นทุน
บริษัทเน้ นกำรบริหำรจัดกำรต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถนำเสนอผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิง
ชีวมวลในรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ ให้ กับลูกค้ ำ โดยทีมงำนของบริ ษัทมีกำรเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์ อุปสงค์ และอุปทำน
ของตลำดผลิตภัณฑ์ เ ชื ้อเพลิงชีวมวลอย่ ำ งใกล้ ชิด เพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถจัดหำผลิตภั ณฑ์ เชื ้อเพลิง ขีวมวลในรำคำและ
ปริมำณที่เหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำได้ ประกอบกับบริ ษัทมีคลังสินค้ ำเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวลทั ้งในและ
ต่ำงประเทศถึง 8 แห่ง ทำให้ บริษัทสำมำรถวำงแผนกำรสัง่ ซื ้อและขำยได้ อย่ำงคล่องตัว และสำมำรถบริ หำรสินค้ ำคงคลัง
ให้ อ ยู่ใ นระดับที่ เ หมำะสมได้ อีกทัง้ ยัง ช่ว ยให้ บ ริ ษั ท วำงแผนกำรจัดส่งผลิตภั ณฑ์ ไ ด้ อย่ ำ งมี ป ระสิทธิ ภ ำพมำกขึน้ ด้ ว ย
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังเพิ่มกำรบริ หำรกำรขนส่งให้ มีประสิทธิ ภำพ โดยมีรูปแบบกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ จำก Supplier ไปยัง
ลูกค้ ำโดยตรงโดยไม่ผ่ำนเข้ ำคลังสินค้ ำของบริษัท (“กำรขนส่งตรง”) ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนในกำรขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ได้
อีกทำงหนึง่
4. การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริษัท แบ่งได้ เป็ น 2 ช่องทำง คือ
(1) กำรขำยโดยตรงให้ กบั ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล ซึง่ ได้ แก่ กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม กลุม่ โรงไฟฟ้ำ กลุม่ ผู้แปรรูปชีว
มวล และกลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ชีวมวลในอุตสำหกรรมอื่นๆ
(2) กำรขำยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำย (“Trader”) ซึง่ Trader จะทำกำรขำยต่อให้ กบั ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอีกทอดหนึ่ง
โดยสัดส่วนของรำยได้ จำกกำรขำยเชื ้อเพลิงชีวมวลแบ่งตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ทั ้งในและต่ำงประเทศสำหรับปี 2558 ถึง 2560 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
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สัดส่ วนรายได้ จากการขายเชือ้ เพลิงชีวมวลแบ่ งตามช่ องทางการจัดจาหน่ ายของบริษัท
และบริษัทย่ อยทัง้ ในและต่ างประเทศ ปี 2558 ถึง ปี 2560
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หมำยเหตุ: สัดส่วนรำยได้ จำกำรขำยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่แสดง ไม่รวมกำรรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ปของบริษัท

การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ ายในประเทศ
กำรจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กับลูกค้ ำในประเทศจะใช้ ทั ้ง 2 ช่องทำง ดังกล่ำว โดยสัดส่วนกำร
จำหน่ำยให้ กบั ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 84 ถึงร้ อยละ 93 ของกำรจำหน่ำยในประเทศทั ้งหมด และส่วน
ที่เหลืออีกประมำณร้ อยละ 7 ถึงร้ อยละ 16 ของกำรจำหน่ำยในประเทศทั ้งหมด เป็ นกำรจำหน่ำยให้ กับ Trader สำหรับ
กรณีที่เป็ นลูกค้ ำใหม่พนักงำนขำยจะทำกำรระบุลกู ค้ ำที่จะทำกำรติดต่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท โดย
ทำกำรสำรวจหำผู้ที่มีควำมต้ องกำรใช้ จำกข้ อมูลผู้ใช้ หม้ อไอน ้ำ (Boiler) ข้ อมูลโรงไฟฟ้ำที่ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ และ/หรื อ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง หรือในบำงกรณี ลูกค้ ำที่มีควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอำจจะเป็ นผู้ติดต่อมำทำงบริ ษัท เอง โดย
บริษัทมีช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทผ่ำนกำรโฆษณำออนไลน์ เว็บไซต์ บริ ษัท กำร
ออกงำนแสดงสินค้ ำ และกำรบอกปำกต่อปำกของลูกค้ ำ เป็ นต้ น และพนักงำนขำยจะทำกำรเข้ ำพบเพื่อ สอบถำมและ
ประเมินควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลจำกลูกค้ ำแต่ละรำย โดยจะพิจำรณำจำกประเภทของหม้ อไอน ้ำ กำลังกำรผลิต
และประเภทของกำรใช้ งำน เพื่อสำมำรถนำเสนอประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวลที่เหมำะสมให้ กับลูกค้ ำต่อไปได้ และสำหรับ
ลูกค้ ำเดิม พนักงำนขำยแต่ละรำยจะทำกำรติดต่อเพื่อสำรวจถึงประเภทและปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ ของลูกค้ ำที่ตนเอง
รับผิดชอบทุกเดือน ทั ้งนี ้ กำรจัดจำหน่ำยในประเทศจะทำกำรจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลผ่ำนบริ ษัท และ PPP ซึ่ง PPP จะ
จัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ รับกำรยกเว้ นภำษี มูลค่ำเพิ่ม
การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ ายต่ างประเทศ
ในส่วนของกำรจัดจำหน่ำยให้ กับลูกค้ ำต่ำงประเทศ กำรขำยผ่ำน Trader ถือเป็ นช่องทำงหลัก โดยมีสดั ส่วน
ประมำณร้ อยละ 82 ถึงร้ อยละ 100 ของกำรจำหน่ำยต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ ำผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล (End-User)
ในต่ำงประเทศส่วนใหญ่ มีนโยบำยที่จะซื ้อผ่ำนกับ Trader รำยใหญ่ ของประเทศนั ้นๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรจัดซื อ้
โดยตรง ดังนัน้ บริ ษัท จะท ำกำรติดต่อกับ Trader รำยใหญ่ ของแต่ละประเทศเพื่อ ทำกำรจ ำหน่ ำยเชื ้อเพลิง ชีวมวลให้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทยังพยำยำมติดต่อโดยตรงกับกลุ่มผู้ ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเพื่อทำกำรจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ โดย
บริ ษัท จะทำกำรสรรหำลูกค้ ำรำยใหม่จ ำกหลำยช่ องทำง เช่น กำรติดต่อ ผู้ซื อ้ ในงำนแสดงสินค้ ำเชื อ้ เพลิงชี วมวล กำร
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แนะนำจำก Supplier และกำรค้ นหำจำกแหล่งข้ อมูลอุตสำหกรรมในเว็บไซต์ ของประเทศนั ้นๆ เช่น รำยชื่อโรงไฟฟ้ำ เป็ น
ต้ น เพื่อติดต่อเข้ ำแนะนำบริ ษัท และผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท ในส่วนของลูกค้ ำรำยเดิม Trader จะทำกำรประเมิน ควำม
ต้ องกำรใช้ ของผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละรำยซึง่ เป็ นลูกค้ ำของ Trader รำยนั ้นให้ กับฝ่ ำยต่ำงประเทศของบริ ษัทเป็ นรำยปี
ซึง่ มีรำยละเอียดควำมต้ องกำรสินค้ ำในแต่ละเดือน และมีกำรทบทวนแผนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถ
วำงแผนจัดหำและจัดจำหน่ำยได้ อย่ำงถูกต้ อง บริษัทอำจมีโอกำสได้ เข้ ำพบกับลูกค้ ำผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลผ่ำนกำรแนะนำ
ของ Trader เพื่อให้ บริษัทสำมำรถประเมินควำมต้ องกำรและประเภทของเชื ้อเพลิงที่เ หมำะสมให้ กับผู้ใช้ ได้ และในส่วน
ของผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลจะประมำณควำมต้ องกำรรับสินค้ ำให้ ฝ่ำยต่ำงประเทศของบริ ษัทเป็ นรำยปี หรื อบริ ษั ทจะเข้ ำ
ประมูลตำมข้ อกำหนดของลูกค้ ำรำยนั ้น โดยบริ ษัทมีช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท
ผ่ำนกำรโฆษณำออนไลน์ เว็บไซต์ บริ ษัท กำรออกงำนแสดงสินค้ ำ และกำรบอกปำกต่อปำกของลูกค้ ำ เป็ นต้ น โดยกำร
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ ำต่ำงประเทศจะดำเนินกำรผ่ำน ABM เท่ำนั ้น กล่ำวคือ สินค้ ำจะส่งตรงจำกบริ ษัทย่อย
ในต่ำงประเทศไปยังลูกค้ ำในต่ำงประเทศ โดยคู่สญ
ั ญำในกำรซื ้อขำยสินค้ ำกับลูกค้ ำต่ำงประเทศคือ ABM
5. การกาหนดราคา
สำหรับกำรขำยสินค้ ำทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ บริ ษัทกำหนดรำคำขำยของผลิตภัณฑ์ โดยบวกกำไรเพิ่ม
จำกต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ค่ำขนส่ง และค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำร เป็ นต้ น (Cost-plus pricing)
และเปรียบเทียบกับรำคำในตลำดเพื่อให้ รำคำขำยของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ทั ้งนี ้ จะมีกำรคำนวณโครงสร้ ำง
ต้ นทุน และมีกำรกำหนดกำไรขั ้นต่ำเพื่อให้ ฝ่ำยขำยและกำรตลำดสำมำรถนำเสนอรำคำให้ กับลูกค้ ำได้ อย่ำงมีมำตรฐำน
อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงที่มีกำรแข่งขันสูง ฝ่ ำยขำยและกำรตลำดอำจจะต้ องทำกำรขำยในรำคำที่ได้ กำไรต่ำกว่ำกำไรขั ้นต่ำที่
กำหนดเอำไว้ ซึ่งฝ่ ำยขำยและกำรตลำดจะต้ องนำรำคำดังกล่ำว เสนอให้ ผ้ มู ีอำนำจพิจำรณำอนุมัติก่อนดำเนินกำรขำย
ผลิตภัณฑ์
6. การควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้ า
บริษัทมีขั ้นตอนในกำรพิจำรณำและคัดกรองลูกค้ ำเพื่อให้ ได้ ลกู ค้ ำที่มีคุณภำพ และขจัดปั ญหำกำรเกิดหนี ้เสีย
บริษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพิจำรณำประวัติ และตรวจสอบสถำนะกำรเงินของลูกค้ ำก่อนจะดำเนินกำรขำยผลิตภัณฑ์
ให้ กบั ลูกค้ ำ บริษัทกำหนดให้ มีกำรทำใบประวัติ/อนุมัติเครดิตของลูกค้ ำรำยใหม่ทุกรำยเพื่อให้ ผ้ มู ีอำนำจพิจำรณำอนุมัติ
เปิ ดบัญชี ลกู ค้ ำ โดยเจ้ ำหน้ ำ ที่ฝ่ำยขำยและกำรตลำดจะท ำกำรสอบประวัติลกู ค้ ำ ทั ้งจำกกำรสัม ภำษณ์ กำรเข้ ำเยี่ยม
กิจกำร กำรหำข้ อมูลทำงอินเตอร์ เน็ต เพื่อให้ ทรำบถึงข้ อมูล เบื ้องต้ น เช่น ชื่อ ที่ตั ้งกิจกำร ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องกำร ปริ มำณ
กำรสัง่ ซื ้อ และจัดเตรี ยมเอกสำรประกอบกำรขออนุมัติ เช่น สำเนำหนังสือรับรองบริ ษัท สำเนำทะเบียนภำษี มูลค่ำเพิ่ม
และงบกำรเงินฉบับล่ำสุด และเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินจะวิเครำะห์ และให้ ควำมคิดเห็นเกี่ย วกับสถำนภำพกำรเงิน
ของลูกค้ ำ เพื่อนำเสนอให้ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำวงเงินเครดิตพิจำรณำกำรเปิ ดบัญชีลกู ค้ ำ หำกได้ รับกำรอนุมัติจึงจะ
ดำเนิ นกำรเปิ ดบัญชี ซื ้อขำยให้ ลกู ค้ ำ พร้ อมกำหนดเงื่ อนไขกำรชำระเงิ นลงในระบบ โดยหำกเป็ นกำรขำยเชื่ อจะมีกำร
กำหนดวงเงินเครดิต (Credit Limit) และระยะเวลำกำรชำระเงิน (Credit Term) อย่ำงชัดเจน ซึ่งหำกมีกำรขำยเกินวงเงิน
เครดิต หรือค้ ำงชำระเกินระยะเวลำกำรชำระเงิน ระบบจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ และฝ่ ำยขำยและกำรตลำดจะไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรขำยได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกฝ่ ำยขำยและกำรตลำดต้ องกำรจะขำยกรณีเกินวงเงินเครดิ ตหรื อเกินระยะเวลำกำร
รับชำระเงินที่ลกู ค้ ำได้ รับ จะต้ องทำกำรขออนุมัติตำมขั ้นตอนที่บริ ษัทวำงไว้ ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีกำรทบทวนวงเงินเครดิตทุก ปี
หรื อเมื่อมี เหตุกำรณ์ ที่เชื่อได้ ว่ำ ส่งผลกระทบต่ อเครดิตของลูกค้ ำ เพื่อให้ เ หมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงินและกำรดำเนิ น
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 15

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจของลูกค้ ำ และมีกำรติดตำมลูกหนี ้ค้ ำงชำระอย่ำงใกล้ ชิด โดยหำกลูกค้ ำมีกำรค้ ำงชำระเกินกว่ำกำหนด บริ ษัทจะมี
กำรติดตำมลูกหนี ้ค้ ำงชำระตำมมำตรกำรที่บริษัทได้ กำหนดไว้
2.3.1

กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
เพื่อให้ บริษัทสำมำรถตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ ในกำรมุ่งสู่กำรเป็ นองค์ กรชั ้นนำด้ ำนกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
ระดับภูมิภ ำคเอเชี ย บริ ษัท ได้ ดำเนิ นกลยุทธ์ ที่สอดรับ กับพันธกิจ ที่บริ ษัทตัง้ ไว้ ที่ มุ่งมั่นจะตอบสนองควำมต้ อ งกำรของ
ลูกค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็วและครบถ้ วน ทั ้งในแง่ของคุณภำพ ปริมำณ กำรให้ บริกำร กำรจัดเก็บ และกำรส่ งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
สำมำรถสรุปกลยุทธ์ ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทได้ ดังนี ้
1. บริษัทให้ ควำมสำคัญในกำรส่งมอบเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีคณ
ุ ภำพให้ กบั ลูกค้ ำ โดยบริ ษัทพยำยำมพัฒนำและ
ยกระดับ คุณ ภำพเชื อ้ เพลิง ชี ว มวลของบริ ษั ท อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ตั ง้ แต่ ก ระบวนกำรคัด เลื อ กผู้จั ดจ ำหน่ ำ ยที่ มี คุ ณภำพ
กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ ลกู ค้ ำ กระบวนกำรควบคุมแหล่งที่มำของผลิตภัณฑ์ และกำร
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงมีแผนในกำรจัดทำกำรประกันคุณภำพของสินค้ ำเพิ่มเติมในอนำคตดังนี ้
1.1 ในปี 2560 บริ ษัทดำเนินกำรยื่น ขอกำรรับรองคุณภำพสินค้ ำและบริ กำร ISO 9001:2015 และกำร
รับรองด้ ำนกำรจัดกำรสิง่ แวดล้ อม ISO 14001:2015 เพื่อให้ ลกู ค้ ำสำมำรถมั่นใจได้ ว่ำสินค้ ำของบริ ษัท
ได้ ผ่ำนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
1.2 ในปี 2560 บริษัทดำเนินกำรขอขยำยขอบเขตกำรรับรองมำตรฐำน ด้ ำนระบบควบคุมกำรเคลื่อนย้ ำย
ของสินค้ ำไม้ (FSC-CoC/CW) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวล อำทิเช่น ปี กไม้ และขี ้เลื่อยอัดก้ อน
(Wood Briquette) เป็ นต้ น และในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ป ไม้ อัด ไม้ บำง และวัสดุแผ่น อำทิเช่น ไม้
ยำงพำรำแปรรู ป , แผ่ น ชิ น้ ไม้ อัด (Particle Board) และ แผ่ น ใยไม้ อั ดควำมหนำแน่ น ปำนกลำง
(Medium Density Fiber Board หรือ MDF) เพื่อรองรับแผนกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัท
1.3 ในปี 2561 บริษัทจะดำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มเติม ด้ ำนระบบควบคุมกำรเคลื่อนย้ ำยของ
สินค้ ำไม้ (Chain of Custody ; CoC) เช่น Program for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC-CoC) หรือมำตรฐำนอื่นๆ ที่ได้ รับกำรยอมรับในระดับ สำกล
1.4 ในปี 2562 บริษัทจะดำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนด้ ำนกำรจัดกำรป่ ำไม้ อย่ำงยั่งยืน (Sustainable
Forest Management) ซึง่ เป็ นกำรรับรองพื ้นที่ป่ำไม้ ที่ได้ มำตรฐำน มำจำกกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้ อง ทั ้ง
ทำงด้ ำนเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น Forest Stewardship Council – Forest
Management (FSC-FM) หรือ มำตรฐำนกำรจัดกำรสวนไม้ เศรษฐกิจ (มอก.14061) เป็ นต้ น
2. บริษัทมุ่งเน้ นที่จะจัดหำผลิตภัณฑ์ ที่มีควำมหลำกหลำยให้ กับลูกค้ ำ เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้ กับลูกค้ ำในกำร
ปรับใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลให้ ตรงกับควำมต้ องกำรของตน และเพิ่มมูลค่ำเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ ทั ้งนี ้ บริ ษัทพยำยำมจัดหำและ
แนะน ำผลิตภั ณฑ์ หลำกหลำยชนิ ดให้ กับลูกค้ ำ ซึ่งมี แ หล่งที่ มำจำกกระบวนกำรผลิตผลผลิตทำงเกษตรที่ แตกต่ ำงกัน
พร้ อมทั ้งจัดหำผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่ำเพิ่มที่สำมำรถเพิ่มศักยภำพในกำรทำกำไรให้ กับบริ ษัทได้ อีกทำงทำงหนึ่ง โดยบริ ษัทได้
ริเริ่มศึกษำถึงวิธีในกำรแปรรูปชีวมวลปกติให้ มีค่ำควำมร้ อนที่สงู ขึ ้น โดยผ่ำนกระบวนกำรทอร์ รีแฟกชัน (Torrefaction) ซึ่ง
เป็ นกระบวนกำรทำงควำมร้ อนในสภำวะที่ไม่รุนแรงเพื่อเปลี่ย นชีวมวลให้ เป็ นถ่ำนก่อนแล้ วจึงทำกำรบด/สับย่อยชีวมวล
ซึ่งจะทำให้ เชื อ้ เพลิงชีว มวลดังกล่ำวมีควำมชื ้นน้ อย ค่ำ ควำมร้ อนและควำมหนำแน่น สูง นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ มองเห็ น
โอกำสในกำรจัดหำและจัดจำหน่ำ ยผลิตภัณฑ์ อื่น นอกเหนือจำกผลิตภั ณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็ นผลิตภั ณฑ์ ที่บริ ษั ท
สำมำรถจัดหำได้ จำก Supplier ที่จัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ บริ ษัท เมื่อเดือนธันวำคม ปี 2559 บริ ษัทได้ เริ่ มทดลอง
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จัดหำผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปจำกโรงเลือ่ ยไม้ และจัดจำหน่ำยให้ กับลูกค้ ำที่นำไม้ แปรรู ปไปใช้ ผลิตเฟอร์ นิ เจอร์ หรื อไม้ แปรรู ป
ในลำดับถัดไป ซึ่งกลุ่มลูกค้ ำไม้ แปรรู ปเหล่ำนี ้ก็เป็ น Supplier เชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กับบริ ษัทด้ วย โดยบริ ษัทเชื่อมั่นว่ำจะ
สำมำรถจัดหำไม้ แปรรูปได้ จำกควำมสัมพันธ์ อันดีกับโรงเลื่อยไม้ ที่บริ ษัทติดต่อซื ้อขำยกันหลำยรำยอยู่แล้ ว และสำมำรถ
จำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำไม้ แปรรูปที่มีควำมต้ องกำรใช้ ได้ ทั ้งลูกค้ ำในประเทศที่บริ ษัทมีควำมสัมพันธ์ จำกกำรเป็ นคู่ค้ำกันอยู่
แล้ ว และลูกค้ ำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะลูกค้ ำในประเทศจีน ที่เป็ นตลำดที่มีควำมต้ องกำรสูง ทั ้งนี ้ หำกผลกำรดำเนินงำน
ของกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยไม้ แปรรู ปเป็ นไปตำมที่บริ ษัทตั ้งเป้ำไว้ บริ ษัทมีแผนที่จะจัดตั ้งบริ ษัทย่อยเพื่อดำเนินกำร
จัดหำและจัดจำหน่ำ ยไม้ แปรรู ปในอนำคต เพื่อแยกประเภทกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยสินค้ ำให้ ชัดเจน และเพื่อให้ กำร
ติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ ำ และกำรวำงแผนกำรขยำยตลำดลูกค้ ำเกิดประสิทธิ ภำพสูงสุด รวมไปถึงกำรศึกษำกำรขยำย
กำรดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจกำรผลิตไม้ แปรรูป
3. บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรจัดกำรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิ ภำพ เพื่อให้ สำมำรถส่ง มอบผลิตภัณฑ์
ให้ กบั ลูกค้ ำได้ ตรงเวลำและครบถ้ วน โดยบริ ษัทมีกำรพิจำรณำเลือกทำเลที่ตั ้งคลังของบริ ษัทให้ มีควำมเหมำะสม มีกำร
บริหำรจัดกำรกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพทั ้งในแง่ของบริษัทย่อยของบริ ษัทเองหรื อกำรว่ำจ้ ำงจำกบริ ษัทรถขนส่งภำยนอก
ทั ้งนี ้ เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ และให้ กำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนของบริ ษัทมีประสิทธิ ภำพมำกขึ ้น บริ ษัทมีแผนที่จะ
ขยำยพื ้นที่เก็บรวบรวมกะลำปำล์มเพิ่มเติมในประเทศมำเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นแหล่งจัดหำกะลำปำล์มหลักของ
บริ ษัท อี กจ ำนวน 2 แห่ง และ 1 แห่ ง ตำมลำดับ ซึ่งคำดว่ ำจะสำมำรถทยอยจัดหำพื ้นที่เ พื่อ เก็ บ รวบรวมกะลำปำล์ ม
ดังกล่ำวได้ จนครบตำมควำมต้ องกำรภำยใน 3 ปี ซึ่งจะสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของยอดกำรจำหน่ ำยกะลำปำล์มที่
คำดว่ำจะเพิ่มขึ ้นจำกควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลของลูกค้ ำทั ้งในและต่ำงประเทศ กำรเพิ่มขึ ้นของโรงไฟฟ้ำชีวมวลใน
ภูมิภำคเอเชีย โดยเฉพำะประเทศญี่ปนุ่ โดยพื ้นที่ที่ขยำยดังกล่ำวจะใช้ วิธีเช่ำระยะยำว
4. บริ ษัท พัฒ นำควำมสำมำรถในกำรเข้ ำ ถึง แหล่งเชื ้อเพลิง ชีว มวล และลูกค้ ำทัง้ ในและต่ำ งประเทศ อย่ ำ ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ บริษัทสำมำรถจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ ได้ เพียงต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ในรำคำและต้ นทุนที่เหมำะสม
โดยบริษัทมีแผนกำรลงทุนขยำยกำรดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจต้ นน ้ำของกลุ่มสินค้ ำที่ได้ จำกกำรแปรรู ปไม้ ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำ
แหล่งผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ มีเพียงพอต่อควำมต้ องกำร ซึ่งรวมถึงกำรขยำยเครื อข่ำยธุรกิจ ในระบบเกษตรพันธะสัญญำ
(Contract Farming) ประเภทไม้ เพื่ อกำรแปรรู ป และไม้ โตเร็ วต่ำงๆ รวมทั ้งกำรลงทุนในโรงงำนผลิตไม้ สบั (Woodchip)
และชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets)
4.1 ในปี 2561บริษัทวำงแผนที่จะลงทุนจัดตั ้งโรงงำนผลิตไม้ สบั และโรงงำนผลิตชีว มวลอัดแท่ง ที่ตำบล
บำงกุ้ง อำเภอเมืองสุรำษฎร์ ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ซึ่งเป็ นที่ตั ้งของคลังสินค้ ำขนำดใหญ่ ของบริ ษัท
ซึง่ ได้ เริ่มลงทุนไว้ เมื่อปี 2558 โดยมีกำลังกำรผลิตสำหรับไม้ สบั และชีวมวลอัดแท่งที่ 120,000 ตันต่อ
ปี และ 24,000 ตันต่อปี ตำมลำดับ โดยเบื ้องต้ นจะใช้ เป็ นโชว์ รูมสำหรับลูกค้ ำทั ้งในและต่ำงประเทศ
เพื่อแสดงให้ เห็นศักยภำพและควำมพร้ อมของบริ ษัทที่จะจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ แก่ลกู ค้ ำได้ อย่ำ ง
ต่อเนื่องตำมคุณภำพที่ลกู ค้ ำต้ องกำร ทั ้งนี ้ บริ ษัทคำดว่ำจะใช้ เงินลงทุนในโรงงำนดังกล่ำวประมำณ
40 ล้ ำนบำท โดยคำดว่ำจะกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50
4.2 บริษัทวำงแผนกำรหำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยใหม่ๆ ให้ แก่เกษตรกรผู้ปลูกสวนยำงพำรำโดยใช้ ระบบ
Contract Farming พร้ อมกับขอกำรรับ รองมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนไม้ เศรษฐกิ จ เพื่อให้ สิน ค้ ำไม้
ดังกล่ำวเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรรับซื ้อที่รำคำที่สำมำรถแข่งขันกับตลำด
ได้ และในระยะยำว หำกบริ ษัท มีควำมพร้ อมและเล็งเห็น ศักยภำพของกำรเติบโตในอนำคต บริ ษั ท
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วำงแผนที่จะร่ วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ อำทิเช่น องค์ กำรอุตสำหกรรมป่ ำไม้ (อ.อ.ป.)และกำรยำง
แห่งประเทศไทย เพื่อสร้ ำงแหล่งวัตถุดิบที่มำจำกจัดกำรป่ ำไม้ ซึง่ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล อันจะทำ
ให้ เกิดกำรสร้ ำงอำชีพ เพื่อรองรับกำรขยำยกำรดำเนินธุรกิจจัดหำและจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิ งชีวมวลของ
บริษัทอย่ำงยัง่ ยืน
5. บริ ษั ท พั ฒ นำคุ ณภำพกำรให้ บริ ก ำรกับ ลูกค้ ำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั ง้ ก่ อ นและหลัง กำรขำย โดยมี กำรน ำ
ข้ อเสนอแนะจำกลูกค้ ำมำปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อบริกำรให้ มีคณ
ุ ภำพ และประสิทธิ ภำพมำกขึ ้น โดยมีกำร
จัดกำรแบบ Kaizen เพื่อมุ่งเน้ นให้ เกิดประสิทธิภำพ และตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้
2.3.2

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กับลูกค้ ำทั ้งในและต่ำงประเทศ โดยสำมำรถ
แบ่งสัดส่วนกำรจำหน่ำยให้ กับลูกค้ ำในและต่ำงประเทศโดยกำหนดจำกสถำนที่ปลำยทำงของสินค้ ำที่บริ ษัทจัดส่งไปได้
ดังนี ้
ประเภทลูกค้ า
ลูกค้ ำในประเทศ
ลูกค้ ำต่ำงประเทศ

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ
979.21 81.35
224.55

18.65

2559
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,137.16 89.34
135.65

10.66

2560
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,101.65 91.14
107.03

8.86

หมำยเหตุ: สัดส่วนกำรจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลแบ่งตำมประเภทลูกค้ ำโดยกำหนดจำกสถำนที่ปลำยทำงของสินค้ ำที่บริ ษัทจัดส่งไป ไม่รวม
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ปของบริษัท

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายในประเทศ
กลุ่มลูกค้ ำ เป้ำหมำยภำยในประเทศ คือกลุ่มผู้ที่ต้องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีว มวลในกระบวนกำรผลิตและจำหน่ำ ย
แบ่งได้ เป็ น 5 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ โรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นกลุม่ ที่นำเชื ้อเพลิงชีวมวลไปใช้ เพื่อผลิตพลังงำนควำมร้ อน โดยมีกำรใช้ หม้ อ
ไอน ้ำ (Boiler) ในกระบวนกำรผลิต เช่น อุตสำหกรรมสิง่ ทอ อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่ องดื่ม ได้ แก่ บริ ษัท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) บริ ษัท ที.ซี.ฟำร์ มำซูติคอล อุตสำหกรรม จำกัด บริ ษัท อินโดรำมำ
เวนเจอร์ ส โพลีเมอร์ ส (ระยอง) จำกัด (มหำชน) บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จำกัด (มหำชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์
จำกัด เป็ นต้ น
2. กลุม่ โรงไฟฟ้ำ ซึง่ นำเชื ้อเพลิงชีวมวลไปใช้ ในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำ เช่น บริ ษัท น ้ำตำล
ขอนแก่น จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
3. กลุ่มผู้จัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล (“Trader”) นำเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ซื ้อจำกบริ ษัทไปจำหน่ ำยต่ออีกทอด
หนึง่ เช่น บริษัท อิวำตำนิ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้ น
4. กลุ่มผู้ใ ช้ ประโยชน์ ชีวมวลในอุตสำหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจำกกำรใช้ เ ป็ นเชื อ้ เพลิง เช่ น ผู้ผลิตแผ่ นไม้ อัด
ควำมหนำแน่นปำนกลำง (Medium Density Fiber Board หรื อ MDF) และผู้ผลิตแผ่นชิ ้นไม้ อัด (Particle
board) เป็ นต้ น
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5. กลุม่ ผู้แปรรูปชีวมวล ซึง่ นำเชื ้อเพลิงชีวมวลไปผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลเพื่อจำหน่ำยต่อให้ กับผู้ใช้ เชื ้อเพลิง
ชีวมวลหรือ Trader ต่ออีกทอดหนึง่ เช่น ผู้ผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet) และผู้ผลิตชิ ้นไม้
สับ (Woodchip) เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ กลุม่ ลูกค้ ำหลักของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับตลำดในประเทศ คือ กลุ่มลูกค้ ำที่นำเชื ้อเพลิงชีวมวลไปใช้
เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลในกระบวนกำรผลิต ได้ แก่ (1) กลุม่ โรงงำนอุตสำหกรรม และ (2) กลุ่มโรงไฟฟ้ำ ซึ่งยอดซื ้อของลูกค้ ำ
2 กลุม่ นี ้ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 83 ถึงร้ อยละ 90 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศ ส่วนที่
เหลือ ประมำณร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 17 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ ำยเชื ้อเพลิงชี วมวลในประเทศจะจำหน่ำยให้ กับ (3)
Trader (4) กลุม่ ผู้ใช้ ประโยชน์ชีวมวลในอุตสำหกรรมอื่นๆ และ (5) กลุม่ ผู้แปรรูปชีวมวล ซึง่ สำมำรถแสดงสัดส่วนได้ ดงั นี ้
สัดส่ วนรายได้ การจาหน่ ายเชือ้ เพลิงชีวมวลภายในประเทศแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2560
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ลูกค้ ำกลุ่มอุตสำหกรรมถือว่ ำเป็ นกลุ่มลูกค้ ำที่มีสัดส่วนกำรซื ้อเชื ้อเพลิงชีว มวลกับ บริ ษัทสูงสุด เนื่องจำกเป็ น
กลุ่มลูกค้ ำที่มีปริ มำณในกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลในกระบวนกำรผลิตของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และเป็ นประจำ กล่ำวคื อ
เมื่อไรที่ยังมีกำรผลิตสินค้ ำอยู่ ลูกค้ ำกลุ่มนี ้ก็ มีควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล โดยลูกค้ ำอุตสำหกรรมที่ใช้ เชื ้อเพลิงชีว
มวลในกระบวนกำรผลิต ได้ แ ก่ (1) กลุ่มลูกค้ ำที่ มีพื ้นที่ของโรงงำนอุตสำหกรรมตั ้งอยู่ใ นเขตควบคุมมลพิษ หรื อพื ้นที่ ที่
ใกล้ เคียงแหล่งชุมชน เช่น นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดชลบุรี เป็ นต้ น
(2) กลุม่ ลูกค้ ำที่จำหน่ำยสินค้ ำให้ กับ ลูกค้ ำที่เรี ยกร้ องให้ ผ้ ผู ลิตผลิตสินค้ ำด้ วยกระบวนกำรที่มีกำรปล่อยก๊ ำซคำร์ บอนต่ำ
หรือรักษำสิ่งแวดล้ อม (3) กลุ่มลูกค้ ำที่มีควำมใส่ใจรักษำสิ่งแวดล้ อม ทั ้งนี ้ นอกจำกลูกค้ ำกลุ่มอุตสำหกรรม ลูกค้ ำกลุ่ม
โรงไฟฟ้ำก็ถือเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำที่มีปริ มำณกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลในกระบวนกำรผลิตที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องด้ วย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายต่ างประเทศ
ในส่วนของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยต่ำงประเทศ ได้ แก่
1. กลุม่ ผู้จดั จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล (“Trader”)
2. กลุม่ ลูกค้ ำที่ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล (End-User) ซึง่ ได้ แก่ โรงไฟฟ้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นต้ น
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สัดส่ วนรายได้ การจาหน่ ายเชือ้ เพลิงชีวมวลต่ างประเทศแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
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โดยลูกค้ ำ กลุ่ม Trader จะเป็ นกลุ่ม ลูกค้ ำหลัก ซึ่ง ลูกค้ ำ กลุ่ม Trader ต่ ำงประเทศจะนำเชื อ้ เพลิง ชีว มวลไป
จำหน่ำยต่อให้ กบั กลุม่ ลูกค้ ำโรงไฟฟ้ำเป็ นหลัก โดยเฉพำะกลุม่ ลูกค้ ำโรงไฟฟ้ำญี่ ปนุ่ และโรงไฟฟ้ำเกำหลี ใต้ โดยมีสดั ส่วน
กำรซื อ้ อยู่ที่ ประมำณร้ อ ยละ 82 ถึงร้ อยละ 100 เนื่ องจำกลูกค้ ำ ต่ำ งประเทศส่วนใหญ่ จ ะมี นโยบำยติดต่อ ซื ้อขำยผ่ ำ น
Trader ที่ร้ ูจกั เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำชีวมวลโดยตรงของตนเอง เช่น กำรไม่สำมำรถจัดหำสินค้ ำได้ ตรง
ตำมคุณภำพที่ต้องกำร กำรติดต่อกับ Supplier หลำยรำยเพื่อรวบรวมสินค้ ำจำนวนมำก และกำรไม่สำมำรถจัดหำสินค้ ำ
ได้ ทัน เวลำ เป็ นต้ น โดยบริ ษั ทและบริ ษัทย่อ ยสร้ ำงควำมมั่น ใจให้ กับ ลูกค้ ำต่ำ งประเทศด้ วยกำรมี คลัง สินค้ ำ ที่สำมำรถ
จัดเก็บสินค้ ำได้ อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ และปริมำณตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร ซึ่งลูกค้ ำสำมำรถเข้ ำมำตรวจสอบสินค้ ำได้ ก่อนที่บริ ษัท
จะทำกำรส่งมอบสินค้ ำตำมเวลำที่ลกู ค้ ำกำหนด ตลำดเป้ำหมำยของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ญี่ ปนุ่ เกำหลีใต้ และ
ประเทศในแถบยุโ รป เป็ นต้ น ทั ้งนี ใ้ นอนำคต สัดส่วนของกลุ่ม ลูกค้ ำต่ ำ งประเทศจะมี กำรขยำยตัว มำกขึ ้น เนื่ อ งจำก
นโยบำยของภำครัฐที่สนับสนุน กำรใช้ พลังงำนทดแทนทั ้งในระดับโลกและระดับประเทศที่จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทและ
บริษัทย่อยสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ ำต่ำงประเทศได้ เ พิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทพยำยำมพัฒนำควำมสัมพันธ์ กับลูกค้ ำที่
ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล (End-User) เพื่อเพิ่มสัดส่วนของลูกค้ ำกลุม่ นี ้ให้ เพิ่มขึ ้นในอนำคต
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สัดส่ วนรายได้ การจาหน่ ายเชือ้ เพลิงชีวมวลต่ างประเทศแบ่ งตามประเทศของ End-User
ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2560
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หมำยเหตุ: 1/ สัดส่วนรำยได้ กำรจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่แสดง ไม่รวมกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ปของบริษัท
2/ อื่นๆ เป็ นสัดส่วนที่ ABE ขำยให้ กบั Trader ในประเทศมำเลเซียซึง่ ไม่สำมำรถระบุได้ วำ่ ขำยต่อให้ กบั End-User ประเทศใด

2.3.3

ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน

ก)
ภาวะอุตสาหกรรม
ความต้ องการใช้ พลังงาน
ควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนของโลกเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย U.S. Energy Information Administration (“EIA”) ได้
ทำกำรวิเครำะห์ และประมำณกำรปริ มำณกำรใช้ พลังงำนของโลกไว้ ใน International Energy Outlook 2016 ซึ่งเป็ นกำร
ประมำณกำรในกรณีของกำรขยำยตัว ของเศรษฐกิจ ประชำกร และเทคโนโลยีในแบบที่เป็ นอยู่ใ นปั จจุบัน ( Reference
case) แสดงให้ เห็ น ว่ ำ ปริ ม ำณกำรใช้ พ ลังงำนของโลกจะเพิ่ ม ขึน้ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งในอี ก 3 ทศวรรษข้ ำ งหน้ ำ จำก 549
quadrillion British thermal units (“Btu”) ในปี 2555 เป็ น 815 quadrillion Btu ในปี 2583 คิดเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
48.45 โดยเฉพำะปริ มำณกำรใช้ พลังงำนของประเทศไม่ได้ เป็ นสมำชิกองค์ กำรเพื่อควำมร่ วมมือทำงเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำ (“Non-OECD”) เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 71.00 ในระหว่ำงปี 2555 ถึงปี 2583 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มประเทศที่ เป็ น
สมำชิกองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (“OECD”) ที่เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 18.00 โดยกลุ่มประเทศ
Non-OECD เริ่ มมีกำรใช้ พลังงำนทั ้งหมดรวมกันมำกกว่ ำกลุ่มประเทศ OECD ตั ้งแต่ปี 2550 และเมื่อถึง ปี 2583 กลุ่ม
ประเทศ Non-OECD จะใช้ พลังงำนเป็ น 2 ใน 3 ของควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนของโลก โดยกลุ่มประทศในเอเชียที่ไม่ได้
เป็ นสมำชิกองค์ กำรเพื่อ ควำมร่ ว มมือ ทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (“Non-OECD Asia”) ซึ่งรวมไปถึงประเทศจีน และ
อินเดีย มีปริมำณกำรใช้ พลังงำนเพิ่มขึ ้นมำกกว่ำครึ่งของกำรใช้ พลังงำนทั่วโลก โดยจำกกำรประมำณกำรในปี 2583 กำร
ใช้ พลังงำนของกลุ่มประเทศ Non-OECD Asia จะมำกกว่ำกำรใช้ พ ลังงำนของกลุ่มประเทศ OECD อยู่ประมำณ 40
quadrillion Btu ซึง่ สำมำรถแสดงรำยละเอียดได้ ตำมแผนภำพกำรใช้ พลังงำนตำมกลุม่ ประเทศ พ.ศ. 2555 ถึง 2583
โดยปั จจัยหลักที่ ทำให้ กำรใช้ พ ลังงำนของโลกเพิ่ มขึ ้นนั ้นมำจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ของโลก จำกกำร
ประมำณกำรของ EIA ซึ่ง วัดกำรขยำยตัว ของเศรษฐกิ จ จำกกำรเพิ่ ม ขึน้ ของผลิตภั ณฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: “GDP”) GDP ของโลกจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.30 ต่อปี จำกปี 2555 ถึงปี 2583 โดย GDP ของกลุ่ม
ประเทศ OECD จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.00 ในขณะที่ GDP ของกลุม่ ประเทศ Non-OECD จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.20
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เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ จะสำมำรถจั ดหำพลัง งำนให้ เ พี ยงพอต่ อ ควำมต้ อ งกำรใช้ ใ นอนำคต หลำยประเทศจึง ให้
ควำมสำคัญกับกำรจัดหำเชื ้อเพลิง โดยเน้ นกำรแสวงหำและพัฒนำเชื ้อเพลิงที่มีควำมยัง่ ยืน แม้ ในอนำคตพลังงำนฟอสซิล
(Conventional Energy) ได้ แ ก่ น ้ำมัน ถ่ ำนหิ น และก๊ ำซธรรมชำติ ยัง เป็ นแหล่ง พลัง งำนหลักของโลกอยู่ แต่ พ ลัง งำน
ทดแทน (Renewable Energy) ก็ได้ เข้ ำมำมีบทบำทในกำรเพิ่มควำมมั่นคงด้ ำนพลังงำนให้ กับหลำยประเทศ เพื่อลดกำร
พึง่ พิงพลังงำนฟอสซิล เนื่องจำก (1) เป็ นแหล่งพลังงำนที่สำมำรถสร้ ำงใหม่ได้ ใ นระยะเวลำที่ไม่นำนและไม่หมดไป (2)
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมำกกว่ำพลังงำนฟอสซิล เนื่องจำกไม่มีกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกจำกกระบวนกำรผลิตพลังงำน
โดยจำกกำรประมำณกำรของ EIA พลังงำนทดแทนจะเป็ นแหล่งพลังงำนที่มีกำรใช้ เพิ่มขึ ้นมำกที่สดุ โดยกำรใช้ พลังงำน
ทดแทนจะเพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 ถึงปี 2583 โดยเฉลี่ยร้ อยละ 2.60 ต่อปี ซึ่งสำมำรถแสดงรำยละเอียดได้ ตำมแผนภำพกำร
ใช้ พลังงำนของโลกตำมประเภทเชื ้อเพลิงปี 2533 ถึงปี 2583

นโยบายการใช้ พลังงานทดแทน
หำกดูในแง่ของนโยบำย ประเทศต่ำงๆได้ สนับสนุนกำรใช้ พลังงำนทดแทนผ่ำนนโยบำยและเป้ำหมำยกำรใช้
พลังงำนของประเทศ ในต้ นปี 2558 มี 145 ประเทศทัว่ โลกที่บงั คับใช้ นโยบำยสนับสนุนกำรใช้ พลังงำนทดแทน ซึ่งเพิ่มขึ ้น
ประมำณ 9 เท่ำ จำกในปี 2548 ที่มีอยู่เพียง 15 ประเทศ
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ทั ้งนี ้ ควำมพยำยำมและควำมร่ วมมือในกำรสนับสนุนกำรใช้ พลังงำนทดแทนไม่ได้ อยู่แค่ในระดับประเทศ แต่
ขยำยวงกว้ ำงทั ้งในระดับโลกและระดับภูมิภำค ดังนี ้
ที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยสำมัญ ครัง้ ที่ 70 (The 70th session of the United Nations General
Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 ณ สำนักงำนใหญ่ สหประชำชำติ นครนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ได้ รับรอง
วำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) 17 ข้ อ เพื่อให้ ประเทศสมำชิก 193 ประเทศ นำไปปฏิ บัติให้ บรรลุผล
สำเร็จ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนในด้ ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม โดยเป้ำหมำยหนึ่ง คือ พลังงำนสะอำดที่ทุกคน
เข้ ำถึงได้ ซึง่ มีเป้ำหมำยย่อย คือ กำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้ พลังงำนทดแทนในสัดส่วนกำรใช้ พลังงำนของโลก นอกจำกนี ้ เมื่อ
วันที่ 12 ธันวำคม 2558 ในกำรประชุมรัฐภำคีอนุสญ
ั ญำสหประชำชำติว่ำด้ วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศสมัยที่ 21
(Conference of Parties: COP21) 196 ประเทศทั่วโลก ได้ ลงมติเห็นชอบในร่ ำงข้ อตกลงปำรี ส (Paris Agreement) ที่มี
กำรกำหนดเป้ำหมำยจำกัดระดับอุณหภูมิเฉลีย่ ของโลกไม่ให้ เพิ่มสูงขึ ้นเกินระดับ 2 องศำเซลเซียส โดยประเทศต่ำงๆต้ อง
กำหนดเป้ำหมำยและดำเนินกำรลดก๊ ำซเรื อนกระจกอย่ำงเข้ มข้ น และรำยงำนควำมคืบหน้ ำทุก 5 ปี โดยมีผลบังคับใช้
อย่ำงเป็ นทำงกำรตั ้งแต่วนั ที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 ซึง่ เป็ นกำรชี ้ให้ เห็นว่ำประเทศต่ำงๆทัว่ โลกได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญใน
กำรแก้ ไขปั ญหำภำวะโลกร้ อน ซึง่ จะทำให้ กำรใช้ พลังงำนทดแทนมีบทบำทมำกขึ ้น
คณะกรรมำธิ กำรยุโรป (European Commission) ได้ มีกำรบังคับใช้ Renewable Energy Directive ในปี 2552
โดยตั ้งเป้ำหมำยกำรใช้ พ ลังงำนทดแทนของสหภำพยุโ รป (European Union: EU) ให้ อยู่ที่ร้อ ยละ 20.00 ของกำรใช้
พลังงำนขั ้นสุดท้ ำยภำยในปี 2563 ซึง่ กำรจะบรรลุเป้ำหมำยนี ้ แต่ละประเทศในสหภำพยุโรปได้ มีกำรตั ้งเป้ำสัดส่วนกำรใช้
พลังงำนทดแทนในประเทศของตนเองตั ้งแต่ร้อยละ 10.00 สำหรับประเทศมอลตำ ถึงร้ อยละ 49.00 ในประเทศสวีเดน
นอกจำกนี ้ ยังกำหนดให้ ในแต่ละประเทศต้ องมีกำรใช้ พลังงำนทดแทนอย่ำงน้ อยร้ อยละ 10.00 สำหรับเชื ้อเพลิงในภำค
ขนส่งภำยในปี 2563 และในปี 2557 สหภำพยุโรปได้ ขยำยเป้ำหมำยสัดส่วนกำรใช้ พลังงำนทดแทนของสหภำพยุโรปให้
อยู่ที่ร้อยละ 27.00 ของกำรใช้ พลังงำนทั ้งหมดภำยในปี 2573
22 ประเทศในกลุ่มสันนิบำตอำหรับ (Arab League) ได้ เห็นควำมสำคัญของกำรวำงแผนเป้ำหมำยระยะยำว
สำหรับกำรใช้ พลังงำนทดแทน โดยได้ ออก Arab Renewable Energy Strategy 2030 เพื่อเป็ นนโยบำยสนับสนุนกำร
วำงแผนเป้ำหมำย โดยได้ พัฒนำ Arab Renewable Energy Framework (AREF) เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรวำงพัฒนำ
National Renewable Energy Action Plan (NREAP) ของแต่ละประเทศ โดยแต่ละประเทศได้ มีกำรกำหนดเป้ำหมำย
สัดส่วนกำรใช้ พลังงำนทดแทนในปี 2563 และปี 2573 ของตนเอง
สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ได้ มี
กำรจัดทำแผน ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016 – 2025, Phase I 2016 – 2020 โดย
ได้ มีกำรตั ้งเป้ ำที่ จ ะเพิ่ม สัดส่ว นพลัง งำนทดแทนให้ เ ป็ นร้ อยละ 23.00 ของกำรจัดหำพลัง งำนขัน้ ต้ น (Total Primary
Energy Supply) ภำยในปี 2568
อุปสงค์ และอุปทานพลังงานทดแทนในแต่ ละประเทศและภูมิภาค
ประเทศไทย
ประเทศไทยมีกำรใช้ พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลจำกนโยบำยกำรส่งเสริ มกำรผลิต
และกำรใช้ พลังงำนทดแทนของภำครัฐ โดยพลังงำนทดแทนดังกล่ำว รวมถึงพลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนน ้ำ
เชื ้อเพลิงชีว มวล ก๊ ำซชีว ภำพ พลังงำนขยะ และเชื ้อเพลิงชี วภำพ (เช่น เอทำนอล ไบโอดีเซล) โดยกรมพัฒนำพลังงำน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 23

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน กระทรวงพลังงำน ได้ จัดทำแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกพ.ศ. 2558 –
2579 (“AEDP2015”) และกำหนดเป้ำหมำยกำรใช้ พลังงำนทดแทนของประเทศ ทั ้งในรู ปของพลังงำนไฟฟ้ำ ควำมร้ อน
และเชื ้อเพลิงชีวภำพ ให้ อยู่ที่ร้อยละ 30.00 ของกำรใช้ พลังงำนขั ้นสุดท้ ำยในปี 2579 จำกในปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 12.94
ของกำรใช้ พลังงำนขั ้นสุดท้ ำย โดยสัดส่วนกำรใช้ พลังงำนทดแทนในปี 2555 ถึงปี 2558 และเป้ำหมำยในปี 2579 สำมำรถ
แสดงรำยละเอียดได้ ดงั นี ้
ประเภทพลังงานทดแทน
ก.พลังงานไฟฟ้า1/ (เมกะวัตต์ )
1. พลังงำนแสงอำทิตย์
2. เชื ้อเพลิงชีวมวล
3. พลังงำนน ้ำ2/
4. พลังงำนลม
5. ก๊ ำซชีวภำพ3/
6. ขยะ4/
รวมพลังงานไฟฟ้า (เมกะวัตต์ )
รวมพลังงานไฟฟ้า
(พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
ข.พลังงานความร้ อน
(พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
1. เชื ้อเพลิงชีวมวล
2. ก๊ ำซชีวภำพ
3. พลังงำนแสงอำทิตย์
4. พลังงำนขยะ
5. พลังงำนควำมร้ อนทำงเลือกอื่น 5/
รวมพลังงานความร้ อน
(พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
ค.เชือ้ เพลิงชีวภาพ
(พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
การใช้ พลังงานทดแทน (ก.+ข.+ค.)
(พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
การใช้ พลังงานขัน้ สุดท้ าย
(พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
สัดส่ วนการใช้ พลังงานทดแทนต่ อการ
ใช้ พลังงานขัน้ สุดท้ าย (ร้ อยละ)

2555

2556

2557

2558

2559

เป้าหมาย
2579

377
1,960
102
112
193
43
2,786

823
2,321
109
223
265
47
3,788

1,299
2,452
142
224
312
66
4,494

1,420
2,727
3,079
234
373
132
7,963

2,446
2,815
3,089
507
435
145
9,437

6,000
5,570
3,282
3,002
1,280
550
19,684

1,138

1,341

1,467

1,556

2,861

5,588

4,346
458
4
78
-

4,694
495
5
85
-

5,144
528
5
98
-

5,990
495
6
88
-

6,507
592
7
75
-

22,100
1,283
1,200
495
10

4,886

5,279

5,775

6,579

7,181

25,088

1,270

1,612

1,783

1,942

1,747

8,712

7,294

8,232

9,025

10,077

11,050

39,389

73,316

75,214

75,804

77,881

79,929

131,000

9.95

10.94

11.91

12.94

13.82

30.00

ที่มำ: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน
หมำยเหตุ: 1/ รวมกำรผลิตไฟฟ้ำนอกระบบ
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2/ รวมกำลังกำรผลิต ≤ 12MW และโรงไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำท้ ำยเขื่อน และเป็ นกำลังกำรผลิตติดตังที
้ ่มีอยู่แล้ วในปั จจุบนั
3/ ประกอบด้ วยน ้ำเสีย/ของเสีย และพืชพลังงำน
4/ ประกอบด้ วยขยะชุมชนและขยะอุตสำหกรรม
5/ ประกอบด้ วยควำมร้ อนใต้ พภิ พและน ้ำมันจำกยำงรถยนต์ใช้ แล้ ว

จำก AEDP2015 ทำให้ สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ว่ำกำรผลิตพลังงำนจำกพลังงำนทดแทนในอนำคตจะมีปริ มำณ และสัดส่วน
เพิ่ ม ขึ ้นจำกกำรใช้ พลัง งำนทดแทนในปั จ จุบัน ซึ่ง พลังงำนเชื อ้ เพลิงชี ว มวลเป็ นพลัง งำนทดแทนประเภทหนึ่ง ที่จ ะถูก
นำไปใช้ เพิ่มขึ ้นในอนำคต โดยกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย เป็ นกำรใช้ เพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ และพลังงำนควำม
ร้ อน โดยกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำด้ วยเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ ถกู ตั ้งเป้ำให้ มีกำลังกำรผลิตติดตั ้งเพิ่มขึ ้นจำก 2,815 เมกะวัตต์ ใน
ปี 2559 เป็ น 5,570 เมกะวัตต์ในปี 2579 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.45 ต่อปี และกำรผลิตพลังงำนควำมร้ อนด้ วย
เชื อ้ เพลิงชี ว มวลได้ ถูกตัง้ เป้ ำเพิ่ ม ขึ ้นจำก 6,507 พันตัน เที ยบเท่ ำน ำ้ มัน ดิ บ ในปี 2559 เป็ น 22,100 พัน ตันเที ยบเท่ ำ
น ้ำมันดิบในปี 2579 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.01 ต่อปี ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดกำรขยำยตัวของกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล
ในประเทศในอนำคต ซึง่ สำมำรถแสดงเป็ นแผนภำพได้ ดงั นี ้
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล

เมกะวัตต์

4,000
3,000
2,000

22,100

20,000

CAGR =4.45%
1,960

25,000

พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ

5,570

6,000
5,000

การผลิตพลังงานความร้ อนจากเชือ้ เพลิงชีวมวล

15,000

2,727 2,815
2,321 2,452

10,000

1,000

5,000

CAGR = 7.01%
5,990 6,507
4,346 4,694 5,144

0

0
2555 2556 2557 2558 2559

2579

2555 2556 2557 2558 2559

2579

1. การใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ควำมต้ องกำรใช้ ไฟฟ้ำของประเทศไทยเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนประชำกร
ในประเทศ และกำรขยำยตัว ทำงเศรษฐกิจ ท ำให้ รัฐบำลจะต้ องมีกำรวำงแผนพัฒ นำกำลังผลิตไฟฟ้ ำของประเทศเพื่ อ
รองรับ กำรขยำยตัวของควำมต้ อ งกำรใช้ ไ ฟฟ้ ำ จำกแผนพัฒ นำกำลัง ผลิตไฟฟ้ ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579
(“PDP 2015”) ได้ จดั ทำประมำณกำรควำมต้ องกำรพลังงำนไฟฟ้ำรวมสุทธิ ของประเทศว่ำมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ
2.67 ต่อปี โดยในปี 2579 ค่ำพยำกรณ์ ควำมต้ องกำรพลังงำนไฟฟ้ำรวมสุทธิ และพลังไฟฟ้ำสูงสุดสุท ธิ มีค่ำประมำณ
326,119 ล้ ำนหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตำมลำดับ โดยจำกสมมติฐำนที่กล่ำวมำ เมื่อสิ ้น PDP2015 ณ สิ ้นปี 2579
ประเทศไทยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ำรวมสุทธิ 70,335 ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
กำลังผลิตไฟฟ้ำ ณ ธันวำคม 2557

37,612 เมกะวัตต์

กำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579

57,459 เมกะวัตต์

จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

21,648 เมกะวัตต์
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กำลังผลิตไฟฟ้ำที่ปลดออกจำกระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579

-24,736 เมกะวัตต์

รวมกำลังผลิตไฟฟ้ำทั ้งสิ ้น ณ สิ ้นปี 2579

70,335 เมกะวัตต์

ที่มำ: PDP 2015

ทั ้งนี ้ รัฐบำลได้ มีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งรวมถึง กำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื ้อเพลิงชีว
มวล เพื่อให้ เกิดกำรใช้ ทรัพยำกรในประเทศให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และเพิ่มควำมมั่นคงด้ ำนพลังงำน ด้ วยกำรสนับสนุนให้
มีกำรรั บซื ้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุน เวียนของผู้ผลิ ตไฟฟ้ ำเอกชนทั ้งจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power
Producer: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (Very Small Power Producer: VSPP) และมีมำตรกำรจูงใจด้ ำนรำคำ
ผ่ำนระเบียบกำรรับซื ้อไฟฟ้ำ โดยจำนวนโครงกำรของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กและขนำดเล็กมำกที่มีกำรขำยไฟฟ้ำเข้ ำระบบเชิ ง
พำณิชย์ มีจำนวนเพิ่มขึ ้นจำก 39 โครงกำร เป็ น 160 โครงกำร และมีปริ มำณขำยตำมสัญญำเพิ่มขึ ้นจำก 254 เมกะวัตต์
ในปี 2551 เป็ น 1,149 เมกะวัตต์ ในปี 2560 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.25 ต่อปี ซึ่งสำมำรถแสดงรำยละเอียดได้
ดังนี ้
ปี

SPP
จานวน ปริ มาณขาย
โครงการ ตามสัญญา
(เมกะวัตต์ )

VSPP
จานวน
ปริ มาณขาย
โครงการ ตามสัญญา
(เมกะวัตต์ )

รวมทัง้ หมด
จานวน
ปริ มาณขาย
โครงการ ตามสัญญา
(เมกะวัตต์ )

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

2
2
3
3
5
7
7
8
8

40
40
70
70
111
199
199
217
217

37
50
56
63
79
103
121
133
146

214
286
326
368
481
641
733
816
883

39
52
59
66
84
110
128
141
154

254
326
396
438
592
840
932
1,033
1,100

2560

8

279

152

932

160

1,149

ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หมำยเหตุ: ข้ อมูลกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิต ณ วันที่ 11 ก.ค. 60 ข้ อมูลกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ณ วันที่ 19 ก.ค. 60 และข้ อมูลกำรไฟฟ้ำนครหลวง ณ
วันที่ 18 ก.ค. 60

สำหรับโรงไฟฟ้ำชีวมวล รัฐบำลมีมำตรกำรจูงใจโดยในอดีตจะกำหนดส่วนเพิ่มรำคำรับซื ้อไฟฟ้ำ (Adder) จำก
รำคำรับซื ้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำชีวมวลในอัตรำ 0.30 บำทต่อหน่วย เป็ นระยะเวลำ 7 ปี นับจำกวันแรกที่เริ่ มต้ นซื ้อขำย
ไฟฟ้ำ และในปั จจุบนั มีกำรเปลีย่ นรูปแบบกำรรับซื ้อไฟฟ้ำในรู ปแบบ Feed-in Tariff (“FiT”) ซึ่งผู้ประกอบกำรโรงไฟฟ้ำชีว
มวลจะได้ รับอัตรำรับ ซื ้อไฟฟ้ำ บวกอัตรำรับ ซื ้อไฟฟ้ ำพิ เศษ (“FiT Premium”) ตำมข้ อ กำหนดของแต่ ละโครงกำรและ
ประเภทเชื อ้ เพลิง นอกจำกนี ้ ผู้ป ระกอบกำรโรงไฟฟ้ำชีว มวล จะได้ รับ กำรส่ง เสริ ม กำรลงทุนในกิ จกำรผลิตไฟฟ้ ำจำก
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เชื อ้ เพลิง ชี ว มวลจำกคณะกรรมกำรส่ง เสริ ม กำรลงทุน โดยได้ รับ สิท ธิ ป ระโยชน์ กำรยกเว้ น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติบุคคลเป็ น
ระยะเวลำ 8 ปี ท ำให้ ผ้ ูป ระกอบกำรมีควำมสนใจในกำรที่ จ ะลงทุน ในโรงไฟฟ้ ำชีว มวลอย่ำ งต่ อ เนื่อ ง โดยที่ ผ่ำ นมำ
คณะกรรมกำรกำกับ กิ จ กำรพลัง งำน (กกพ.) จะดำเนิ น กำรประกำศรั บซื อ้ ไฟฟ้ ำ เพื่ อคัดเลือ กผู้สนใจดำเนิ น กิ จ กำร
โรงไฟฟ้ำชีวมวลตำมกำลังผลิตไฟฟ้ำที่กำหนดไว้
ทั ้งนี ้ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (“กพช.”) ได้ เห็นชอบกำรรับซื ้อ
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรู ปแบบ FiT โดยมีเป้ำหมำยกำรรับซื ้อไฟฟ้ำทั ้งหมด 568 เมกกะวัตต์ จำกโรงไฟฟ้ำใหม่
เท่ำนั ้น ทั ้งนี ้ กำหนดให้ ผ้ ดู ำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำต้ อ งมีแผนกำรจัดหำเชื ้อเพลิง และต้ องมีแ ผนกำรพั ฒนำเชื ้อเพลิงใหม่
เพิ่มเติมในพื ้นที่ร่วมด้ วย เช่น กำรปลูกพืชพลังงำน เป็ นต้ น รำยละเอียดกำรรับซื ้อไฟฟ้ำสำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
ประเภทโรงไฟฟ้า

เป้าหมาย
(เมกะวัตต์ )

SPP Hybrid-Firm1/
VSPP Semi-Firm2/

300
268

กาหนดวันจ่ าย
FiT (บาทต่ อหน่ วย)
ไฟฟ้าเข้ าระบบ
เชิงพาณิชย์
(SCOD)
พ.ศ. 2563
เชื ้อเพลิงทุกประเภท
3.66
พ.ศ. 2562
เชื ้อเพลิงชีวมวล
4.24 – 4.82
ก๊ ำ ซชี ว ภำพจำกน ำ้ เสี ย
3.76
และของเสีย
ก๊ ำ ซ ชี ว ภ ำ พ จ ำ ก พื ช
5.34
พลังงำน

FiT Premium
(บาทต่ อหน่ วย)

- 0.30 – 0.50 สำหรับ
กำรขำยไฟในรูปแบบ
Firm ที่มีระยะเวลำไม่
เกิน 6 เดือน
- 0.50 สำหรั บโครงกำร
ในพื น้ ที่ 3 จั ง หวั ด
ชำยแดนภำคใต้ และ 4
อำเภอในจังหวัดสงขลำ

ที่มำ: สำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หมำยเหตุ : 1/ SPP Hybrid-Firm โรงไฟฟ้ำขนำดมำกกว่ำ 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ โดยสำมำรถใช้ เชื อ้ เพลิง ได้ มำกกว่ำหรื อ
เท่ำกับ 1 ประเภท โดยไม่กำหนดสัดส่วน และใช้ ระบบกักเก็บพลังงำน (ESS) ร่วมได้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นสัญญำประเภท Firm กับกำร
ไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตเท่ำนัน้ และห้ ำมใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลมำช่วยในกำรผลิตไฟฟ้ำ ยกเว้ นช่วงกำรเริ่มเดินเครื่ องโรงไฟฟ้ำ
2/ VSPP Semi-Firm โรงไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยใช้ เชื อ้ เพลิงชี วมวล ก๊ ำซชี วภำพ (น ้ำเสีย/ของเสีย) และก๊ ำซชี วภำพ
(พืช พลัง งำน) สำมำรถใช้ ร ะบบกัก เก็บ พลังงำน (ESS) ร่ วมได้ ต้ องเป็ น สัญ ญำประเภท Firm จ ำนวน 6 เดื อน โดยจะต้ อ ง
ครอบคลุมเดือนที่คำดว่ำจะมีกำรใช้ พลังไฟฟ้ำสูงสุด 4 เดื อน (มี นำคม – มิถุนำยน) และสำหรับ 6 เดื อนที่เหลือจะเป็ นสัญญำ
Non-Firm ห้ ำมใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลช่วยในกำรผลิตไฟฟ้ำ ยกเว้ นช่วงกำรเริ่มเดินเครื่ องโรงไฟฟ้ำ

นอกจำกนี ้ กพช.ได้ เห็นชอบโครงกำรโรงไฟฟ้ำประชำรัฐ สำหรับพื ้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยรับซื ้อไฟฟ้ำ
จำกกำรผลิตไฟฟ้ำชีวมวล ไม่เกิน 12 เมกะวัตต์ และจำกกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ ำซชีวภำพ (พืชพลังงำน) ไม่เกิน 30 เมกะ
วัตต์ ซึ่ง เป็ นแนวทำงหนึ่งในกำรสร้ ำ งควำมมั่น คงด้ ำ นไฟฟ้ ำภำคใต้ ซึ่ง ปั จ จุบัน มีกำลังกำรผลิตอยู่ที่ 3,089 เมกะวัตต์
ขณะที่ควำมต้ องกำรไฟฟ้ำสูงสุดของระบบกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ที่ 2,713 เมกะวัตต์ และหำกเกิด
กรณี วิกฤติ หรื อเหตุสดุ วิสยั ที่ท ำให้ โ รงไฟฟ้ำหลักในพื ้นที่ห ยุดกะทัน หัน จะส่ง ผลให้ ภำคใต้ มี กำลังผลิตไฟฟ้ำสำรองไม่
เพียงพอ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 27

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

จำกข้ อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน กระทรวงพลังงำน โรงไฟฟ้ำชีวมวลทั ้งขนำดเล็ก
และขนำดเล็กมำกที่มีภำระผูกพันในกำรขำยไฟฟ้ำเข้ ำระบบเชิงพำณิชย์ มีทั ้งสิ ้น 207 โครงกำร รวมกำลังกำรผลิตติดตั ้ง
ทั ้งสิ ้น 2,456 เมกะวัตต์ ซึง่ สำมำรถแสดงรำยละเอียดได้ ดงั นี ้
ขายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิง
พาณิชย์ แล้ ว

เซ็นสัญญาซือ้ ขายไฟ
รวม
แต่ ยังไม่ ขายไฟฟ้าเข้ า
(1) + (2)
ระบบเชิงพาณิชย์
จำนวน กำลังกำรผลิต จำนวน กำลังกำรผลิต จำนวน กำลังกำรผลิต
โครงกำร (เมกะวัตต์) โครงกำร (เมกะวัตต์) โครงกำร (เมกะวัตต์)
160
2,113
47
344
207
2,457

เป้าหมาย
AEDP
กำลังกำรผลิต
(เมกะวัตต์)
5,570

ส่ วนที่เหลือ
จากเป้าหมาย
AEDP
กำลังกำรผลิต
(เมกะวัตต์)
3,113

ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หมำยเหตุ: ข้ อมูลกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิต ณ วันที่ 11 ก.ค. 60 ข้ อมูลกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ณ วันที่ 19 ก.ค. 60 และข้ อมูลกำรไฟฟ้ำนครหลวง ณ
วันที่ 18 ก.ค. 60

2. การใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้ อน
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตของไทยมีควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงำนควำมร้ อนไว้ ใช้ ในกระบวนกำร
ผลิต เช่นอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่ องดื่ม อุตสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรมสิ่งทอ อุตสำหกรรมเคมี เป็ นต้ น โดยใช้
หม้ อไอน ้ำ (Boiler) เพื่อผลิตพลังงำนควำมร้ อนในรูปแบบของไอน ้ำ โดยหม้ อไอน ้ำจะใช้ เชื ้อเพลิงในกำรเผำไหม้ และผลิต
พลังงำนควำมร้ อน ซึง่ เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในกำรเผำไหม้ นั ้นแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ (1) เชื ้อเพลิงที่เป็ นของแข็ง เช่น ถ่ำนหิน
กะลำปำล์ม แกลบ (2) เชื ้อเพลิงที่เป็ นของเหลว เช่น น ้ำมันก๊ ำด น ้ำมันเตำ น ้ำมันดีเซล (3) เชื ้อเพลิงที่เป็ นก๊ ำซ เช่น ก๊ ำซ
ธรรมชำติ ก๊ ำซหุงต้ ม ก๊ ำซชีวภำพ ทั ้งนี ้ กำรใช้ เชื ้อเพลิงประเภทใดขึ ้นอยู่กบั กำรออกแบบหม้ อไอน ้ำ โดยส่วนใหญ่ เชื ้อเพลิง
ประเภทเดียวกันจะสำมำรถใช้ แทนกันได้ อย่ำงไรก็ตำม จะต้ องมีกำรตั ้งค่ำปรับเครื่ องใหม่ให้ สำมำรถรองรับเชื ้อเพลิงที่จะ
ใช้ แทนด้ วย จำกข้ อมูลดิบของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีผ้ ปู ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ หม้ อไอน ้ำ 6,665 รำย
รวมจำนวนหม้ อ ไอน ำ้ ทั ้งสิ ้น 15,317 ลูก ซึ่ง มีข นำดควำมดัน และแรงม้ ำ ต่ำ งกัน ออกไปตำมควำมต้ องกำรใช้ ง ำนของ
ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรม โดยสำมำรถแบ่งตำมประเภทเชื ้อเพลิงที่ใช้ ของหม้ อไอน ้ำได้ ดงั นี ้
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ทั ้งนี ้ หม้ อไอน ้ำที่ใช้ เชื ้อเพลิงที่เป็ นของแข็ง หรื อสำมำรถใช้ เชื ้อเพลิงได้ 2 ประเภท ได้ แก่ของแข็งและของเหลว
หรื อของแข็งและก๊ ำซ มีจำนวน 4,793 ลูก หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.72 จำกจำนวนหม้ อไอน ้ำทั ้งหมด ในจำนวนนี ้
หม้ อไอน ้ำที่สำมำรถใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นของแข็งได้ 4,216 ลูก ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอย่ำง
ต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ ผู้ประกอบกำรที่ใช้ ถ่ำนหินมีโอกำสจะเปลี่ยนมำใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล เนื่องจำกกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยกว่ำกำรใช้ ถ่ำนหิน ซึง่ จะส่งผลให้ ปริมำณกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ ้นในอนำคต
ในกำรผลิตพลังงำนควำมร้ อน กะลำปำล์มถือเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีบทบำทสำคัญ เนื่องจำกกะลำปำล์มให้ ค่ำ
ควำมร้ อนสูง โดยปริมำณกะลำปำล์มจะขึ ้นอยู่กับผลผลิตปำล์มน ้ำมันในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยจัดได้ ว่ำเป็ นผู้ผลิต
ปำล์มน ้ำมันอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2559 ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรคำดกำรณ์ ว่ำจะมี
ผลผลิตปำล์มน ำ้ มันที่ป ระมำณ 11.68 ล้ ำ นตัน ซึ่งจะก่อ ให้ เกิ ดปริ มำณกะลำปำล์มเชิงทฤษฎี ประมำณ 0.47 ล้ ำนตัน
อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณกะลำปำล์มในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อควำมต้ องกำรใช้ จึงมีกำรนำเข้ ำกะลำปำล์มจำกประเทศ
อินโดนีเซียและมำเลเซีย ซึง่ เป็ นผู้ผลิตปำล์มน ้ำมันเป็ นอันดับ 1 และ 2 ของโลก ตำมลำดับ โดยหำกคำนวณปริ มำณกะลำ
ปำล์มเชิงทฤษฏีโดยใช้ อตั รำส่วนชีวมวลต่อผลลิตปำล์มน ้ำมันที่ 0.04 ปริมำณกะลำปำล์มรวมของประเทศอินโดนีเซียและ
มำเลเซียจะเท่ำกับ 7.79 ล้ ำนตัน และ 4.17 ล้ ำนตัน ตำมลำดับ ทั ้งนี ้ กรมศุลกำกรไม่มีกำรเปิ ดเผยยอดกำรนำเข้ ำกะลำ
ปำล์มของประเทศไทย จึงไม่สำมำรถระบุปริ มำณกะลำปำล์มที่นำเข้ ำมำจำก 2 ประเทศดังกล่ำวได้ โดยปริ มำณกะลำ
ปำล์มเชิงทฤษฎีของแต่ละประเทศสำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
ปริ มาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎีปี 2550 ถึงปี 2559 ของประเทศไทย
ประเทศไทย
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
1/
ผลผลิตปำล์มน ้ำมัน (ล้ ำนตัน)
8.16 8.22 10.76 11.31 12.43 12.47 11.01 10.94
2/
0.33 0.33 0.43 0.45 0.50 0.50 0.44 0.47
ปริ มาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน)
ที่มำ: ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และ มูลนิธิพลังงำนเพื่อสิง่ แวดล้ อม
หมำยเหตุ: 1/ ผลผลิตปำล์มน ้ำมันปี 2559 คำดกำรณ์โดยศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
2/ ปริมำณกะลำปำล์มเชิงทฤษฎีคำนวณจำกอัตรำส่วนชีวมวลต่อผลผลิต (Residue Product Ratio) ที่ 0.04

ปริ มาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎีปี 2552 ถึงปี 2558 ของประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนี เซีย
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
พื ้นที่เพำะปลูกปำล์มน ้ำมัน (ล้ ำนเฮกตำร์ )
7.95
8.55
9.10 10.13 10.47 10.75 11.30
ประมำณกำรผลผลิตปำล์มน ้ำมัน
135.39 145.61 154.97 172.51 178.30 183.07 192.44
1/
(ล้ ำนตัน)
ปริ มาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎี
5.42
5.82
6.20
6.90
7.13
7.32
7.70
2/
(ล้ านตัน)
ที่มำ: Badan Pusat Statistik
หมำยเหตุ: 1/ ผลผลิตปำล์มน ้ำมันตังแต่
้ ปี 2552 ถึงปี 2558 ถูกประมำณกำรจำกอัตรำผลผลิตปำล์มน ้ำมันในปี 2548 ที่ 17.03 ตันต่อเฮกตำร์
จำกกำรเก็บข้ อมูลของ PWC
2/ ปริมำณกะลำปำล์มเชิงทฤษฎีคำนวณจำกอัตรำส่วนชี วมวลต่อผลผลิต (Residue Product Ratio) ที่ 0.04
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ปริ มาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎีปี 2552 ถึงปี
ประเทศมาเลเซีย
พื ้นที่เพำะปลูกปำล์มน ้ำมัน (ล้ ำนเฮกตำร์ )
อัตรำผลผลิตปำล์มน ้ำมัน (ตันต่อเฮกตำร์ )
ผลผลิตปำล์มน ้ำมัน (ล้ ำนตัน)
ปริ มาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน) 1/

2559 ของประเทศมาเลเซีย
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
4.69 4.85 5.00 5.08 5.23
5.39
5.64 5.74
19.20 18.03 19.69 18.89 19.02 18.63 18.48 15.91
90.07 87.51 98.45 95.90 99.47 100.46 104.28 91.29
3.60 3.50 3.94 3.84 3.98
4.02
4.17 3.65

ที่มำ: Economic & Industry Development Division, Malaysian Palm Oil Board
หมำยเหตุ: 1/ ปริมำณกะลำปำล์มเชิงทฤษฎีคำนวณจำกอัตรำส่วนชีวมวลต่อผลผลิต (Residue Product Ratio) ที่ 0.04

ในส่วนของเชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นผลพลอยได้ จำกไม้ ถือเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลหนึ่งที่มีควำมสำคัญ เนื่องจำกเป็ น
เชื ้อเพลิงชีวมวลที่ยงั มีปริมำณอุปทำนในประเทศที่เพียงพอ โดยมูลนิธิพลังงำนเพื่อสิ่งแวดล้ อมประเมินปริ มำณเชื ้อเพลิง
ชีวมวลเชิงทฤษฎี ที่ได้ จำกไม้ ยำงพำรำ ซึ่งเป็ นไม้ ที่มีกำรโค่นจำกกำรทำสวนยำงทุกปี โดยคำนวณจำกพื ้นที่ที่ให้ ผลผลิต
และอัตรำส่วนชีวมวลต่อพื ้นที่ที่ให้ ผลผลิตที่ 3 ตันต่อไร่สำหรับขี ้เลือ่ ย 5 ตันต่อไร่สำหรับรำกไม้ และ 12 ตันต่อไร่ สำหรับปี ก
ไม้ และเศษไม้ โดยปริมำณชีวมวลไม้ ยำงพำรำเชิงทฤษฎีปี 2557 ถึงปี 2559 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
ปริ มาณชีวมวลไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎีปี 2557 ถึงปี 2559
ประเทศไทย
เนื ้อที่ที่กรีดยำงได้ ทั่วประเทศ (ไร่) 1/
พื ้นที่ที่ให้ ผลผลิต (ไร่) 2/
ปริมำณขี ้เลือ่ ยไม้ ยำงพำรำเชิงทฤษฎี (ล้ ำนตัน)
ปริมำณรำกไม้ ยำงพำรำเชิงทฤษฎี (ล้ ำนตัน)
ปริมำณปี กไม้ และเศษไม้ ยำงพำรำเชิงทฤษฎี (ล้ ำนตัน)

2557
18,223,833
728,953
2.19
3.64
8.75

2558
18,846,009
753,840
2.26
3.77
9.05

2559
19,613,559
784,542
2.35
3.92
9.41

ที่มำ: สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
หมำยเหตุ: 1/ พื ้นที่ที่กรี ดยำงได้ ทวั่ ประเทศปี 2559 คำดกำรณ์โดยศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
2/ พื ้นที่ให้ ผลผลิตคำนวณจำกเนื ้อที่กรี ดได้ ของยำงพำรำจำกสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร หำรด้ วย 25

สำหรับชีวมวลจำกเศษไม้ อื่นๆ ในปี 2556 มูลนิธิพลังงำนเพื่อสิง่ แวดล้ อมได้ ประเมินศักยภำพชีวมวลเศษไม้ อื่นๆ
เฉพำะไม้ 13 ประเภท ที่อนุญำตให้ เข้ ำโรงเลือ่ ยเท่ำนั ้น ตำมประกำศของกระทรวงอุตสำหกรรมและกรมป่ ำไม้ ได้ แก่ ยูคำ
ลิปตัส กระถินณรงค์ กระถินเทพำ กระถินยักษ์ สะเดำเทียม สนทะเล สนปฎิ พัทธ์ มะพร้ ำว มะขำม มะปรำงบ้ ำน มะไฟ
บ้ ำน จำมจุรี และไม้ ตำล ซึง่ ประมำณกำรว่ำจะมีปริมำณชีวมวลเศษไม้ อื่นๆเชิงทฤษฎีประมำณ 18.51 ล้ ำนตัน
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศที่มีกำรใช้ พลังงำนสูงติดอันดับของโลก เนื่องจำกเป็ นประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นประเทศที่มีกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำมำกเป็ นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศ OECD โดยก่อนกำร
เกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ ฟุกุชิมะไดอิชิ (Fukushima Daiichi Nuclear Power Station) ในปี 2554 กำร
ผลิตพลังงำนของญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่ใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล (ประมำณร้ อยละ 60) และพลังงำนนิวเคลียร์ (ประมำณร้ อยละ 30)
หลังเกิดอุบตั ิเหตุประเทศญี่ปนได้
ุ่ ลดกำรใช้ พลังงำนนิวเคลียร์ และหันมำใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลมำกขึ น้ อย่ำงมีนัยสำคัญ ทำ
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ให้ ต้องมีกำรนำเข้ ำเชื ้อเพลิงฟอสซิลจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกประเทศญี่ ปนเป็
ุ่ นประเทศที่มีแหล่งเชื ้อเพลิงฟอสซิลน้ อย
ส่งผลให้ ต้นทุนพลังงำนเพิ่มสูงขึ ้น และกำรปล่อยก๊ ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้ พลังงำนฟอสซิลเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งส่งผลต่อกระทบ
ต่อควำมมัน่ คงด้ ำนพลังงำน และสิง่ แวดล้ อมของประเทศ รัฐบำลญี่ ปนจึ
ุ่ งมีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ ด้ำนพลังงำนใหม่ โดย
มีมติเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ พลังงำนฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557 (Strategic Energy Plan (April 2014)) ซึ่งมุ่ง
สู่กำรสร้ ำ งสมดุลทำงพลังงำน (3E+S) ได้ แก่ควำมมั่นคงทำงพลัง งำน (Energy Security) ประสิทธิ ภำพทำงเศรษฐกิ จ
(Economic Efficiency) กำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (Environmental Conservation) และควำมปลอดภัย (Safety) โดยตำม
แผนยุทธศำสตร์ พลัง งำนฉบับที่ 4 ได้ เ ป็ นกำรวำงแผนและกำหนดเป้ ำหมำยในอนำคต โดยเป้ำหมำยสำคั ญหนึ่ง คื อ
สัดส่วนกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ โดยตั ้งเป้ำลดกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื ้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มกำรผลิต
พลังงำนจำกพลังงำนทดแทนในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 22 ถึง ร้ อยละ 24

จำกข้ อมูลของ Ministry for Economy, Trade and Industry ของประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศญี่ ปนจะเป็
ุ่
นประเทศที่
มีควำมต้ องกำรเชื ้อเพลิงชีวมวลสูงเป็ นอันดับที่ 5 ของโลก โดยรัฐบำลมีนโยบำยที่จะส่งเสริ มกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำก
เชื ้อเพลิงชีวมวลให้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 2 เท่ำของปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.70 ถึง ร้ อยละ 4.60 ของกำรผลิตพลังงำนจำก
พลังงำนทดแทนตำมเป้ำหมำยสัดส่วนพลังงำนปี 2573 ในแง่ของกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ รัฐบำลได้ ทำกำรสนับสนุนกำรใช้
พลังงำนทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำผ่ำนนโยบำยกำรรับซื ้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในรู ปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
จึงทำให้ โรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน รวมถึงโรงไฟฟ้ำชีวมวลเพิ่มจำนวนมำกขึ ้นนับตั ้งแต่ปี 2555 ที่มีกำรใช้ นโยบำยดังกล่ำว
ปริมำณเชื ้อเพลิงชีวมวลมีไม่เพียงพอต่อควำมต้ องกำรใช้ ในประเทศ ประเทศญี่ ปนจึ
ุ่ งมีกำรนำเข้ ำเชื ้อเพลิงชีว
มวลเพื่อมำใช้ ในกำรผลิตพลังงำน ทั ้งในส่วนของกะลำปำล์ม เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ไม้ สบั และเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นๆ โดย
ในส่วนของกะลำปำล์ม ประเทศญี่ปนมี
ุ่ กำรนำเข้ ำกะลำปำล์มเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องตั ้งแต่ปี 2556 ซึ่งนำเข้ ำจำกประเทศ
อินโดนีเซีย และมำเลเซียเป็ นหลัก ปริมำณกำรนำเข้ ำกะลำปำล์มของประเทศญี่ปนสำมำรถแสดงได้
ุ่
ดังนี ้
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ทั ้งนี ้ บริ ษัทคำดกำรณ์ ว่ ำปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีว มวลของประเทศญี่ ปนจะเพิ
ุ่
่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อ ง
เนื่องจำก โรงไฟฟ้ำชีวมวลของประเทศญี่ปนก
ุ่ ำลังทยอยเปิ ดดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรสนับสนุนกำรใช้ พลังงำนทดแทน
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำของรัฐบำล โดย Argus Media ได้ ทำกำรประมำณกำรควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลของประเทศ
ญี่ ปนไว้
ุ่ ในเอกสำรกำรเข้ ำร่ วมสัมมนำ Argus Biomass Asia 2016 หัวข้ อ Insights into Japan’s Power Policies –
Driver of Future Biomass Demand ว่ำควำมต้ องกำรเชื ้อเพลิงชีวมวลของประเทศญี่ ปนในปี
ุ่
2573 จะอยู่ระหว่ำง 23.6
ล้ ำนตัน ถึง 32.3 ล้ ำนตันต่อปี
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกำหลีใต้ เ ป็ นประเทศที่พึ่งพำกำรนำเข้ ำ เชื ้อเพลิง โดยมีกำรน ำเข้ ำเชื ้อเพลิง กว่ ำร้ อ ยละ 97 ของกำร
บริ โภคพลังงำนขั ้นต้ น เนื่องจำกทรัพยำกรเชื อ้ เพลิง ภำยในประเทศมีไม่เพี ยงพอ ประเทศเกำหลีใต้ จึงมี กำรนำเข้ ำ ก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ ถ่ำนหิน น ้ำมันดิบ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยกำรใช้ พลังงำนขั ้นต้ นทั ้งหมดของประเทศเกำหลีใต้ ในปี 2559
เท่ำกับ 286.20 ล้ ำนตันเทียบเท่ำน ้ำมันดิบ และแบ่งสัดส่วนกำรใช้ พลังงำนขั ้นต้ นตำมประเภทของเชื ้อเพลิงได้ ดงั นี ้
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หลัง กำรเกิ ด อุบัติเหตุที่ โ รงไฟฟ้ ำพลัง งำนนิ ว เคลียร์ ฟุกุชิ ม ะไดอิ ชิ ที่ ญี่ปุ่ น และกำรตรวจพบปั ญหำโรงไฟฟ้ ำ
นิวเคลียร์ ใช้ ชิ ้นส่วนเตำปฏิกรณ์ที่มีใบรับรองปลอมหลำยแหล่งในประเทศเกำหลีใต้ ในช่วงปลำยปี 2555 รัฐบำลเกำหลีใต้
จึงได้ ปรับแผนกำรใช้ พลังงำนระยะยำว จำกแผนเดิมในปี 2551 ที่มีกำรพึ่งพำพลังงำนนิวเคลียร์ โดยแผนใหม่ในปี 2557
รัฐบำลเกำหลีใต้ ได้ พยำยำมหำสมดุลของสัดส่วนกำรใช้ พลังงำนเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนของประเทศ กำร
ใช้ พลังงำนนิวเคลียร์ ในสัดส่วนที่เหมำะสม และลดกำรนำเข้ ำพลังงำนฟอสซิล ผ่ำนกำรสนับสนุนกำรใช้ พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิ ภ ำพ และกำรใช้ พ ลัง งำนทำงทดแทน ในเดือ นกันยำยน ปี 2557 รั ฐบำลได้ ป ระกำศ The Fourth New &
Renewable Energy Development Framework ซึ่งระบุเ ป้ำหมำยสัดส่วนกำรจัดหำพลัง งำนขัน้ ต้ น (Total Primary
Energy Supply) ให้ มำจำกพลังงำนทดแทนร้ อยละ 11.00 ในปี 2578 ซึ่งกำหนดสัดส่วนกำรใช้ พลังงำนทดแทนประเภท
ต่ำงๆดังนี ้
ประเภทพลังงาน
ทดแทน
พลังงำนขยะ
พลังงำนแสงอำทิตย์
พลังงำนลม
พลังงานชีวมวล
พลังงำนควำมร้ อนใต้ ภิภพ
พลังงำนน ้ำ
พลังงำนจำกคลืน่ ทะเล

สัดส่ วนการใช้ พลังงานต่ อการจัดหาพลังงานขัน้ ต้ นจาก
พลังงานทดแทน (ร้ อยละ)
29.1
22.0
18.2
18.0
8.5
2.9
1.3

ที่มำ: Korea Trade-Investment Promotion Agency

นอกจำกนี ้ ตั ้งแต่ปี 2555 รัฐบำลเกำหลีใต้ ได้ มีกำรออก Renewable Portfolio Standard (“RPS”) เพื่อสนับสนุน
กำรใช้ พลังงำนทดแทน โดยกำหนดให้ โรงไฟฟ้ำทั ้งของรัฐบำล และเอกชนที่มีกำลังกำรผลิตมำกกว่ำ 500 เมกะวัตต์ ต้ องมี
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนตำมสัดส่วนที่กำหนด โดยเริ่มตั ้งแต่ร้อยละ 2.00 ของกำรผลิตไฟฟ้ำทั ้งหมดในปี 2555
และเพิ่มสัดส่วนขึ ้นทุกปี จนถึงร้ อยละ 10.00 ในปี 2567 ซึง่ ณ สิ ้นปี 2558 มีโรงไฟฟ้ำจำนวน 17 โรงที่เข้ ำเกณฑ์ กำหนดนี ้
โดยในปี 2561 RPS ได้ กำหนดสัดส่วนของกำรใช้ พลังงำนทดแทนในโรงไฟฟ้ำที่ กำลังกำรผลิตมำกกว่ำ 500 เมกะวัตต์ อยู่
ที่ร้อยละ 5.00 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจำกปี 2560 ที่ร้อยละ 4.00
จำกข้ อมูลของ Argus Media ปริ มำณกำรนำเข้ ำ Wood pellet ของเกำหลีใต้ เพิ่มขึน้ จำกนโยบำยพลังงำน
ทดแทนของภำครัฐ และกำลังกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นกำรนำเข้ ำจำกประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยในปี 2560 ปริ มำณนำเข้ ำ Wood pellet เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41.7 จำก 1.72 ล้ ำนตัน เป็ น 2.43 ล้ ำนตัน โดย
ปริมำณกำรนำเข้ ำ Wood pellet จำกประเทศต่ำงๆสำมำรถแสดงได้ ดงั ตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้
ประเทศ
แคนำดำ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ปริ มาณการนาเข้ า (ตัน)
ปี 2559
35,300

ปี 2560
151,700
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ประเทศ
อินโดนีเซีย
มำเลเซีย
รัสเซีย
ไทย
เวียดนำม
อื่นๆ
รวม

ปริ มาณการนาเข้ า (ตัน)
ปี 2559
75,900
199,200
125,900
20,500
1,255,000
4,500
1,716,300

ปี 2560
119,600
404,500
128,000
94,600
1,517,700
16,100
2,432,200

ในปี 2559 โรงไฟฟ้ำเกำหลีใต้ ที่อยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของรัฐได้ เสนอยื่นประมูลรับซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลเพื่อส่งมอบ
ในปี ดังกล่ำว จำนวน 2.9 ล้ ำนตัน ซึง่ ประมำณว่ำมำจำกควำมต้ องกำรเดิมที่เคยเสนอยื่นประมำณ 0.89 ล้ ำนตัน จึงเท่ำกับ
ว่ำควำมต้ องกำรของปี 2560 จำกโรงไฟฟ้ำเกำหลีอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของรัฐเหล่ำนี ้อยู่ที่ประมำณ 2 ล้ ำนตัน นอกจำกนี ้
Korean South-East Power Co. (“Koen”) โรงไฟ้ำของรัฐบำลเกำหลีได้ เปลี่ยนจำกกำรใช้ ถ่ำนหินเป็ นกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีว
มวลสำหรับโรงไฟฟ้ำ Yeongdong Unit 1 กำลังกำรผลิต 125 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเพิ่มควำมต้ องกำรให้ กับ Wood pellet อีก
0.55 ล้ ำนตันต่อปี โดยปกติ Wood pellet ที่ Koen รับซื ้อจะเป็ น Wood pellet ที่มีคุณภำพสูงซึ่งผู้ผลิตในเวี ยดนำมไม่
สำมำรถส่งมอบให้ ได้ ซึง่ จะเป็ นโอกำสให้ ไทยสำมำรถส่งออก Wood pellet ที่มีคณ
ุ ภำพตำมที่ตลำดเกำหลีต้องกำรได้ มำก
ขึ ้น
ทั ้งนี ้ จำกกำรประมำณกำรของ Argus Media ควำมต้ องกำร Wood pellet ในเกำหลีใต้ สำมำรถเพิ่มสูงถึง 3.8 –
3.9 ล้ ำนตันต่อปี ในปี 2561 ซึง่ มีปัจจัยหลักมำจำกควำมต้ องกำรใช้ ของโรงไฟฟ้ำที่ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลร่ วม (Biomass cofiring) ของผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ร่ วมกับควำมต้ องกำรจำกสัดส่วนกำรใช้ ชีวมวลที่
เพิ่มมำกขึ ้นในทุกๆปี จำก RPS

ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ – ความต้ องการใช้ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ ง
ควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในภำคอุตสำหกรรมสำหรับประเทศต่ำงๆทั่วโลกมีเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีควำมต้ องกำรใช้ เพิ่มขึ ้นอย่ำงมำกในอนำคต ในปี 2559 ควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอัด
แท่งในภำคอุตสำหกรรมมีอยู่ประมำณ 13.8 ล้ ำนตันต่อปี โดยจำกกำรประมำณกำรของ FutureMetrics1/ จำกปี 2553 ไป
อีก 15 ปี จนถึงปี 2568 ควำมต้ องกำรเชื ้อเพลิงชีวมวลจะเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2.74 ล้ ำนตันต่อปี ซึ่งกำรเติบโตของควำม
ต้ องกำรหลักนั ้นมำจำกประเทศญี่ปนและเกำหลี
ุ่
ใต้ ซึ่งมีนโยบำยกำรสนับสนุนกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ
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ความต้ องการใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลอัดแท่ งในภาคอุตสาหกรรมตัง้ แต่ ปี 2553 ถึงปี 2568

อัตราการเติบโตเฉลี่ยจากปี 2553 ถึง 2568 อยู่ท่ ปี ี ละ 2.74 ล้ านตันต่ อปี

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

สหราชอาณาจักร

เนเธอร์ แลนด์

เบลเยี่ยม

2561

2562

เดนมาร์ ค

2563

สวีเดน

2564

2565 2566

อื่นๆ

2567 2568

เกาหลีใต้

ญี่ปนุ่

แคนาดา

ที่มำ:
Wood Pellet Association of Canada
หมำยเหตุ: 1/ FutureMetrics เป็ นบริษัทที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญในตลำดชีวมวลอัดแท่ง
2/ ตัวเลขควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชี วมวลอัดแท่งในอดี ตปี 2553 ถึงปี 2559 เป็ นตัวเลขจำก Argus Direct ส่วนตัวเลขประมำณ
กำรในอนำคตมำจำก FutureMetrics

ประเทศญี่ปนเริ
ุ่ ่มมีกำรผลิต Wood Pellet ภำยในประเทศตั ้งแต่ปี 2553 และเริ่ มมีกำรนำเข้ ำ Wood Pellet ในปี
2555 โดยปริมำณกำรนำเข้ ำ Wood Pellet จำกต่ำงประเทศมีปริมำณเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว ทั ้งนี ้ หำกเปรี ยบเทียบในแง่
ของกำลังกำรผลิต โรงงำนผลิต Wood Pellet ของประเทศญี่ ปนจะมี
ุ่
ขนำดเล็ก มีกำลังกำรผลิตอยู่ระหว่ำง 100 ถึง 1,000
ตันต่อปี ในขณะที่โรงงำนผลิต Wood Pellet ในต่ำงประเทศเป็ นโรงงำนขนำดใหญ่ มีกำลังกำรผลิตหลำยหมื่นตันต่อปี ซึ่ง
ทำให้ เกิดกำรประหยัดต่อขนำด ทำให้ รำคำ Wood Pellet ในต่ำงประเทศสำมำรถแข่งขันได้ กับรำคำ Wood Pellet ที่ผลิต
ในประเทศ และเกิดกำรนำเข้ ำเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกผู้ใช้ ชำวญี่ปนุ่

ในส่วนของประเทศเกำหลีใต้ ซึง่ มีหลำยโรงไฟฟ้ำเลือกที่จะเปลีย่ นจำกกำรใช้ ถ่ำนหินมำเป็ นกำรใช้ Wood Pellet
เนื่องจำกสำมำรถทำได้ ง่ำย จนปริ มำณกำรน ำเข้ ำ Wood Pellet มีจำนวนเพิ่มสูงขึ ้นอย่ ำงต่อเนื่อง ปริ มำณกำรนำเข้ ำ
Wood Pellet ของประเทศเกำหลีใต้ แบ่งตำมแหล่งที่มำในปี 2557 เป็ นดังนี ้
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ประเทศ
เวียดนำม
แคนำดำ
จีน
มำเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกำ
รัสเซีย
ออสเตรเลีย
ญี่ปนุ่

ปริ มาณการนาเข้ า (ตัน)
742,794
344,261
287,063
168,336
110,752
62,729
61,977
34,756
26,751
4,290

ที่มำ: 2015 ITA Renewable Fuels Top Markets Report

ทั ้งนี ้ หำกประเมินจำกนโยบำยกำรสนับสนุนกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลของประเทศญี่ปนและเกำหลี
ุ่
ใต้ แนวโน้ มกำร
นำเข้ ำ Wood Pellet ของประเทศญี่ปนและเกำหลี
ุ่
ใต้ น่ำจะมีเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำก และต่อเนื่องไปในอนำคต
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN)
ในปั จจุ บั น ASEAN ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในภู มิ ภ ำคที่ มี ก ำรขยำยตั ว ทำงเศรษฐกิ จ อย่ ำ งรวดเร็ ว โดย OECD
Development Center ได้ คำดกำรณ์ อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยต่อปี ของ ASEAN อยู่ที่ร้อยละ 4.6 ในปี 2558 และร้ อยละ
5.2 ในปี 2559 ถึงปี 2563 ซึง่ นำโดยกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนำม เขมร ลำว และพม่ำ จึง
สำมำรถคำดกำรณ์ ได้ ว่ ำควำมต้ อ งกำรพลังงำนในภู มิภ ำคนี ้จะขยำยตัว เพิ่มขึน้ โดย ASEAN Center for Energy ได้
ประมำณกำรควำมต้ องกำรพลังงำนขั ้นต้ น ไว้ ใน 4th ASEAN Energy Outlook ว่ำจะเพิ่มขึ ้นจำกระดับ 619.00 ล้ ำนตัน
เทียบเท่ำน ้ำมันดิบ ในอัตรำเฉลีย่ ร้ อยละ 4.7 ต่อปี ตั ้งแต่ปี 2556 ไปจนถึงระดับ 1,685.00 ล้ ำนตันเทียบเท่ำน ้ำมันดิบ ในปี
2578 ซึง่ ถือเป็ นควำมท้ ำทำยในกำรจัดหำพลังงำนให้ เพียงพอต่อควำมต้ องกำรสำหรับ ASEAN โดยในวันที่ 24 กันยำยน
2557 ASEAN ได้ มีกำรพัฒนำ ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016 – 2025 ซึ่งเป็ น
แนวทำงในกำรวำงนโยบำยพลังงำนสำหรับประเทศสมำชิกเพื่อนำไปสูค่ วำมมั่นคง ควำมสำมำรถในกำรเข้ ำถึง และควำม
ยั่งยืนของพลังงำน โดยแบ่งแผนกำรดำเนินงำนออกเป็ น 2 ช่ว ง คือ ช่วงแรกระหว่ำงปี 2559 ถึงปี 2563 และช่วงสอง
ระหว่ำงปี 2564 ถึงปี 2568 โดยหนึง่ ในเจ็ดกลยุทธ์ หลักใน Program Areas ของ APAEC คือ กลยุทธ์ ด้ำนพลังงำนทดแทน
โดยกำรตั ้งเป้ำที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงำนทดแทนให้ เป็ นร้ อยละ 23.0 ของกำรจัดหำพลังงำนขั ้นต้ น (Total primary energy
supply) ภำยในปี 2568 ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยหลักที่จะเพิ่มควำมต้ องกำรเชื ้อเพลิงจำกพลังงำนทดแทนในภูมิภำคนี ้
สหภาพยุโรป (European Union: EU)
ปี 2559 กำรใช้ พลังงำนขั ้นต้ นของสหภำพยุโรป รวมทั ้งหมดเท่ำกับ 1,630.90 ล้ ำนตันเทียบเท่ำน ้ำมันดิบ โดยมี
สัดส่วนของกำรใช้ พลังงำนทดแทนอยู่ร้อยละ 13.1 ของปริ มำณควำมต้ องกำรพลังงำนขั ้นต้ นของสหภำพยุโรป เมื่ อวันที่ 24
ตุลำคม 2557 คณะมนตรียโุ รปซึ่งเป็ นที่ประชุมระดับหัวหน้ ำรัฐบำลประเทศสมำชิก สหภำพยุโรปได้ มีมติกำหนดเป้ำหมำย
ด้ ำนพลัง งำนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเพื่ อลดปั ญหำโลกร้ อน โดยมีเป้ ำหมำยในปี 2573 ได้ แก่ (1) ลดกำร
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ปล่อยก๊ ำซเรือนกระจกอย่ำงน้ อยร้ อยละ 40.0 (2) เพิ่มประสิทธิ ภำพกำรใช้ พลังงำน (energy efficiency) อย่ำงน้ อยร้ อยละ
27.0 (3) เพิ่มสัดส่วนพลังงำนหมุนเวียนเป็ นอย่ำงน้ อยร้ อยละ 27.0 ของควำมต้ องกำรพลังงำนทั ้งสหภำพยุโรป

จำกข้ อมูล AEBIOM Statistical Report 2016 ของ The European Biomass Association (AEBIOM) แหล่ง
พลังงำนทดแทนที่มีกำรใช้ สงู สุดในสหภำพยุโรป คือ พลังงำนจำกสำรอินทรี ย์ (Bioenergy) โดยในปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ
61 ของกำรใช้ พลังงำนทดแทนทั ้งหมดของสหภำพยุโรป ซึ่งเชื ้อเพลิงชีวมวลถูกใช้ มำกที่สดุ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 69
ของกำรใช้ พลังงำนจำกสำรอินทรี ย์ ส่วนกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวภำพและก๊ ำซชีวภำพ คิดเป็ นสัดส่วนอย่ำงละร้ อยละ 12 และ
เชื ้อเพลิงขยะคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6 ของกำรใช้ พลังงำนจำกสำรอินทรี ย์ทั ้งหมด
ทั ้งนี ้ กำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งของสหภำพยุโรปในปี 2558 มีปริ มำณ 20.30 ล้ ำนตัน โดยในสหภำพยุโรป
สำมำรถผลิตเองได้ 14.10 ล้ ำนตัน ซึง่ ปริมำณควำมต้ องกำรที่เหลือจะถูกจัดหำโดยกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ
ข)

การแข่ งขัน
ตลำดกำรจัดหำและกำรจัดจ ำหน่ำ ยเชื อ้ เพลิง ชี วมวล เป็ นตลำดที่มี ผ้ ูประกอบกำรมำกรำย โดยผู้ที่สำมำรถ
ดำเนินกิจกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ มีหลำยลักษณะ ได้ แก่
1. Trader รำยใหญ่ ซึง่ เป็ นผู้จดั หำและจัดจำหน่ำยที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย
กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรจะดำเนิน กำรรวบรวมเชื ้อเพลิงชี วมวลจำกผู้ผลิต เช่ น โรงสกัดน ้ำมัน ปำล์ม ดิ บ
โรงงำนเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงเลื่อย และโรงงำนชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น และ/หรื อ Trader รำยอื่นๆทั ้งในและ
ต่ำงประเทศ โดยมีคลังสินค้ ำเพื่อรวบรวมและจัดเก็บเชื ้อเพลิงชีวมวลในปริ มำณมำก ทั ้งนี ้ ผู้ประกอบกำรที่
ดำเนินธุรกิจในลักษณะนี ้มีน้อยรำย โดยบริษัทประมำณกำรว่ำมีผ้ ปู ระกอบกำรไม่ถงึ 10 รำย
2. Trader รำยเล็ก ซึง่ เป็ นผู้ประกอบกำรที่มีควำมสัมพันธ์ กบั Supplier และผู้ซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหำ
เชื ้อเพลิงชีวมวลจำก Supplier ในปริมำณไม่มำก และขำยให้ กบั ผู้ซื ้อ ในลักษณะของกำรซื ้อมำขำยไป โดย
อำจจะมีหรือไม่มีคลังสินค้ ำก็ได้ และจะไม่จดั เก็บสินค้ ำคงเหลือเป็ นจำนวนมำก
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3. ผู้ผลิตที่ ประกอบธุ รกิ จ หลักในกำรแปรรู ป ผลิตผลทำงกำรเกษตรตำมตัว อย่ ำงที่ ได้ กล่ำ วมำข้ ำ งต้ น ซึ่ง มี
เชื ้อเพลิง ชีวมวลเป็ นผลพลอยได้ จำกกระบวนกำรผลิตอยู่แล้ ว จึง ดำเนินธุรกิจกำรจัดหำและจัดจำหน่ำ ย
เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นธุรกิจรอง
ทั ้งนี ้ กำรเข้ ำมำเป็ นผู้ประกอบกำรในตลำดกำรจัดหำและกำรจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลรำยเล็กสำมำรถทำได้
ไม่ยำกนัก เนื่องจำกเป็ นธุรกิจที่อำศัยควำมสำมำรถในกำรจัดหำและจัดจำหน่ำย โดยอำจจะมีเงินลงทุนเริ่ มต้ นไม่สงู เช่น
กำรเริ่มต้ นธุรกิจโดยไม่มีกำรลงทุนในคลังสินค้ ำ สินค้ ำคงคลัง และรถขนส่ง กำรมีแค่ทุนเริ่ มต้ นเพื่อใช้ ซื ้อสินค้ ำ และบวก
กำไรส่วนต่ำ งเพิ่ม ให้ กับ ผู้ซื ้อก็ สำมำรถเริ่ ม ธุรกิจ ได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ผ้ ปู ระกอบกำรจะสำมำรถดำเนินธุ รกิจได้ อย่ำ ง
ยัง่ ยืน สำมำรถแข่งขันได้ และมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ประกอบกำรจะต้ องสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ได้ ทั ้งในแง่ประเภทสินค้ ำ ควำมต้ องกำรสินค้ ำ คุณภำพสินค้ ำ รำคำของสินค้ ำ และกำรให้ บริ กำร ซึ่ง Trader รำยย่อยอำจ
ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ ครบทุกด้ ำน เช่น กำรที่ Trader รำยย่อยไม่มีกำรลงทุนในคลังสินค้ ำ ทำ
ให้ ไม่สำมำรถรวบรวมสินค้ ำได้ มำกพอสำหรับลูกค้ ำที่มีควำมต้ องกำรสูง หรื อ กำรที่ผ้ ผู ลิตที่ประกอบธุรกิจหลักในกำรแปร
รูปผลผลิตทำงกำรเกษตรจำหน่ำยสินค้ ำเพียงไม่กี่ประเภท โดยจำหน่ำยเฉพำะสินค้ ำที่ได้ จำกกระบวนกำรผลิตของตน ก็
จะไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำหลำยกลุม่ ได้ หรือ กำรที่ผ้ ปู ระกอบกำรมีเงินทุนน้ อย ไม่สำมำรถมีเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อจัดซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ เป็ นต้ น
บริษัทเป็ นหนึง่ ในผู้นำในธุรกิจจัดหำและจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลรำยใหญ่ ซึ่งปั จจัยที่ทำให้ บริ ษัท มีศักยภำพ
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเหนือผู้ประกอบกำรรำยอื่นมำจำก
1. ประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจเชื ้อเพลิงชีวมวลมำกว่ำ 60 ปี ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ บริ ษัทมีควำม
เข้ ำ ใจในตลำดเชื อ้ เพลิง ชีว มวล ทัง้ ในแง่ ของควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และแหล่ง จัดหำผลิตภัณฑ์ โดยมี
ควำมสัมพันธ์ อันดีกับทัง้ ผู้ซื ้อและผู้ขำย ทำให้ สำมำรถจัดหำ และแนะนำเชื ้อเพลิง ชีวมวลที่เหมำะสมกับ
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้
2. กำรจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีคณ
ุ ภำพ มีหลำกหลำยประเภท ทำให้ สำมำรถรองรับควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำได้ ทกุ กลุม่
3. กำรได้ รับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นผลพลอยได้ จำกไม้ ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรป่ ำไม้ ยั่งยืน FSC Chain
of Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council (“FSC”) ทำให้ บริ ษัทสำมำรถขยำยตลำดไป
ยังผู้ใช้ ที่ ต้องกำรกำรรับรองมำตรฐำนนี ้ได้ เช่ น ประเทศญี่ ปนุ่ และเกำหลี ใ ต้ ที่ จะซื อ้ เฉพำะผลิตภัณฑ์ ที่
ได้ รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนของ FSC เท่ำนั ้น ดังนั ้น จึงถือเป็ นจุดสำคัญที่ให้ บริ ษัทสำมำรถขยำยกำร
จำหน่ำยไปสู่ตลำดต่ำงประเทศได้ มำกขึ ้นในอนำคต โดยกำรจะได้ กำรรับรอง FSC Chain of Custody
(CoC) ผลิต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ กำรรั บ รองจะต้ อ งสำมำรถตรวจสอบย้ อ นกลับ ได้ ทั ง้ ห่ ว งโซ่ ก ำรผลิ ต ตัง้ แต่
แหล่งที่มำของไม้ กำรผลิต กำรขนส่ง ไปจนถึงกำรจัดเก็บที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
4. กำรจัดหำเชื อ้ เพลิงชีว มวลได้ ตำมปริ มำณ และในเวลำที่ลูกค้ ำ ต้ อ งกำร โดยบริ ษัทและบริ ษัท ย่อ ยมี กำร
ประเมินควำมต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลโดยกำรสอบถำมจำกลูกค้ ำโดยตรง เพื่อนำมำวำงแผนกำรจัดหำ
ให้ สอดคล้ องกับปริ มำณที่ลูกค้ ำต้ องกำร พร้ อมทั ้งมี คลังสินค้ ำเพื่อทำกำรจัดเก็บสินค้ ำได้ ในปริ มำณมำก
รองรับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ ตลอดฤดูกำล รวมไปถึงกำรมีกำรบริ หำรกำรขนส่งที่มีประสิทธิ ภำพ ทั ้ง
จำกกำรใช้ บริกำรจำก STP และบริษัทขนส่งอื่น ทำให้ สำมำรถจัดส่งสินค้ ำได้ ตำมเวลำที่กำหนด
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5. กำรบริ หำรต้ นทุนที่มีป ระสิทธิ ภำพ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถบริ หำรต้ นทุนของสินค้ ำได้ เนื่องจำก มี
คลังสินค้ ำหลำยแห่งซึง่ มีทำเลที่ตั ้งที่ใกล้ กบั แหล่งผลิตทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยสำมำรถเก็บรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลำดมำก ทำให้ รำคำไม่สงู และนำมำ
จ ำหน่ ำ ยเมื่ อ ลูก ค้ ำมี ค วำมต้ องกำร ประกอบกั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเน้ นกำรบริ ห ำรกำรขนส่ ง ที่
ประสิท ธิ ภ ำพ โดยพยำยำมบริ ห ำรจัดกำรขนส่ง สิน ค้ ำ จำก Supplier ตรงไปยัง ลูกค้ ำ โดยไม่ ผ่ำ นเข้ ำ
คลังสินค้ ำของบริษัท (“กำรส่งตรง”) และมีกำรกำหนดกรอบรำคำค่ำขนส่งทั ้งสำหรับกำรว่ำจ้ ำง STP และผู้
ให้ บริกำรขนส่งรำยอื่นให้ อยู่ในระดับต้ นทุนที่เหมำะสม
6. บริษัทและบริษัทย่อยมีฐำนเงินทุนที่มนั่ คง แข็งแกร่ง จึงสำมำรถมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะจัดซื ้อ และ
ลงทุนในสินค้ ำคงคลังเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของควำมต้ องกำรในตลำดเชื ้อเพลิงชีวมวล
2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การ

2.4.1

การจัดหาผลิตภัณฑ์
กำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถแบ่งได้ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. กำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยตรงจำกผู้ผลิต โดยบริ ษัทจะทำกำรติดต่อซื ้อขำยโดยตรงกับผู้ผลิต เช่น โรง
สกัดน ้ำมันปำล์มดิบ โรงงำนเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงเลื่อย โรงสีข้ำว โรงผลิตน ้ำตำล และโรงผลิตชีวมวลอัดแท่ง
เป็ นต้ น
2. กำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำกผู้จัดจำหน่ำย (“Trader”) โดยบริ ษัทจะทำกำรติดต่อกับ Trader ซึ่งทำกำร
จัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลมำจำกผู้ผลิต และนำมำขำยให้ กบั บริษัทอีกทอดหนึง่
โดยสัดส่วนกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแบ่งตำมประเภทของ Supplier ทั ้งในประเทศ
และต่ำงประเทศในปี 2558 ถึงปี 2560 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
สัดส่ วนการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศแบ่ งตามประเภท
Supplier ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2560
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กำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อย จะเน้ นกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยตรงจำกผู้ผลิต อย่ำงไร
ก็ตำม กำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำก Trader ถือเป็ นช่องทำงสำคัญอีกทำงหนึง่ ทั ้งนี ้ สำหรับกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
ประเทศ แม้ ว่ำบริ ษัท และบริ ษัทย่อยจะมีควำมสำมำรถในกำรเข้ ำถึงผู้ผลิตได้ โดยตรง และดำเนินกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีว
มวลจำกผู้ผลิตเป็ นหลัก โดยสัดส่วนกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลผ่ำนผู้ผลิตในประเทศอยู่ระหว่ำงร้ อยละ 63 ถึงร้ อยละ 75
ของมูลค่ำกำรจัดหำทั ้งหมดในปี 2558 ถึง ปี 2560 กำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำก Trader ก็ยังถือว่ำเป็ นช่องทำงสำคัญ
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อีกทำงหนึง่ เนื่องจำก เชื ้อเพลิงชีวมวลบำงประเภท โดยเฉพำะกะลำปำล์ม ที่มีปริ มำณสินค้ ำขึ ้นอยู่กับฤดูกำล และผู้ผลิต
สิน ค้ ำนัน้ มี กำรป้องกันควำมเสี่ยงของตนเองโดยไม่ ขำยสินค้ ำ ทั ้งหมดให้ กับ ผู้ซื อ้ เพี ยงเจ้ ำเดี ยว กำรที่ บ ริ ษั ท เพิ่ม ช่ อ ง
ทำงกำรจัดซื ้อกับ Trader จึงช่วยให้ กำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริษัทมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น เช่น ในกรณีที่เชื ้อเพลิงชีว
มวลมีปริ มำณมำกและรำคำไม่สงู Trader สำมำรถช่วยจัดซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และในช่วงที่
เชื ้อเพลิงชีวมวลมีปริมำณลดลง และรำคำสูงขึ ้น บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถจัดซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลเหล่ำนั ้นจำก Trader
ในรำคำที่สมเหตุสมผล ทำให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ ปริ มำณและรำคำที่ลกู ค้ ำต้ องกำรได้
โดยไม่จำเป็ นต้ องเก็บรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลไว้ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถือเป็ นกำรบริ หำรต้ นทุนและสินค้ ำคงคลังของบริ ษัท
และบริษัทย่อยอีกทำงหนึง่ และในส่วนของกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลในต่ำงประเทศ ในอดีตบริ ษัทต้ องอำศัยช่องทำงกำร
จัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำก Trader เป็ นหลัก เนื่องจำกบริษัทอยู่ในช่วงพัฒนำควำมสัมพันธ์ กับผู้ผลิตในต่ำงประเทศ ทั ้งใน
ประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซีย อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบนั บริษัทพยำยำมเพิ่มสัดส่วนกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำกผู้ผลิต
ในต่ำงประเทศมำกขึ ้น โดยสัดส่วนกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำก Trader ในต่ำงประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ
52 ถึงร้ อยละ 82 ของมูลค่ำกำรจัดหำทั ้งหมด ในปี 2558 ถึง ปี 2560 ซึง่ มีแนวโน้ มลดลงตลอด
สัดส่ วนการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลแบ่ งตามประเภท
Supplier ในประเทศปี 2558 ถึง ปี 2560
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สัดส่ วนการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลแบ่ งตามประเภท Supplier
ต่ างประเทศปี 2558 ถึง ปี 2560
100%
80%
60%
40%
20%
0%

18.55%
81.45%

2558
Trader

38.49%

47.37%

61.51%

52.63%

2559

2560
ผู้ผลิต

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้ นกำรจัดหำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็ ว ทั ้งในแง่
ของคุณภำพ และปริมำณที่สำมำรถส่งให้ ถงึ ลูกค้ ำได้ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงให้ ควำมสำคัญ
กับกำรคัดเลือก Supplier โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะติดต่อซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลกับ Supplier ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ทั ้งที่เป็ น
ผู้ผลิต และเป็ น Trader ทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศจำนวนกว่ำ 300 รำย ทั ้งนี ้ บริษัทและบริ ษัทย่อยจะให้ ควำมสำคัญ
กับกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำก Supplier ที่มีที่ตั ้งใกล้ เคียงกับที่ตั ้งของลูกค้ ำ และ/หรื อที่ตั ้งของคลังสินค้ ำของบริ ษัท
และบริษัทย่อยก่อน และหำกปริมำณกำรจัดหำไม่เพียงพอบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงจะทำกำรขยำยพื ้นที่ในกำรจัดหำ เช่น
สำหรับกำรจัดหำกะลำปำล์มให้ กบั ลูกค้ ำในประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจะพยำยำมจัดหำกะลำปำล์มจำก Supplier ใน
ประเทศก่อน อย่ำงไรก็ตำม มีบำงช่วงเวลำที่กะลำปำล์มในประเทศมีไม่เพียงพอต่อกำรจำหน่ำย บริ ษัทย่อยจะดำเนินกำร
จัดหำจำกต่ำงประเทศ เป็ นต้ น โดยจะมีกำรวำงแผนกำรจัดหำทั ้งระยะสั ้น ระยะกลำง และระยะยำว เพื่อให้ กำรจัดหำเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด
สำหรับกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศจะดำเนินกำรจัดหำผ่ำนบริ ษัท PPP และบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศ
และในต่ำงประเทศจะดำเนินกำรผ่ำน ABI ABE และ ABR ทั ้งนี ้ ในส่วนของ ABE และ ABR ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกิดจำกกำร
ร่ ว มทุน ระหว่ ำ งบริ ษั ท กับ ผู้ถือ หุ้น ท้ องถิ่ น ชำวมำเลเซี ย บริ ษั ท ได้ มี สัญญำร่ ว มทุน ที่ ระบุใ ห้ ABE และ ABR จะต้ อ ง
ดำเนิ นกำรจัดหำ และรวบรวมเชื อ้ เพลิง ชีว มวลให้ แ ก่บ ริ ษั ท และ/หรื อบุคคลที่บ ริ ษั ทกำหนดเท่ ำนัน้ โดยฝ่ ำยขำยและ
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กำรตลำด และฝ่ ำยต่ำงประเทศของบริษัทจะทำกำรประเมินควำมต้ องกำรจำกลูกค้ ำ เพื่อให้ ฝ่ำยจัดหำชีวมวลสำมำรถวำง
แผนกำรจัดหำได้ อย่ำงถูกต้ อง
ทั ้งนี ้ บริษัทจะมีกำรจัดหำ Supplier รำยใหม่จำก (1) กำรหำข้ อมูลจำกแหล่งข้ อมูลอุตสำหกรรม เช่น รำยชื่อโรง
สกัดน ้ำมันปำล์ม และรำยชื่อโรงเลื่อย เป็ นต้ น (2) กำรแนะนำจำกผู้ใช้ หรื อบริ ษัทขนส่ง (3) เว็บไซต์ (4) งำนแสดงสินค้ ำ
และ (5) กำรลงพื ้นที่ โดยก่อนจะทำกำรติดต่อซื ้อขำยกับ Supplier รำยใหม่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดส่งทีมงำนสำรวจ
จำกฝ่ ำยจัดหำชีวมวลเข้ ำไปตรวจสอบที่โรงงำน และพื ้นที่จดั เก็บผลิตภัณฑ์ ของ Supplier เพื่อตรวจสอบ และพิจำรณำถึง
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ มำตรฐำนกำรเก็บผลิตภัณฑ์ และควำมพร้ อมของ Supplier หำกเป็ น Supplier ที่ผ่ำนเกณฑ์ ของ
บริษัท ฝ่ ำยจัดหำชีวมวลจะขอเอกสำรประกอบของ Supplier เช่น สำเนำหนังสือรับรองบริ ษัทอำยุไม่เกิน 6 เดือน สำเนำ
บัญชีธนำคำร เป็ นต้ น เพื่อดำเนินกำรขอเปิ ดบัญชี Supplier รำยดังกล่ำวในระบบของบริ ษัท นอกจำกนี ้ ทีมงำนสำรวจยัง
มีกำรสุม่ เข้ ำตรวจเยี่ยม Supplier รำยเก่ำ และทำรำยงำนส่งทุกเดือน เพื่อให้ ทำงบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถมั่นใจใน
คุณภำพเชื ้อเพลิงชีวมวลและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจและส่งมอบสินค้ ำของ Supplier แต่ละรำยได้
ทั ้งนี ้กำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันออกไปดังนี ้
ก)
การจัดหากะลาปาล์ ม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ ดำเนินกำรจัดหำกะลำปำล์มจำก Supplier ทั ้งในและต่ำงประเทศตำมแผนกำรจัดหำที่
บริษัทและบริษัทย่อยได้ วำงไว้ จำกกำรประเมินควำมต้ องกำรใช้ ของลูกค้ ำล่วงหน้ ำ
การจัดหากะลาปาล์ มภายในประเทศ
กำรจัดหำกะลำปำล์มภำยในประเทศ เป็ นไปเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ ของลูกค้ ำภำยในประเทศแต่เพียง
อย่ำงเดียว ซึง่ กำรซื ้อกะลำปำล์มภำยในประเทศของบริษัทส่วนใหญ่ จะดำเนินกำรผ่ำน PPP เนื่องจำกกะลำปำล์มจัดเป็ น
เชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ รับกำรยกเว้ นภำษี มลู ค่ำเพิ่ม โดยในปี 2558 ถึงปี 2560 สัดส่วนกำรจัดหำกะลำปำล์มภำยในประเทศ
ของ PPP คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 66 ถึงร้ อยละ 98 ของกำรจัดหำกะลำปำล์มทั ้งหมด ซึ่งสำมำรถแบ่งกำรจัดหำออกได้ 2
ลักษณะ คือ
1. กำรจัดหำโดยตรงกับโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบในแถบภำคใต้ และภำคตะวันออกของประเทศไทยเป็ นหลัก
ทั ้งนี ้ ABM และ PPP ได้ สงั่ ซื ้อจำกโรงงำนหลำยแห่ง โดยจำนวนโรงงำนที่ ABM และ PPP สัง่ ซื ้อกะลำปำล์ม
คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 80 ของจำนวนโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบทั ้งหมดของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มโรงงำนที่
ABM และ PPP เลือกสัง่ ซื ้อนั ้น เป็ นโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบที่มีกำรดำเนินกิจกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และมี
กำลังกำรผลิตอยู่ในระดับที่เหมำะสมที่จะสำมำรถป้อนกะลำปำล์มให้ กับ ABM และ PPP ได้ โดยทั่วไปแล้ ว
ABM และ PPP จะมีกำรสัง่ ซื ้อกะลำปำล์มเฉลีย่ ประมำณร้ อยละ 70 ถึงร้ อยละ 80 ของกำลังกำรผลิตกะลำ
ปำล์มของแต่ละโรง
2. กำรจัดหำผ่ำน Trader กะลำปำล์ม ซึ่งทำกำรซื ้อต่ อมำจำกโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบ และ Trader กะลำ
ปำล์มรำยอื่น โดย ABM และ PPP จะเลือกซื ้อกับ Trader กะลำปำล์มที่มีควำมน่ำเชื่อถือและนำเสนอรำคำ
ที่แข่งขันได้
สัดส่วนกำรจัดหำกะลำปำล์มภำยในประเทศของ ABM และ PPP แบ่งออกเป็ นกำรจัดหำโดยตรงกับโรงสกัด
น ้ำมันปำล์มดิบ ประมำณร้ อยละ 34 ถึงร้ อยละ 51 ของกำรสัง่ ซื ้อกะลำปำล์มในประเทศ และกำรจัดหำผ่ำน Trader กะลำ
ปำล์มประมำณร้ อยละ 49 ถึงร้ อยละ 66 ในปี 2558 ถึงปี 2560 โดยกำรจัดหำกะลำปำล์มของ ABM และ PPP จะมีกำรทำ
สัญญำซื ้อขำยกับ Supplier กะลำปำล์มในทุกรำยกำรของกำรซื ้อ อย่ำงไรก็ตำม กำรทำสัญญำจะเป็ นกำรทำสัญญำสัน้ ไม่
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เกิน 3 เดือน หรือแบบครั ้งต่อครั ้ง เนื่องจำกกะลำปำล์มเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีควำมผันผวนของรำคำ และปริ มำณค่อนข้ ำงสูง
จึงทำให้ ไม่สำมำรถทำสัญญำระยะยำวกับ Supplier กะลำปำล์มได้ ในส่วนของกำรชำระเงินค่ำสินค้ ำให้ กับ Supplier
กะลำปำล์ม ในกรณีที่เป็ นกำรจัดหำโดยตรงกับโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบ ABM และ PPP จะต้ องจ่ำยเงินล่วงหน้ ำให้ กับ
Supplier ก่อนดำเนินกำรรับสินค้ ำ หรื อก่อนที่ Supplier จะขนส่งสินค้ ำให้ แต่หำกเป็ นกำรซื ้อผ่ำน Supplier รำยย่อย
ABM และ PPP จะดำเนินกำรชำระเงินให้ Supplier รำยย่อย เมื่อ Supplier รำยย่อยดำเนินกำรจัดส่งสินค้ ำถึงปลำยทำง
เรียบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งในด้ ำนเครดิต
การจัดหากะลาปาล์ มต่ างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยยังดำเนินกำรจัดหำกะลำปำล์มจำกต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำทั ้งในแง่ของปริ มำณ คุณภำพ และรำคำที่เหมำะสม โดยบริ ษั ทได้ จัดตั ้งบริ ษัทย่อย คือ ABI ที่
ประเทศอินโดนีเซีย ABE และ ABR ที่ประเทศมำเลเซีย ซึ่งเป็ นประเทศที่เป็ นแหล่งปลูกปำล์มน ้ำมันเป็ นอันดับ 1 และ
อันดับ 2 ของโลก ตำมลำดับ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งจัดหำ และรวบรวมกะลำปำล์มจำกผู้ผลิตในประเทศดังกล่ำวให้ กับบริ ษัทแต่
เพียงผู้เดียว ทั ้งนี ้ บริษัทมีทั ้งกำรจัดหำกะลำปำล์มต่ำงประเทศโดยฝ่ ำยต่ำงประเทศของบริ ษัทเอง และซื ้อต่อจำกบริ ษัท
ย่อยในต่ำงประเทศเพื่อมำขำยต่อให้ กับลูกค้ ำของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทย่อยในต่ำ งประเทศจะรั บแผนกำรจัดหำ
เชื ้อเพลิงชีวมวลจำกบริ ษัท ทั ้งนี ้ สำมำรถแบ่งวิธีกำรจัดหำกะลำปำล์มจำกต่ำงประเทศของ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ 2
ลักษณะ คือ
1. กำรจัดหำตรงกับโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบในประเทศอินโดนีเซีย และมำเลเซีย
2. กำรจัดหำผ่ำน Trader กะลำปำล์ม (Trader) โดย Trader กะลำปำล์ม จะทำหน้ ำที่ซื ้อกะลำปำล์มโดยตรง
จำกโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบ และ/หรือ Trader กะลำปำล์มรำยอื่น และรวบรวมปริ มำณให้ ได้ ตำมที่ได้ มีกำร
ตกลงกันกับบริษัทและบริษัทย่อย
ปั จจุบนั กำรจัดหำผ่ำน Trader เป็ นลักษณะที่มีกำรจัดหำมำกที่สดุ สำหรับกำรจัดหำกะลำปำล์มต่ำงประเทศ โดย
ในปี 2558 ถึงปี 2560 มีสดั ส่วนอยู่ที่ประมำณร้ อยละ 62 ถึงร้ อยละ 82 ของกำรจัดหำทั ้งหมด ซึ่งมีแนวโน้ มลดลงตลอด
โดยในอนำคตบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีแผนจะเพิ่มกำรจัดหำตรงให้ มีสดั ส่วนมำกที่สดุ เมื่อบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถ
พัฒนำควำมสัมพันธ์ กบั โรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบได้ กำรจัดหำกะลำปำล์มต่ำงประเทศจะทำสัญญำที่กำหนดปริ มำณและ
รำคำกำรซื ้อในช่วงระยะเวลำสั ้นๆ กำรชำระเงินให้ กับ Supplier ต่ำงประเทศ จะชำระเงินตำมที่ตกลงในสัญญำ โดยเลต
เตอร์ ออฟเครดิต (L/C) หรือกำรโอนเงิน
กำรจัดหำกะลำปำล์มในประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซียเป็ นกำรจัดหำเพื่อ ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ทั ้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยปั จจุบันสัดส่วนกำรจัดหำเพื่อนำเข้ ำมำขำยในประเทศไทยมีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับ
กำรจัดหำเพื่อจำหน่ำยให้ ลกู ค้ ำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคำดว่ำสัดส่วนกำรจัดหำเพื่อส่งออกให้ ลกู ค้ ำต่ำงประเทศ
จะเพิ่มขึ ้นในอนำคต เนื่องจำกอุปสงค์ในต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ ้นจำกจำนวนโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่เพิ่มขึ ้น ทั ้งนี ้ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยได้ รับใบอนุญำตนำกะลำปำล์มจำกประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซียเข้ ำประเทศไทยจำกกรมวิชำกำรเกษตรอย่ำ ง
ถูกต้ อง
คลังสินค้ ำในต่ำงประเทศ ถือเป็ นปั จจัยสำคัญของกระบวนกำรจัดหำกะลำปำล์มจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกกำร
ขนส่งกะลำปำล์มจำกประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซียไปยังลูกค้ ำทั ้งในไทยและต่ำงประเทศซึ่งทำกำรขนส่งทำงเรื อควรมี
ปริมำณกำรขนส่งขั ้นต่ำอยู่ระหว่ำง 8,000 ถึง 30,000 ตัน เพื่อให้ สำมำรถบริหำรต้ นทุนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรจัดหำกะลำปำล์มจำกหลำยแหล่งผลิตช่วยให้ บริษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถบริ หำรจัดกำรด้ ำนควำมผันผวน
ของรำคำได้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น เนื่องจำกรำคำกะลำปำล์มของแต่ละแหล่งผลิตจะขึ ้นอยู่กับฤดูกำลกำรเก็บเกี่ยว อุป
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สงค์และอุปทำนในแต่ละตลำดซึง่ แต่ละช่วงเวลำมีควำมแตกต่ำงกัน บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถบริ หำรจัดกำรโดยเลือก
ซื ้อจำกแหล่งผลิตที่มีรำคำขำยถูกกว่ำได้ นอกจำกนี ้ กะลำปำล์มที่ได้ จำกแต่ละโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบและแต่ละประเทศ
จะมีคณ
ุ ภำพและลักษณะแตกต่ำงกัน ซึง่ ประเมินได้ จำกขนำด ควำมชื ้น และสิ่งเจือปน (Impurity) ของกะลำปำล์ม โดย
คุณภำพของกะลำปำล์มจะขึ ้นกับกระบวนกำรผลิตของโรงสกัดน ้ำมันปำล์มดิบ กำรจัดเก็บกะลำปำล์มของแต่ละแหล่ง
ผลิต และควำมหนำของเปลือกกะลำปำล์ม ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีกำรจัดเกรดของกะลำปำล์มที่จัดหำมำ เพื่อให้
สำมำรถนำส่งได้ ตรงกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ข)

การจัดหาไม้ สับ และส่ วนอื่นๆของไม้
บริษัทจัดหำผลิตภัณฑ์ไม้ สบั จำกลำนไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ จำกโรงงำนผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงงำนไม้ แปร
รูปและโรงเลือ่ ยในประเทศโดยตรง ทั ้งในภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ โดย
แต่ละพื ้นที่ของประเทศจะมีปริมำณผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภทที่แตกต่ำงกันออกไป ซึง่ ฝ่ ำยจัดหำชีวมวลจะทำกำรจัดหำโดย
ติดต่อโดยตรงจำกผู้ผลิตแต่ละรำย เนื่องจำกเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีอุปทำนต่อเนื่อง และบริ ษัทสำมำรถคัดเลือกซื ้อจำกแหล่ง
ผลิตที่อยู่ใกล้ กบั ผู้ใช้ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพด้ ำนต้ นทุนขนส่งมำกที่สดุ ในส่วนของกำรซื ้อขำยไม้ สบั บริ ษัทมีทั ้งแบบที่ทำ
สัญญำและสัง่ สินค้ ำผ่ำนใบสัง่ ซื ้อกับ Supplier โดยสัญญำที่ทำขึ ้นส่วนใหญ่ จะเป็ นสัญญำระยะ 1 ปี และมีกำรกำหนด
รำคำรับซื ้อเอำไว้ ล่วงหน้ ำ และในส่วนของปี กไม้ บริ ษัทจะสัง่ สินค้ ำผ่ำนใบสัง่ ซื ้อกับ Supplier รำยครัง้ กำรชำระเงินของ
สินค้ ำกลุม่ นี ้โดยส่วนใหญ่บริษัทจะได้ รับเครดิตกำรค้ ำจำก Supplier
ค)

การจัดหาขีเ้ ลื่อย ขีก้ บ และฝุ่ นไม้
บริ ษัทจัดหำขี ้เลื่อย ขี ้กบ และฝุ่ นไม้ จำกโรงงำนผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงเลื่อย และโรงงำนไม้ แปรรู ปในประเทศ
โดยตรง ทั ้งในภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ เนื่องจำกเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มี
ควำมผันผวนด้ ำนรำคำ จึงมีกำรทำสัญญำกับ Supplier เป็ นสัญญำระยะ 1 ถึง 3 ปี และมีกำรกำหนดรำคำรับซื ้อเอำไว้
ล่วงหน้ ำกับ Supplier ทุกรำย ทั ้งนี ้ Supplier บำงรำยได้ ทำสัญญำขำยสินค้ ำให้ กับบริ ษัทแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive
contract) โดยรำคำรับซื ้อจำก Supplier แต่ละรำยจะแตกต่ำงกันไปตำมคุณภำพของสินค้ ำ และกำรจัดส่ง ซึ่งเงื่อนไขกำร
ชำระเงินจะเป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ โดยมีทั ้งแบบกำรซื ้อสด ซื ้อเชื่ อ และจ่ำยเงินล่วงหน้ ำ โดยส่วนใหญ่ Supplier ขี ้
เลือ่ ย ขี ้กบ และฝุ่ นไม้ ของบริษัทจะเป็ น Supplier ที่มีกำรติดต่อกันมำเป็ นระยะเวลำนำน ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีที่ตั ้งอยู่ในแถบ
ภำคกลำง และภำคตะวันออก
ง)

การจัดหาชีวมวลอัดแท่ ง
บริษัทดำเนินกำรจัดหำชีวมวลอัดแท่งกับโรงงำนผู้ผลิตชีวมวลอัดแท่งในประเทศโดยตรง ซึ่งโดยส่วนมำกอยู่ใน
เขตพื ้นที่ภำคตะวันออก และภำคใต้ และอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดหำจำก Supplier จำกต่ำงประเทศ โดย
โรงงำนผู้ผลิตชีวมวลอัดแท่งในไทยสำมำรถแบ่งขนำดได้ 3 ขนำดตำมกำลังกำรผลิต ได้ แก่ (1) รำยใหญ่ กำลังกำรผลิต
5,000 ตันต่อเดือนขึ ้นไป (2) รำยกลำง กำลังกำรผลิต 1,000 ถึง 5,000 ตันต่อเดือน (3) รำยเล็ก กำลังกำรผลิตน้ อยกว่ำ
1,000 ตัน โดยขนำดกำรผลิต และควำมสำมำรถในกำรป้อนสินค้ ำให้ อย่ำงต่อเนื่องมีควำมสำคัญในกำรคัดเลือกให้ เป็ น
Supplier ชีวมวลอัดแท่งให้ กับบริ ษัท บริ ษัทจะมีกำรทำสัญญำซื ้อขำยกับ Supplier ซึ่งเงื่อนไขกำรชำระเงินจะเป็ นไป
ตำมที่ระบุในสัญญำ โดยมีทั ้งแบบซื ้อเชื่อและจ่ำยเงินล่วงหน้ ำ
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2.4.2 การจัดหาการให้ บริ การขนส่ ง
บริ ษัท ว่ำจ้ ำ งผู้ใ ห้ บริ กำรขนส่งเพื่อขนส่งสินค้ ำให้ กับ บริ ษัท ทั ้งในขั ้นตอนของกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชี วมวล และ
ขั ้นตอนของกำรจัดส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ ำ ซึง่ มีทั ้งกำรขนส่งทำงบกและทำงน ้ำ
การขนส่ งทางบก
สำมำรถแบ่งประเภทของผู้ให้ บริกำรขนส่งทำงบกได้ 2 ประเภท ดังนี ้
1. ผู้ให้ บริกำรขนส่งที่เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
บริ ษั ท มีบ ริ ษั ท ย่อ ยคื อ STP ซึ่งจัดตัง้ ขึ ้นเพื่ อ ให้ บ ริ กำรขนส่ง สิน ค้ ำให้ กับบริ ษั ท ในเครื อในประเทศ บริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้ อง และบริษัทอื่น โดย STP มีกำรลงทุนเป็ นเจ้ ำของกองรถขนส่งสินค้ ำ ซึ่งมีหลำกหลำยประเภทและขนำด เช่น รถ
เฉพำะกิจ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถกระบะบรรทุก เป็ นต้ น เพื่อให้ เหมำะสมกับกำรขนส่งสินค้ ำแต่ละชนิด ทั ้งนี ้ STP มี
นโยบำยที่ จะลดจ ำนวนกองรถของ STP ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่เ หมำะสม เพื่ อให้ สำมำรถบริ หำรต้ น ทุน กำรขนส่ง ได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ จำนวนรถขนส่งสินค้ ำของบริษัทตั ้งแต่ปี 2558 ถึง ณ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวนดังนี ้
ปี
จานวนรถ

2558
112

2559
74

2560
66

กลุม่ ผู้ใช้ บริกำรขนส่งของ STP สำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุ่มได้ แก่ (1) ABM และ PPP (2) บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
(3) บริษัทอื่น โดยรถขนส่งสินค้ ำของ STP สำมำรถให้ บริกำรขนส่งสินค้ ำได้ หลำกหลำยประเภท เช่น เชื ้อเพลิงชีวมวล ถ่ำน
หิน ปุ๋ย อำหำรสัตว์ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ กำรให้ บริ กำรขนส่งของ STP ส่วนใหญ่ เป็ นกำรให้ บริ กำรขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กับ
ABM และ PPP และเมื่อมี กำลังกำรขนส่งเหลือถึงจะขนส่งให้ กับบริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อ ง และบริ ษัทอื่ น เพื่อเป็ นกำรบริ หำร
จัดกำรให้ รถขนส่ง STP สำมำรถใช้ ได้ อย่ำงเต็มประสิทธิ ภำพ โดยรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่ง กับ ABM และ PPP ในปี
2558 ถึงปี 2560 คิ ดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 81.38 ร้ อ ยละ 96.31 และร้ อ ยละ 97.31 ของรำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ กำรขนส่ง
ทั ้งหมดของ STP โดยฝ่ ำยขนส่งของ STP จะรับคำสัง่ ขนส่งสินค้ ำ จำกฝ่ ำยโลจิสติกส์ของบริ ษัทโดยตรงเมื่อมีกำรว่ำจ้ ำง
กำรบริกำรขนส่งจำกบริษัท และนำมำวำงแผนกำรจัดกำรด้ ำนกำรขนส่ง ปริ มำณขนส่งสินค้ ำคงเหลือที่ STP ไม่สำมำรถ
ให้ บริกำรได้ STP จะดำเนินกำรหำงำนรับจ้ ำงขนส่งสินค้ ำอื่นๆ จำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทอื่น เพื่อให้ STP สำมำรถ
ใช้ รถขนส่งได้ อย่ำงเต็มประสิทธิ ภำพ โดยจะมีกำรพิจำรณำเครดิตของผู้ว่ำจ้ ำง และเข้ ำ ทำสัญญำกับผู้ว่ ำจ้ ำงก่ อนกำร
ให้ บริกำรขนส่งกับลูกค้ ำแต่ละรำย
STP ให้ บริ กำรขนส่ง โดยใช้ รถขนส่งที่ STP เป็ นเจ้ ำของเท่ำนั ้น ทั ้งนี ้ รถขนส่งของ STP ทุกคันจะมีกำรติดตั ้ง
ระบบแสดงพิกดั ผ่ำนดำวเทียม (“ระบบ GPS”) เพื่อควบคุมกำรปฏิ บัติงำนของพนักงำนขับรถ และกำรบริ หำรจัดกำรกอง
รถได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ โดย STP มี กำรว่ำ จ้ ำ งพนักงำนขับ รถ และพนักงำนแบกสิน ค้ ำ ประจำรถ เพื่ อรองรับ กำร
ให้ บริกำรขนส่งกับลูกค้ ำ นอกจำกนี ้ STP ยังมีแผนกซ่อมบำรุง เพื่อดูแลรักษำสภำพรถขนส่งให้ อยู่ในสภำพปลอดภัยพร้ อม
ใช้ งำน
2. ผู้ให้ บริกำรขนส่งที่เป็ นบุคคลภำยนอก
บริ ษัท มีกำรว่ำจ้ ำ งผู้ใ ห้ บริ กำรขนส่งที่ เป็ นบุคคลภำยนอก (“บริ ษัท รถร่ ว มขนส่ง”) เพื่อดำเนิ นกำรขนส่ง สินค้ ำ
เชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั บริษัท ซึง่ มีจำนวนกว่ำ 100 รำย โดยแต่ละรำยจะมีควำมเชี่ยวชำญเส้ นทำงแตกต่ำงกันออกไป ซึ่ง
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แบ่งตำมภำคต่ ำงๆ ของประเทศ บริ ษัท จะมี กำรคัดเลือกผู้ให้ บริ กำรขนส่ง โดยผู้ใ ห้ บริ กำรขนส่งจะต้ องเป็ นผู้ขนส่งที่ มี
ประสบกำรณ์ในกำรดำเนินงำน มีรถขนส่งตำมประเภทที่สำมำรถรองรับสินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทได้ โดยบริ ษัทจะ
เข้ ำทำสัญญำว่ำจ้ ำ งบริ กำรขนส่งกับผู้ให้ บริ กำรขนส่งทุกรำย โดยมีรำยละเอียดของกำรว่ำจ้ ำงขนส่ง เช่น อัตรำค่ำจ้ ำ ง
ขนส่ง กำรปรับอัตรำค่ำจ้ ำงขนส่งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ้ำมัน กำรรับประกันควำมเสียหำยจำกสินค้ ำเสียหำย
และสูญหำย เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษั ทยังมี กำรควบคุมคุณภำพของผู้ใ ห้ บริ กำรขนส่ง โดยมีกำรตรวจสอบสถำนะกำร
ขนส่งกับผู้ให้ บริกำรขนส่งทำงโทรศัพท์ ตลอดขั ้นตอนกำรขนส่ง ตั ้งแต่ขนสินค้ ำขึ ้นรถ จนขนถ่ำยสินค้ ำที่ปลำยทำง และมี
กำรสุม่ เข้ ำไปตรวจสอบกำรดำเนินงำนของผู้ให้ บริกำรขนส่งที่หน้ ำงำนด้ วย
กำรวำงแผนจัดกำรด้ ำนกำรขนส่งสินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทดำเนินงำนโดยฝ่ ำยโลจิสติกส์ของบริ ษัท โดย
ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด และฝ่ ำยจั ด ซื อ้ ชี ว มวล จะแจ้ ง ควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรขนส่ ง มำยัง ฝ่ ำยโลจิ สติ ก ส์ เพื่ อ ให้
ฝ่ ำยโลจิสติกส์ทำกำรวำงแผนว่ำจ้ ำง STP หรือบริษัทรถร่วมขนส่ง โดยกำรจะใช้ บริกำรรถของ STP หรื อบริ ษัทรถร่ วมขนส่ง
ฝ่ ำยโลจิสติกส์จะพิจำรณำ ดังนี ้
(1) ประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวล
- กรณีเป็ นกลุ่มสินค้ ำกะลำปำล์ม หรื อชีวมวลอัดแท่ง บริ ษัท และ PPP จะทำกำรว่ำจ้ ำงบริ ษัทรถร่ วมเป็ นหลัก
ทั ้งนี ้ เนื่องจำก บริษัทรถร่วมสำมำรถนำเสนอต้ นทุนในกำรขนส่งที่ถกู กว่ำได้
- กรณีเป็ นกลุม่ สินค้ ำไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ และขี ้กบ ขี ้เลื่อย และฝุ่ นไม้ บริ ษัท และ PPP จะทำกำรว่ำจ้ ำง
STP เนื่องจำก สินค้ ำในกลุ่มดังกล่ำวต้ องกำรรถขนส่งที่มีลกั ษณะพิเศษ กล่ำวคือ ขี ้กบ ขี ้เลื่อย และฝุ่ นไม้ เป็ นสินค้ ำที่มี
น ้ำหนักเบำ จึงต้ องอำศัยรถกระบะบรรทุกที่มีคอกขนำดใหญ่ กว่ำปกติ และต้ องมีพนักงำนในกำรขนสินค้ ำขึ ้นรถขนส่งที่มี
ควำมชำนำญ เพื่อให้ สำมำรถจัดเรียงให้ รถขนส่งรองรับปริ มำณกำรขนส่งได้ ตำมน ้ำหนักที่ต้องกำร หรื อในกรณีของไม้ สบั
และส่วนอื่นๆของไม้ บริษัทจะมีกำรนำกระบะไปวำงเพื่อรองรับสินค้ ำจำก Supplier ทำให้ ต้องอำศัยรถฮุกลิฟท์ (Hooklift)
ในกำรยกกระบะสินค้ ำขึ ้นรถขนส่ง ซึง่ บริษัทรถร่วมขนส่งไม่ได้ มีรถขนส่งหรือพนักงำนให้ บริ กำร หรื อถ้ ำมีก็จะมีต้นทุนที่สงู
กว่ำที่ STP ดำเนินกำรให้ บริกำร
(2) ควำมจำเป็ นในกำรใช้ บริกำร กรณีที่มีควำมจำเป็ นใช้ เร่ งด่วน บริ ษัทและ PPP จะเลือกใช้ รถขนส่งสินค้ ำของ
STP ไม่ว่ำจะเป็ นกำรขนส่งสินค้ ำประเภทใด เพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรได้ อย่ำงรวดเร็ว
นอกจำกนี ้ ฝ่ ำยโลจิสติกส์จะพิจำรณำว่ำจ้ ำงรถขนส่งจำกบริ ษัทรถร่ วมขนส่ง โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรว่ำจ้ ำง
ควำมชำนำญในกำรขนส่งสินค้ ำแต่ละประเภทในแต่ละเส้ นทำง เพื่อให้ กำรขนส่งของบริษัทเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
รูปแบบกำรขนส่งสินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริษัท สำมำรถแยกได้ เป็ น 2 รูปแบบดังนี ้
1. กำรขนส่งสินค้ ำจำก Supplier เข้ ำคลังสินค้ ำของบริษัท เพื่อรอจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำในอนำคต
2. กำรขนส่งสินค้ ำจำก Supplier ตรงไปยังลูกค้ ำโดยไม่ผ่ำนเข้ ำคลังสินค้ ำของบริ ษัท (“กำรส่งตรง”) ซึ่งช่วยให้
กำรบริหำรกำรจัดกำรขนส่งและจัดเก็บสินค้ ำมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ทำ
ให้ ฝ่ ำยโลจิ สติ กส์ ไ ม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรขนส่ง ตรงได้ ในทุก รอบกำรขนส่ ง เช่ น เส้ น ทำงกำรขนส่ง ไม่
เอื ้ออำนวย หรือเป็ นช่วงเวลำที่ผลผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลมีจำกัด ไม่เพียงพอที่จะส่งตรงจำก Supplier ไปยัง
ลูกค้ ำได้ จึงต้ องนำสินค้ ำจำกคลังสินค้ ำของบริษัทส่งไปยังลูกค้ ำ เป็ นต้ น
การขนส่ งทางน้า
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บริษัทมีกำรใช้ บริกำรกำรขนส่งทำงน ้ำโดยว่ำจ้ ำงผู้ให้ บริกำรเรือขนส่งที่เป็ นบุคคลภำยนอกเพื่อบริ หำรกำรจัดกำร
ขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีปริมำณมำก และทำกำรขนส่งในระยะไกล ซึง่ สำมำรถแบ่งกำรขนส่งออกเป็ น
1. กำรขนส่งภำยในประเทศ บริ ษัทมีกำรจัดหำและรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลจำกแหล่ง Supplier ในภำคใต้
โดยจะท ำกำรรวบรวมเชื ้อเพลิง ชีวมวล และเก็ บในคลังสินค้ ำของบริ ษั ทให้ มีปริ มำณมำกพอ และทำกำร
ว่ำจ้ ำ งเรื อขนส่ง เพื่อขนส่งมำยังคลังสินค้ ำบริ เวณภำคกลำงของประเทศ เพื่อ ให้ สำมำรถกระจำยสินค้ ำ
ให้ กับลูกค้ ำ ของบริ ษัท ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ โดยเรื อที่ ใ ช้ ในกำรขนส่ง ในประเทศส่ว นมำกจะเป็ นเรื อ
มอเตอร์ บำร์ จ (Motor Barge) ขนำดระวำงประมำณ 1,000 ตัน และเรื อ โป๊ ะ (Lighter) ขนำดระวำง
ประมำณ 5,000 ตัน โดยเมื่อสินค้ ำ ถึง ท่ำเรื อ แล้ ว บริ ษัท จะว่ ำจ้ ำงรถขนส่ง มำเพื่อ ขนส่งสิน ค้ ำ ต่อไปยัง
คลังสินค้ ำของบริษัทหรือส่งตรงไปยังคลังสินค้ ำของลูกค้ ำ
2. กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ แบ่งออกเป็ น
2.1 กำรขนส่งสินค้ ำจำกคลังสินค้ ำของบริ ษัทให้ ลกู ค้ ำต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่ เป็ นแบบ FOB (Free on
Board) ในกรณีที่กำรขำยสินค้ ำของบริ ษัทให้ กับลูกค้ ำต่ำงประเทศเป็ นเงื่อนไขกำรซื ้อขำยแบบ CIF
(Cost, Insurance and Freight) หรื อ CFR (Cost and Freight) บริ ษัทจึงจัดหำเรื อขนส่งเพื่อขนส่ง
สินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำตำมปริมำณและเวลำที่กำหนด
2.2 กำรขนส่งสินค้ ำจำกคลัง สินค้ ำของบริ ษัท ในต่ำงประเทศเพื่อเข้ ำ คลังสินค้ ำของบริ ษัทหรื อ ลูกค้ ำใน
ประเทศไทย บริ ษัทนำเข้ ำสินค้ ำจำกต่ำงประเทศเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในประเทศ
ในกรณีที่สนิ ค้ ำในประเทศมีไม่เพียงพอต่อควำมต้ องกำร
เรื อ ที่ บ ริ ษั ท จัดหำเพื่ อ ใช้ ข นส่ง ระหว่ำ งประเทศส่ว นมำกจะเป็ นเรื อ Barge ขนำดใหญ่ ซึ่ง มี ข นำด
ประมำณ 8,000 ถึง 30,000 ตัน
2.4.3

การจัดเก็บสินค้ า
บริษัทและบริษัทย่อยมีคลังสินค้ ำเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลที่บริษัทและบริษัทย่อยจัดหำมำได้ โดยมี
ทั ้งคลัง สิน ค้ ำที่ เ ป็ นกรรมสิท ธิ์ ของบริ ษัท และเช่ ำ รวม 8 แห่ง โดยเป็ นคลังสิน ค้ ำ ในประเทศ 4 แห่ง และคลัง สิน ค้ ำ
ต่ำงประเทศ 4 แห่ง ดังนี ้
คลังสินค้ า
พืน้ ที่
กรรมสิทธิ์
ความจุ1/
(ตร.ม.)
(ตัน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คลังสินค้ ำบำงกุ้ง จ.สุรำษฎร์ ธำนี
คลังสินค้ ำบำงน ้ำจืด จ.สมุทรสำคร
คลังสินค้ ำบำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
คลังสินค้ ำลำปำง จ.ลำปำง2/
คลังสินค้ ำ Bintulu ประเทศมำเลเซีย
คลังสินค้ ำ Kuching ประเทศมำเลเซีย
คลังสินค้ ำ Sandakan ประเทศมำเลเซีย

8. คลังสินค้ ำ Jambi ประเทศอินโดนีเซีย

43,000
25,848
8,800
895
12,500
10,500
7,500

100,000
40,000
25,000
300
20,000
20,000
20,000

เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เช่ำ
เช่ำ
เช่ำ
เช่ำ
เช่ำ

5,000

15,000

เช่ำ

หมำยเหตุ:
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1/ พื ้นที่คลังสินค้ ำและควำมจุอำจไม่สมั พันธ์กนั เนื่องจำกขึ ้นกับปั จจัยอื่นๆดังนี ้ (1) ประเภทของสิ่งก่อสร้ ำงในที่ตงั ้ คลังสินค้ ำ เช่น
โกดัง หรื อลำนเทกอง (2) ควำมสูงของหลังคำ (3) ขนำดของสำนักงำนและพื ้นที่สว่ นอื่นๆที่ไม่ได้ ใช้ สำหรับจัดเก็บสินค้ ำ
2/ คลังสินค้ ำลำปำงและคลังสินค้ ำ Jambi อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรหำพื ้นที่เช่ำใหม่

บริษัทจะพิจำรณำทำเลที่ตั ้งคลังสินค้ ำให้ ใกล้ กับ Supplier และกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยเพื่อให้ กำรจัดเก็บและกำร
ขนส่ง สิน ค้ ำ เป็ นไปอย่ ำ งมี ประสิท ธิ ภ ำพ ทัง้ นี ้ นอกจำกคลัง สิน ค้ ำบำงกุ้ง และคลัง สินค้ ำบำงน ำ้ จื ด ที่ บริ ษั ทลงทุนเป็ น
เจ้ ำ ของที่ดิ น บริ ษัทได้ ดำเนินกำรเช่ ำที่ดินสำหรับคลัง สิน ค้ ำอื่ น เพื่ อให้ เกิ ดควำมยืดหยุ่นในกำรบริ หำรจัดกำร ซึ่ง ฝ่ ำย
บริหำรจะมีกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั ้งในแง่ที่ตั ้ง ต้ นทุนค่ำขนส่ง และต้ นทุนค่ำเช่ำอย่ำงสม่ำเสมอ หำกพบว่ำมี
ที่ตั ้งใหม่ที่มีศกั ยภำพมำกกว่ำที่ตั ้งเดิม ก็จะพิจำรณำย้ ำยที่ตั ้ง เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อกำรบริ หำรจัดกำรคลังสินค้ ำ
โดยสำมำรถแสดงภำพคลังสินค้ ำของบริ ษัทเทียบกับแผนที่กำรใช้ พลังงำนควำมร้ อนจำกชีวมวลในประเทศไทยปี 2558
และกำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำชีวมวลในแต่ละภำคได้ ดงั นี ้
แผนที่แสดงการใช้ พลังงานความร้ อนจากชีวมวลในประเทศไทยปี 2558

ภาคเหนือ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 58 MW
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 167 MW
ภาคกลาง
โรงไฟฟ้าชีวมวล 409 MW
ภาคตะวันตก
โรงไฟฟ้าชีวมวล 167 MW

ภาคตะวันออก
โรงไฟฟ้าชีวมวล 65 MW

การใช้ พลังงาน (พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
ไม่ มี
0.00 – 64.63
64.64 – 241.37
241.38 – 569.47

ภาคใต้
โรงไฟฟ้าชีวมวล 280 MW

ที่มำ: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน กระทรวงพลังงำน
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คลัง สิน ค้ ำถื อเป็ นปั จจัยที่ ช่วยให้ กระบวนกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ ำยของบริ ษัท และบริ ษัท ย่อยเป็ นไปอย่ ำงมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ ทั ้งนี ้ประโยชน์ของคลังสินค้ ำที่มีต่อกำรดำเนินธุรกิจ มีดงั นี ้
1. บริ ษั ทและบริ ษัท ย่อ ยสำมำรถสำรองสินค้ ำ ให้ เ พียงพอต่อ ควำมต้ อ งกำรของลูกค้ ำ และสำมำรถส่ง มอบ
สินค้ ำให้ ลกู ค้ ำได้ ตลอดทั ้งปี
2. บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถบริหำรต้ นทุนของสินค้ ำได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ทั ้งในแง่ของควำมสำมำรถใน
กำรจัดเก็บสินค้ ำเมื่อสินค้ ำมีรำคำลดต่ำลง กำรจัดเก็บสินค้ ำเพื่อรอกำรขนส่งในปริ มำณมำก ทำให้ ต้นทุน
กำรขนส่งต่อเที่ยวลดลง และกำรรองรับและจัดส่งสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำในพื ้นที่ใกล้ เคียง
3. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำมำรถควบคุมคุณภำพของสินค้ ำที่จะส่งให้ ลกู ค้ ำได้ เนื่องจำกสินค้ ำบำงประเภท
จะต้ องผ่ำนกำรจัดเกรด และผ่ำนขั ้นตอนคัดแยกก่อนส่งให้ ลกู ค้ ำ
กำรจัดเก็บสินค้ ำจะเก็บเป็ นแบบกำรเทกอง ยกเว้ นชีวมวลอัดแท่งที่จะเก็บอยู่ในถุงขนำดใหญ่ (Big bag) วำง
เรี ยงกัน โดยสิน ค้ ำ ที่ ไ ม่สำมำรถถูกน ำ้ ได้ เช่ น ขี ก้ บ ขี เ้ ลื่อ ย ฝุ่ นไม้ จะถูกเก็ บ อยู่ใ นโกดัง เพื่อ รั กษำคุณภำพของสิน ค้ ำ
คลังสินค้ ำของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำรทำผังสินค้ ำ เพื่อจัดแยกสินค้ ำตำมประเภทและจัดเรี ยงสินค้ ำ แบบเข้ ำก่อนออกก่อน (FIFO) สินค้ ำ ที่จัดเก็ บในคลังสิน ค้ ำ จะต้ องมี กำรดูแ ลคุณภำพสิน ค้ ำ สม่ำ เสมอเพื่อให้ พ ร้ อมที่จะจัดส่งให้ กับ
ลูกค้ ำได้ ทนั ตำมกำหนดเวลำ โดยสินค้ ำที่กองกลำงแจ้ งจะดูแลให้ มีกำรคลุมผ้ ำใบในกรณีที่ฝนตก เพื่อรักษำควำมชื ้นของ
สินค้ ำให้ อยู่ในระดับมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ตลอดเวลำ และมีกำรโกยพลิกกองสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกำรเก็บควำมร้ อนไว้
ภำยในกองมำกเกินไป
นอกจำกนี ้ แผนกคลังสินค้ ำของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทำแผนกำรตรวจสอบปริ มำณสินค้ ำคงคลังของสินค้ ำ
ในคลังสินค้ ำ โดยจะมีกำรตรวจสอบปริ มำณสินค้ ำคงคลังของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นประจำดังนี ้
1. ตรวจสอบปริ มำณสินค้ ำโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึ่งดำเนินกำรโดยฝ่ ำยบัญชีร่วมกับแผนกคลังสินค้ ำใน
กำรตรวจสอบปริ มำณสิน ค้ ำ ที่มี อยู่ในคลัง สิน ค้ ำ กับ ยอดที่ บัน ทึกอยู่ใ นระบบ โดยใช้ วิธี กำรประเมิ นทำง
กำยภำพ โดยจะทำกำรตรวจสอบทุก 1 เดือน และทุกครั ้งที่ลอ็ ตของสินค้ ำถูกใช้ หมดไป
2. ตรวจสอบปริมำณสินค้ ำคงคลังโดยผู้ตรวจสอบภำยนอก (Surveyor) เป็ นประจำปี ละ 2 ครัง้ คือกลำงปี และ
ปลำยปี ซึง่ ผู้ตรวจสอบภำยนอกจะใช้ เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกำรบันทึกรู ปร่ ำงของกองสินค้ ำแต่ละกอง
และวัดเป็ น 3 ค่ำ คือควำมกว้ ำง ควำมยำว ควำมสูง และใช้ ซอฟท์ แวร์ คำนวณหำปริ มำณ ซึ่งได้ คำนึงถึง
ควำมชื ้นของผลิตภัณฑ์จำกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ ในวันตรวจสอบ
กรณีที่ปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบได้ แตกต่ำงจำกปริมำณผลิตภัณฑ์ ที่ถูกบันทึกอยู่ในระบบ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยจะทำกำรปรับยอดผลิตภัณฑ์ในระบบให้ ตรงกับควำมเป็ นจริง ซึง่ จะต้ องได้ รับกำรอนุมติจำกผู้ที่มีอำนำจ ทั ้งนี ้จำกกำร
ตรวจสอบที่ผ่ำนมำ พบว่ำปริมำณผลิตภัณฑ์ ที่เก็บในคลังสินค้ ำและปริ มำณผลิตภัณฑ์ ในระบบมีควำมแตกต่ำงกันเพียง
เล็กน้ อย
2.4.4

การควบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทและบริษัทย่อยให้ ควำมสำคัญกับกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพของ
บริษัท โดยบริษัทมีกำรควบคุมมำตรฐำนสินค้ ำในทุกขั ้นตอนกำรดำเนินงำน ตั ้งแต่กำรรับสินค้ ำเข้ ำคลังสินค้ ำ กำรจัดเก็บ
สินค้ ำ และกำรส่งออกสินค้ ำให้ ลกู ค้ ำ เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภำพ ตรงตำมมำตรฐำนของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทได้
กำหนดมำตรฐำนที่ต้องควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี ้
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ประเภทผลิตภัณฑ์
กะลาปาล์ ม

มาตรฐานที่ต้องควบคุม
ค่ำควำมชื ้น

ไม้ สับและส่ วนอื่นๆของไม้

สิง่ เจือปน
ขนำด
ค่ำควำมชื ้น
สิง่ เจือปน
ขนำด

ขีก้ บ

สี
ค่ำควำมชื ้น

ขีเ้ ลื่อย

สิง่ เจือปน
ค่ำควำมชื ้น

ชีวมวลอัดแท่ ง

สิง่ เจือปน
สี
ควำมละเอียด
ค่ำควำมชื ้น
สิง่ เจือปน
ควำมยำวและเส้ นผ่ำนศูนย์กลำง
ควำมหนำแน่น
กำรแตกหัก

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ทดสอบห้ องปฏิบตั ิกำร1/และกำรประเมิน
ทำงกำยภำพ
กำรประเมินทำงกำยภำพ
วัดขนำดด้ วย Vernier caliper
ทดสอบห้ องปฏิบตั ิกำรและกำรประเมินทำง
กำยภำพ
กำรประเมินทำงกำยภำพ
วัดขนำดด้ ว ย Vernier caliper และสุ่มร่ อ น
ตะแกรงตำมขนำดที่กำหนด
กำรประเมินทำงกำยภำพ
ทดสอบห้ องปฏิบตั ิกำรและกำรประเมินทำง
กำยภำพ
กำรประเมินทำงกำยภำพ
ทดสอบห้ องปฏิบตั ิกำรและกำรประเมินทำง
กำยภำพ
กำรประเมินทำงกำยภำพ

ทดสอบห้ องปฏิบตั ิกำรและกำรประเมินทำง
กำยภำพ
กำรประเมินทำงกำยภำพ
วัดขนำดด้ วย Vernier caliper
ชัง่ น ้ำหนักด้ วยภำชนะวัดปริมำตร
คำนวณจำกน ้ำหนัก

หมำยเหตุ: 1/ทดสอบห้ องปฏิบตั ิกำรโดยใช้ วธิ ีต้ ูอบควำมร้ อน (Hot air oven)

เจ้ ำหน้ ำที่แผนกจัดกำรคุณภำพจะทำหน้ ำที่ในกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงสินค้ ำเพื่อมำตรวจสอบตำมควำมถี่ที่กำหนด
โดยบริษัทมีค่มู ือปฏิ บัติงำนวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงสินค้ ำ วิธีวัดควำมชื ้นและค่ำมำตรฐำนที่ต้องควบคุม เพื่อให้ กำรควบคุม
คุณภำพของสิน ค้ ำ มีม ำตรฐำนเดี ยวกัน รวมไปถึง กำรมี ม ำตรกำรควบคุม คุณภำพสิน ค้ ำ ที่อ ยู่ระหว่ำ งกำรจัดเก็ บ ใน
คลังสินค้ ำ โดยจัดให้ มีกำรคลุมผ้ ำใบให้ กบั สินค้ ำเมื่อฝนตก มีกำรจัดผังกำรเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ สินค้ ำสำมำรถหมุนเวียน
ได้ อย่ ำงเหมำะสม มี กำรพลิกกลับ กองสินค้ ำอย่ำ งสม่ ำเสมอ เพื่ อป้ องกันควำมร้ อนสะสมเป็ นเวลำนำน เป็ น ต้ น ทัง้ นี ้
นอกเหนือจำกกำรตรวจสอบคุณภำพของสินค้ ำแล้ ว บริ ษัท ยังมีกำรตรวจสอบปริ มำณกำรบรรทุก ควำมสะอำดของพื น้
คลังสินค้ ำ ลักษณะของกำรวำงสินค้ ำ ควำมสะอำดของรถบรรทุกสินค้ ำ กำรคลุมสินค้ ำด้ วยผ้ ำใบก่อนกำรขนส่ง เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำสินค้ ำของบริษัทมีคณ
ุ ภำพตรงตำมมำตรฐำนที่กำหนด
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2.4.5

สรุ ปขัน้ ตอนการดาเนินงานของบริ ษัท
กำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นกำรดำเนินงำนร่วมกันของหลำยฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ฝ่ ำยจัดหำชีว
มวล ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ ำยต่ำงประเทศ ฝ่ ำยโลจิสติกส์ และแผนกคลังสินค้ ำ โดยจะมีกำรวำงแผนประจำปี เพื่อวำง
แผนกำรจัดหำ จัดเก็บ จัดจำหน่ำย และขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภำพ และสำมำรถตอบสนองควำม
ต้ อ งกำรของลูกค้ ำ ได้ และจะมีกำรประชุมกันอย่ ำงน้ อยเดื อ นละ 1 ครัง้ เพื่ อยื น ยัน แผน ซึ่ง สำมำรถสรุ ปขัน้ ตอนกำร
ดำเนินงำนแต่ละด้ ำนได้ ดงั นี ้
ขัน้ ตอนการดาเนินงานด้ านการจัดจาหน่ ายเชือ้ เพลิงชีวมวล
การจัดจาหน่ ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้ กับลูกค้ าในประเทศ
1. ในแต่ละเดือน พนักงำนขำยจะทำกำรสอบถำมถึงประเภทสินค้ ำ และปริ มำณควำมต้ อ งกำรใช้ ของลูกค้ ำที่ตนเอง
รับผิดชอบอยู่ หลังจำกนั ้น จะนำควำมต้ องกำรสินค้ ำของลูกค้ ำทุกรำยมำรวมกัน เพื่อประเมินปริ มำณควำมต้ องกำร
รวม และจัดทำโครงสร้ ำงรำคำขำย โดยจะมีกำรประเมินรำคำขำย และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องเป็ นรำยลูกค้ ำ เช่น ต้ นทุน
สินค้ ำ ค่ำขนส่ง และค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดเก็บสินค้ ำ เป็ นต้ น เพื่อขออนุมัติโครงสร้ ำงรำคำขำยจำกคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำรำคำขำยและโครงสร้ ำงรำคำ ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนจำกฝ่ ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ ำยจัดหำชีวมวล และ
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน โดยพนักงำนขำยสำมำรถทำกำรเสนอขำยให้ กับลูกค้ ำได้ เลย หำกรำคำเสนอขำยไม่ต่ำกว่ ำ
โครงสร้ ำงรำคำที่กำหนด โดยกำรส่งใบเสนอรำคำที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้มีอำนำจให้ กับลูกค้ ำ แต่หำกต้ องกำร
เสนอรำคำที่ต่ำกว่ำ จะต้ องทำโครงสร้ ำงรำคำขำยแยกรำยลูกค้ ำ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงรำคำขำย ต้ นทุน และกำไรที่
ได้ รับ และเสนอต่อ คณะอนุกรรมกำรพิ จ ำรณำรำคำขำยและโครงสร้ ำงรำคำขำยเพื่ อ ขออนุมัติอี กครั ง้ หนึ่ง ทัง้ นี ้
แผนกำรขำยจะถูกนำเสนอให้ กบั ฝ่ ำยจัดหำชีวมวล เพื่อให้ สำมำรถวำงแผนกำรจัดหำได้ ในลำดับต่อไป
2. ทั ้งนี ้ ก่อนจะทำกำรเสนอรำคำให้ กบั ลูกค้ ำได้ ลูกค้ ำรำยนั ้นจะต้ องเป็ นลูกค้ ำที่อยู่ในรำยชื่อลูกค้ ำของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยก่อน หำกเป็ นลูกค้ ำใหม่ พนักงำนขำยจะต้ องทำเรื่ องเสนอขอเปิ ดลูกค้ ำและอนุมัติเครดิตตำมขั ้นตอน โดยต้ อง
เตรียมเอกสำรประกอบ ได้ แก่ หนังสือรับรองบริษัทลูกค้ ำ สำเนำทะเบียนภำษี มลู ค่ำเพิ่ม แผนที่โรงงำนของลูกค้ ำ และ
งบกำรเงินฉบับล่ำสุด (ในกรณีที่ต้องกำรขออนุมตั ิเครดิตด้ วย)
3. เมื่อลูกค้ ำได้ รับใบเสนอรำคำ ลูกค้ ำจะยืนยันกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำกลับโดยกำรเซ็นยืนยันในใบเสนอรำคำ หรื อกำรส่งใบสัง่
ซื ้อกลับมำให้ ซึง่ พนักงำนสนับสนุนงำนขำยจะต้ องทำกำรตรวจสอบปริ มำณกำรขำย รำคำขำย เงื่อนไขกำรเก็บเงิน
และวงเงินเครดิต และให้ ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำยขำย ตรวจสอบและอนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อ เพื่อทำกำรบันทึกกำรซื ้อลงในระบบ ซึ่งหำก
เป็ นกรณีที่ มีกำรทำสัญญำกับ ลูกค้ ำ พนักงำนสนับสนุนกำรขำยจะจัดทำสัญญำซื ้อขำยตำมที่ ได้ ตกลงกันตำมใบ
เสนอรำคำให้ กบั ลูกค้ ำอีกครั ้งหนึ่ง
4. หลัง จำกนั ้นพนักงำนสนับ สนุน งำนขำยจะท ำกำรประสำนงำนกับฝ่ ำยโลจิ สติ กส์ และแผนกคลัง สิน ค้ ำ เพื่ อ วำง
แผนกำรจัดส่งสิน ค้ ำตำมที่ตกลงกับ ลูกค้ ำ ไว้ ในลำดับ ถัดไป หลัง จำกนัน้ พนักงำนสนั บสนุนงำนขำยจะต้ องทำกำร
ติดตำมสถำนะกำรส่งสินค้ ำ และกำรจ่ำยเงินให้ เรียบร้ อย ทั ้งนี ้ หำกมีปัญหำหรือข้ อร้ องเรียน พนักงำนขำยจะเป็ นผู้รับ
ข้ อร้ องเรียนจำกลูกค้ ำ และทำกำรประสำนงำนเพื่อแก้ ไขปั ญหำที่เกิดขึ ้น โดยพนักงำนสนับสนุนงำนขำยจะต้ องจัดทำ
เอกสำรสรุ ป ปั ญหำกำรส่ง สิน ค้ ำ และข้ อร้ องเรี ยนจำกลูกค้ ำ เพื่ อให้ ฝ่ำยที่เกี่ ยวข้ อ งทรำบ และดำเนิน กำรปรับปรุ ง
แก้ ไขร่วมกัน
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การจัดจาหน่ ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้ กับลูกค้ าต่ างประเทศ
1. ในแต่ ละปี แผนกขำยต่ ำงประเทศจะทำกำรรวบรวมปริ ม ำณควำมต้ อ งกำรของลูกค้ ำ ทัง้ ในแง่ ของปริ มำณ และ
ช่วงเวลำที่ต้องกำรทำกำรจัดส่งในแต่ละเดือน ซึ่งแผนกขำยต่ำงประเทศจะนำมำวำงแผนร่ วมกับ จัดหำต่ำงประเทศ
เพื่อประมำณกำรปริ มำณกำรจัดหำที่สำมำรถจัดหำได้ ซึ่งแผนกจัดหำต่ำงประเทศจะมีข้อมูลแผนกำรจัดหำสินค้ ำ
ของ ABI ABE และ ABR
2. เมื่ อได้ รับกำรยื นยันปริ ม ำณสินค้ ำจำกแผนกจัดหำต่ ำงประเทศ พนักงำนแผนกขำยต่ ำงประเทศจะท ำกำรจัดท ำ
โครงสร้ ำงรำคำ ซึง่ ระบุถงึ รำคำเสนอขำย ต้ นทุนขำยสินค้ ำ เช่น ค่ำสินค้ ำ ค่ำขนส่ง และค่ำท่ำเรื อ เป็ นต้ น และกำไรที่
ได้ รับจำกกำรขำยสิน ค้ ำ เพื่อนำเสนอให้ ผ้ มู ีอำนำจทำกำรอนุมัติ โดยกำรขำยสิน ค้ ำต่ำงประเทศ จะต้ องได้ รั บกำร
อนุมตั ิโครงสร้ ำงรำคำสินค้ ำทุกครัง้
3. เมื่อโครงสร้ ำงรำคำสินค้ ำที่นำเสนอได้ รับกำรอนุมัติ พนักงำนแผนกขำยต่ำงประเทศจะทำกำรนำเสนอรำคำให้ กับ
ลูกค้ ำ โดยจะแบ่ งลูกค้ ำ ออกได้ เ ป็ น 2 ลักษณะคือ (1) ลูกค้ ำที่ ท ำกำรยื นยัน รำคำ และพร้ อมเข้ ำท ำสัญญำ ซึ่ง
ส่วนมำกเป็ น Supplier ที่สำมำรถตกลงรำคำและปริมำณจำกผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นลูกค้ ำของตนเองได้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว หรือเป็ นผู้ที่ใช้ สนิ ค้ ำโดยตรง (End-User) ซึง่ ได้ แก่ โรงไฟฟ้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรม (2) ลูกค้ ำที่ยังไม่สำมำรถ
ยืนยันรำคำได้ และจะยืนยันรำคำในช่วงที่ใกล้ จะใช้ สนิ ค้ ำ ซึง่ ส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้ ำที่อำจจะต้ องทำกำรประมูลงำนเป็ น
Supplier ให้ กบั ผู้ที่ใช้ สนิ ค้ ำโดยตรง (End-User)
4. เมื่อลูกค้ ำทำกำรยืนยันปริมำณ และรำคำกลับ ทำงแผนกขำยต่ำงประเทศจะจัดทำสัญญำซื ้อขำย โดยจะทำสัญญำ
ซื ้อขำยกับลูกค้ ำทุกรำย หลังจำกนั ้น จะทำกำรประสำนงำนกับฝ่ ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น แผนกจัดหำต่ำงประเทศ
และแผนกคลังสินค้ ำต่ำงประเทศ เป็ นต้ น เพื่อวำงแผนกำรส่งมอบสินค้ ำให้ กับลูกค้ ำ และทำกำรติดตำมสถำนะของ
สินค้ ำให้ เรียบร้ อย
ขัน้ ตอนการดาเนินงานด้ านการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวล
การจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลภายในประเทศ
1. ฝ่ ำยจัดหำชีวมวลเมื่อทรำบแผนกำรขำย จะต้ องจัดทำแผนกำรจัดหำ เพื่อให้ สอดคล้ องกับปริ มำณควำมต้ องกำร
ของสินค้ ำ ควำมสำมำรถในกำรผลิตของ Supplier แต่ละรำย กำลังในกำรจัดเก็บสินค้ ำของคลังสินค้ ำ และ
แนวโน้ ม ของรำคำของสิน ค้ ำ ในแต่ ละช่ ว งเวลำ โดยต้ อ งคำนึง ถึง ต้ น ทุน ค่ ำ สิน ค้ ำ ที่ฝ่ำยขำยประมำณกำรใน
โครงสร้ ำงรำคำขำยด้ วย ทั ้งนี ้ กำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลภำยในประเทศ จะเป็ นกำรจัดหำเพื่อจัดจำหน่ำยให้ กับ
ลูกค้ ำ ในประเทศเท่ ำนัน้ โดยจะท ำกำรจัดหำจำกแหล่งที่ ใ กล้ กับ ลูกค้ ำหรื อคลัง สิน ค้ ำของบริ ษั ทก่ อ น หำกมี
ปริมำณไม่เพียงพอ จะจัดหำจำกพื ้นที่ที่ไกลขึ ้น
2. โดยกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจะต้ องทำกับ Supplier ที่อยู่ในรำยชื่อ Supplier (Vendor list) เท่ำนั ้น โดยต้ อง
ทำกำรเปิ ดหน้ ำบัญชีเจ้ ำหนี ้ตำมขั ้นตอนที่ระบุไว้ ในคู่มือปฏิบตั ิงำน
3. ในกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวล สำมำรถแบ่งขั ้นตอนกำรจัดหำสำหรับสินค้ ำเป็ น 2 ประเภท
3.1 สินค้ ำที่มีควำมผันผวนของรำคำ ได้ แก่ กะลำปำล์ม ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ และเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
ฝ่ ำยจัดหำชีวมวลจะมีกำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ กำรตลำดของสินค้ ำแต่ละประเภท ทั ้งในด้ ำนของปริ มำณ
รำคำ สภำพอำกำศ และสถำนกำรณ์ คู่แข่ ง โดยพนักงำนฝ่ ำยจัดหำชี ว มวลจะสำรวจพื น้ ที่ และทำกำร
รำยงำนเป็ นรำยวันให้ กบั ทีมงำนฝ่ ำยจัดหำชีวมวลทรำบ เพื่อวิเครำะห์ และประเมินหำรำคำและปริ ม ำณซื ้อ
ที่เหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ ซึง่ จะมีกำรเปรียบเทียบรำคำ และเงื่อนไขทำงกำรค้ ำก่อนผู้มีอำนำจอนุมัติจะ
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ทำกำรอนุมัติรำคำซื ้อ เพื่อ ให้ เจ้ ำหน้ ำ ที่ประสำนงำนจัดหำสำมำรถทำใบอนุมัติรำคำเพื่อขออนุมัติสงั่ ซื อ้
สินค้ ำได้ ในแต่ละช่วงเวลำนั ้นๆ
3.2 สิน ค้ ำ ที่ ไ ม่ มี ควำมผัน ผวนของรำคำ ได้ แก่ ขี ก้ บ ขี เ้ ลื่อ ย และฝุ่ นไม้ กำรวิ เ ครำะห์ รำคำ ปริ ม ำณ และ
สถำนกำรณ์ ของตลำดจะทำเป็ นรำยปี และมีกำรอนุมัติรำคำซื อ้ ไว้ ทั ้งปี ซึ่งเจ้ ำหน้ ำ ที่ประสำนงำนจัดหำ
สำมำรถทำใบอนุมตั ิรำคำเพื่อขออนุมตั ิสงั่ ซื ้อสินค้ ำได้ โดยไม่ต้องได้ รับกำรอนุมัติรำคำซื ้ออีกครัง้ ถ้ ำเป็ นกำร
จัดซื ้อในรำคำที่กำหนด
4. เจ้ ำหน้ ำที่ป ระสำนงำนจัดหำจะดำเนินกำรจัดทำใบอนุมัติรำคำซื ้อ เมื่อ ได้ รับกำรอนุมัติจะเข้ ำท ำสัญญำหรื อ
ใบสัง่ ซื ้อกับ Supplier ทั ้งนี ้ ระยะเวลำกำรทำสัญญำขึ ้นกับสินค้ ำแต่ละประเภท เช่น กะลำปำล์มที่มีควำมผัน
ผวนของรำคำสูง จะทำสัญญำระยะสั ้น ไม่เกิน 3 เดือนหรือเป็ นครั ้งต่อครัง้ ในขณะที่ ขี ้กบ ขี ้เลื่อย และฝุ่ นไม้ ที่ไม่
มีควำมผันผวนของรำคำจะเข้ ำทำสัญญำระยะ 1 ปี ถึง 3 ปี
5. ฝ่ ำยจัดหำชีวมวลส่งคำสัง่ ซื ้อให้ แก่ Supplier แต่ละรำย พร้ อมแจ้ งรำยละเอียดกำรขนส่งกับฝ่ ำยโลจิสติกส์ของ
บริษัท เพื่อวำงแผนกำรเข้ ำรับสินค้ ำจำก Supplier และเมื่อได้ รับสินค้ ำเรี ยบร้ อยจะประสำนงำนกับฝ่ ำยกำรเงิน
เพื่อชำระเงินค่ำสินค้ ำตำมเงื่อนไขในสัญญำเป็ นลำดับถัดไป
การจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลต่ างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยจะทำกำรจัดหำกะลำปำล์มจำกประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซีย และรวบรวมสินค้ ำเก็บไว้
ที่คลังสินค้ ำในประเทศดังกล่ำว จนกว่ำจะได้ ปริ มำณเพียงพอที่จะสำมำรถขนส่งทำงเรื อ เพื่อเข้ ำมำเก็บไว้ ที่คลังสินค้ ำใน
ประเทศไทย หรือส่งออกตรงไปยังประเทศคู่ค้ำของบริษัทตำมคำสัง่ ซื ้อที่ตกลงกันไว้
1. แผนกจัดหำต่ำงประเทศดำเนิ นกำรจัดหำกะลำปำล์ม ตำมแผนกำรจัดหำกะลำปำล์ม ที่วำงไว้ ซึ่งประเมิ นจำก
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำก Supplier ที่อยู่ในทะเบียน Supplier ของบริ ษัทและ
บริษัทย่อย ซึง่ เป็ น Supplier ที่ได้ รับกำรตรวจสอบโดยทีมงำนของบริษัทแล้ ว โดยจะจัดทำใบเปรี ยบเทียบต้ นทุน
เพื่อขออนุมตั ิสงั่ ซื ้อ และเข้ ำทำสัญญำซื ้อขำยกับ Supplier กะลำปำล์ม
2. แผนกจัดหำต่ำงประเทศจะวำงแผนกำรเดินทำง เพื่อไปตรวจสอบปริ มำณ และคุณภำพของสินค้ ำของ Supplier
และควำมพร้ อมของท่ำเรือ
3. แผนกชิปปิ ง้ จะทำกำรเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตและให้ ฝ่ำยกำรเงินชำระเงินตำมข้ อตกลงในสัญญำซื ้อขำย
4. ในกรณีที่ปริมำณกำรสัง่ ซื ้อกะลำปำล์มยังไม่มำกพอที่จะส่งออก บริ ษัทจะให้ Supplier ทำกำรขนส่งกะลำปำล์ม
โดยรถบรรทุกมำยังคลังสินค้ ำของบริษัท ซึง่ ฝ่ ำยควบคุมคุณภำพจะทำกำรสุ่มตรวจคุณภำพของกะลำปำล์มของ
รถบรรทุกแต่ละคัน ก่อนที่จะรับกะลำปำล์มเข้ ำคลังสินค้ ำ ในกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อกะลำปำล์มมีมำกพอที่จะส่งออก
บริ ษัทจะดำเนิ นกำรส่งออกกะลำปำล์มโดยไม่ต้อ งเก็บ เข้ ำคลังสินค้ ำ โดยแผนกจัดหำเรื อจะทำกำรจัดหำเรื อ
ขนส่งสินค้ ำสำหรับจัดส่งสินค้ ำตำมกำหนดกำรที่ วำงไว้ โดยจะทำกำรจ้ ำงเรื อแบบ Voyage Charter โดยใช้
เกณฑ์คณ
ุ ภำพ กำรบริ กำรและรำคำในกำรคัดเลือกผู้ให้ บริ กำร โดยปั จจุบันบริ ษัทมีกำรว่ำจ้ ำงเรื อจำกหลำยผู้
ให้ บริ กำร ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ กำรจำกต่ำงประเทศ ซึ่งกำรโหลดสินค้ ำขึ ้นเรื อจะต้ องปฏิ บัติตำมคู่มือปฏิ บัติงำนของ
บริษัท
5. กะลำปำล์มที่มำถึงที่ท่ำเรือประเทศไทย บำงส่วนจะถูกจัดส่งโดยรถบรรทุกโดยตรงให้ กับลูกค้ ำ และบำงส่วนถูก
ขนส่งโดยรถบรรทุกเข้ ำคลังสินค้ ำของบริษัท เพื่อทำกำรจัดส่งให้ ลกู ค้ ำต่อไป
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานด้ านขนส่ งเชือ้ เพลิงชีวมวล
การขนส่ งทางบก
1. เมื่อฝ่ ำยโลจิสติกส์ได้ รับแผนกำรจัดหำและแผนกำรจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล ฝ่ ำยโลจิสติกส์จะต้ องวำงแผนกำร
จัดกำรด้ ำ นกำรขนส่ง (จัดรถขนส่ง ) เพื่ อ ให้ กำรบริ ห ำรงำนขนส่ง มี ป ระสิท ธิ ภ ำพสูง สุด บริ ษั ท จะใช้ บ ริ กำร
รถบรรทุกของ STP ร่วมกับกำรจัดจ้ ำงรถบรรทุกจำกบริ ษัทรถร่ วมขนส่ง โดยพิจำรณำจำกควำมชำนำญในกำร
บรรทุกสินค้ ำแต่ละประเภท ระยะทำงในกำรขนส่ง ควำมเพียงพอของรถที่สำมำรถให้ บริ กำร และคุณภำพในกำร
ขนส่ง และเข้ ำทำสัญญำว่ำจ้ ำงกับผู้ให้ บริกำรขนส่ง
2. รถขนส่งที่ได้ รับมอบหมำยงำนขนส่ง จะต้ องดำเนินกำรรับสินค้ ำจำก Supplier เพื่อไปส่งยังคลังเก็บเชื ้อเพลิงชีว
มวลของลูกค้ ำ หรื อคลังสินค้ ำของบริ ษัทแล้ วแต่กรณี ทั ้งนี ้ พนักงำนขับรถขนส่งจะต้ องดูแลกำรเดินรถ รวมทั ้ง
เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับ-ส่งสินค้ ำ เช่นใบขึ ้นของ ใบส่งของ ใบสัง่ งำน บิลน ้ำหนัก รำยงำนกำรปฏิ บัติ
หน้ ำที่กำรเดินรถ เป็ นต้ น เพื่อนำส่งกลับมำให้ บริษัทอย่ำงครบถ้ วนถูกต้ อง
3. ในกรณีหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรขนส่งหรื อไม่สำมำรถดำเนินกำรขนส่งได้ ตำมที่กำหนดไว้ แผนกบริ หำรงำน
ขนส่งจะต้ องแจ้ งกลับมำยังบริษัท เพื่อติดต่อ Supplier และลูกค้ ำ เพื่อหำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำร่วมกัน
การขนส่ งทางน้า
1. ฝ่ ำยจัดหำชีวมวล หรือฝ่ ำยต่ำงประเทศ จะแจ้ งควำมต้ องกำรใช้ เรือไปยังฝ่ ำยโลจิสติกส์หรือแผนกจัดหำเรือ
2. ฝ่ ำยโลจิสติกส์หรือแผนกจัดหำเรื อจะดำเนินกำรตรวจสอบค่ำระวำงเรื อและนำเสนอค่ำระวำงเรื อเพื่อขออนุมัติ
เมื่อได้ รับกำรอนุมตั ิจะทำกำรลงนำมในสัญญำว่ำจ้ ำงเรือ
3. ฝ่ ำยโลจิสติกส์หรือแผนกจัดหำเรือจะทำกำรประสำนงำนกับฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ องให้ ทรำบเกี่ยวกับรำยละเอียดของเรื อ
เช่น วันที่คำดว่ำเรือจะเทียบท่ำ ชื่อเรือที่จะทำกำรโหลดสินค้ ำ เป็ นต้ น เพื่อดำเนินกำรขนส่งได้ อย่ำงถูกต้ อง โดย
ในส่วนของกำรโหลดสินค้ ำในต่ ำงประเทศจะมีเจ้ ำหน้ ำที่ Cargo Supervisor และในประเทศจะมีเจ้ ำหน้ ำ ที่
แผนกคลังสินค้ ำ และแผนกจัดกำรคุณภำพทำกำรตรวจสอบเรือและสินค้ ำ และควบคุมกำรปฏิ บัติงำนให้ เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนที่บริษัทกำหนด
ขัน้ ตอนการดาเนินงานด้ านคลังเก็บสินค้ า
แผนกคลั ง สิ น ค้ ำมี ก ำรประชุ ม ร่ ว มกั บ ฝ่ ำยที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อ แจ้ งยอดคงเหลื อ สิ น ค้ ำแ ต่ ล ะประเภท และ
ควำมสำมำรถในกำรเก็บสินค้ ำ เพื่อวำงแผนกำรรับ จัดเก็บ และส่งสินค้ ำออกจำกคลังสินค้ ำ เพื่อบริ หำรพื ้นที่ในกำรจัดเก็บ
สินค้ ำให้ เพียงพอ รวมทั ้งวำงแผนเรื่องกำรจัดกำรจรำจรกำรขนส่งสินค้ ำเข้ ำ-ออกคลังสินค้ ำ
การรั บสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า
1. ฝ่ ำยจัดหำชีวมวล ฝ่ ำยต่ำงประเทศและฝ่ ำยโลจิสติกส์แจ้ งรำยละเอียดของสินค้ ำและรถบรรทุกของสินค้ ำที่จะ
จัดส่งเข้ ำคลังสินค้ ำ เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่แผนกคลังสินค้ ำวำงแผนกำรรับสินค้ ำ และจัดเตรียมพื ้นที่ลงสินค้ ำ
2. กำรรับสินค้ ำเข้ ำคลังสินค้ ำ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
2.1 กำรรับ สินค้ ำ ที่ข นส่ง มำทำงเรื อ เจ้ ำหน้ ำที่ แ ผนกคลัง สินค้ ำ และเจ้ ำหน้ ำที่ แ ผนกจัดกำรคุณภำพ เป็ นผู้
ตรวจสอบกำรรับสินค้ ำที่ท่ำเรื อ ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ จำกนั ้นจะขนถ่ำยสินค้ ำขึ ้นรถบรรทุก เพื่อขนส่ง
มำยังคลังสินค้ ำของบริษัท ซึง่ จะมีกำรบันทึกน ้ำหนักสินค้ ำที่ได้ รับมอบจำกรถบรรทุกแต่ละคันจนครบ
2.2 กำรรับสินค้ ำที่ขนส่งมำทำงรถบรรทุก เมื่อถึงวันรับสินค้ ำ รถบรรทุกสินค้ ำทุกคันที่มำถึงคลังสินค้ ำ จะต้ อง
ได้ รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องของประเภทและปริมำณสินค้ ำโดยเจ้ ำหน้ ำที่ธุรกำรเครื่ องชั่ง และคุณภำพ
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ของสินค้ ำโดยเจ้ ำหน้ ำ ที่แ ผนกจัดกำรคุณภำพ โดยเจ้ ำ หน้ ำที่ แผนกคลังสิ นค้ ำจะท ำกำรสอบทำนควำม
ถูกต้ องก่อนทำกำรรับสินค้ ำเข้ ำคลังสินค้ ำของบริษัท
3. เมื่อรับมอบสินค้ ำแล้ ว รถบรรทุกจะนำสินค้ ำเข้ ำมำเทกองตำมประเภทของสินค้ ำ และตำมผังที่กำหนดไว้ เพื่อให้
สินค้ ำมีกำรหมุนเวียนเป็ นแบบเข้ ำก่อน-ออกก่อน (FIFO) และสะดวกต่อกำรที่รถตักจะเข้ ำไปตักสินค้ ำเมื่อต้ อง
นำสินค้ ำออกไปส่งให้ ลกู ค้ ำในภำยหลัง
การจัดเตรี ยมสินค้ าให้ พร้ อมจาหน่ าย
1. เจ้ ำหน้ ำที่แผนกจัดกำรคุณภำพจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ ำทุกวัน และตรวจวัดควำมร้ อนทุกสัปดำห์
เพื่อใช้ ในกำรประเมินวำงแผนในกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆของเจ้ ำหน้ ำที่แผนกคลังสินค้ ำ และให้ มั่นใจ
ว่ำสินค้ ำมีค่ำควำมชื ้นและค่ำควำมร้ อนที่เหมำะสมพร้ อมสำหรับกำรจำหน่ำย
2. เจ้ ำหน้ ำ ที่แผนกคลังสิน ค้ ำจะดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆที่กำหนดไว้ เช่น กำรกลับ กองสิน ค้ ำ กำรจัดกอง
สิน ค้ ำ ที่ เ หมำะสม กำรคั ดร่ อ นสิน ค้ ำ เพื่ อ คัด แยกสิ่ ง เจื อ ปน เพื่ อ จัด เตรี ยมสิน ค้ ำ ของบริ ษั ท ให้ อ ยู่ใ นสภำพ
เหมำะสมพร้ อมสำหรับกำรจำหน่ำยตำมมำตรฐำนของบริษัท
การจ่ ายสินค้ าออกจากคลังสินค้ า
1. ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด และฝ่ ำยโลจิสติกส์ แจ้ งแผนกคลังสินค้ ำเมื่อต้ องกำรเบิกสินค้ ำออกจำกคลัง
2. เจ้ ำหน้ ำที่แผนกจัดกำรคุณภำพ ทดสอบคุณภำพสินค้ ำ ก่อนกำรโหลดสินค้ ำ
3. แผนกคลัง สิน ค้ ำ จะดำเนิ น กำรตั กสิ น ค้ ำขึ น้ รถบรรทุก โดยจะต้ องมี ก ำรบัน ทึกน ำ้ หนัก สิน ค้ ำ ต้ น ทำง เพื่ อ
เปรียบเทียบกับน ้ำหนักสินค้ ำปลำยทำง เพื่อควำมถูกต้ องในกำรเรียกรับชำระเงินในภำยหลัง
4. เมื่อดำเนินกำรรับสินค้ ำหรือส่งสินค้ ำเรียบร้ อยแล้ ว จะต้ องจัดทำรำยงำนกำรรับ -ส่งสินค้ ำ และรวบรวมเอกสำรที่
เกี่ยวข้ องกับกำรรับ-ส่งสินค้ ำ ส่งให้ สำนักงำนใหญ่
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แผนภาพขัน้ ตอนการดาเนินงานภายในประเทศของบริ ษัท
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2.4

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะคำนึงถึงกำรรักษำสภำพแวดล้ อมอย่ำงยั่งยืนเป็ นหลัก ในส่วนของ
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ บริ ษั ทให้ ควำมสำคัญกับ แหล่งที่มำของผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวลที่ ผลิตจำกไม้ ของบริ ษัท ว่ำเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มำจำกป่ ำธรรมชำติ หรื อแหล่งปลูกที่มีกำรจัดกำรป่ ำไม้ อย่ำงถูกต้ องตำมหลักกำรที่เ ป็ นที่ยอมรับในระดับ
สำกล ไม่ใช่ได้ มำจำกกำรทำลำยป่ ำธรรมชำติ โดยแหล่งที่มำของผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทสำมำรถตรวจสอบได้ ทั ้งห่วงโซ่ของ
ผลิตภัณฑ์ ตั ้งแต่แหล่งวัตถุดิบ กำรแปรรูป กำรรับ กำรจัดเก็บ ตลอดจนกำรขำยและกำรส่งมอบ บริ ษัทจึงได้ นำเอำระบบ
ตรวจสอบและกำรรับ รองตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรป่ ำไม้ ยั่ง ยื น FSC Chain of Custody (CoC) ของ The Forest
Stewardship Council (FSC) มำใช้ โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ ขอกำรรับรอง คือ ชีวมวลอัดแท่งที่ผลิตจำกจำกผลพลอยได้
จำกไม้ (Wood Pellet) ขี ้กบ ขี ้เลื่อย ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ (เลขที่ BV-COC-130246 และ BV-CW-130246) เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภำคม 2559 และในปี 2560 บริษัทได้ ดำเนินกำรขยำยกำรรับรองมำตรฐำนไปยังกลุ่มสินค้ ำอื่น ได้ แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล อำทิเช่น ปี กไม้ และขี ้เลื่อยอัดก้ อน (Wood Briquette) เป็ นต้ น และในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม้ แปร
รู ป ไม้ อัด ไม้ บำง และวัสดุแผ่ น อำทิเ ช่น ไม้ ยำงพำรำแปรรู ป แผ่นชิ น้ ไม้ อัด (Particle Board) และแผ่นใยไม้ อัดควำม
หนำแน่นปำนกลำง (Medium Density Fiber Board หรือ MDF) ซึง่ ได้ รับกำรรับรองจำกบริ ษัท บูโร เวอริ ทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผู้แทนให้ กำรรับรองมำตรฐำนดังกล่ำว
นอกจำกนี ้ บริ ษั ทและบริ ษัท ย่ อยยังให้ ควำมสำคัญในเรื่ องผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อ มและควำมปลอดภัยใน
กระบวนกำรดำเนินงำน บริ ษัทและบริ ษัท ย่อยจึงได้ วำงมำตรกำรดูแลสิ่งแวดล้ อมเพื่อจัดระบบกำรป้ องกันสิ่ง แวดล้ อ ม
ภำยในบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี ้
1. มีระบบคลังสินค้ ำแบบปิ ดสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง และคลุมผ้ ำใบบน
กองสินค้ ำสำหรับสินค้ ำที่จดั เก็บในบริเวณที่ไม่มีหลังคำ
2. ปลูกต้ นไม้ ใหญ่ และติดตั ้งสแลนป้องกันฝุ่ นละอองรอบบริเวณคลังสินค้ ำของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ใช้ ผ้ำใบรองระหว่ำงเรือกับท่ำเรือในระหว่ำงขนถ่ำยเพื่อป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์ หล่นลงในแหล่งน ้ำ และใช้ ผ้ำ
ปิ ดคลุมบนรถบรรทุกขนส่งทุกคันอย่ำงมิดชิด ก่อนจะเคลือ่ นออกจำกจุดรับสินค้ ำ
4. โกยกลับกองของผลิตภัณฑ์อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์
5. เปิ ดสเปรย์น ้ำบริเวณประตูทำงเข้ ำ-ออกของคลังสินค้ ำ
6. สเปรย์น ้ำ ดูดฝุ่ น ผ้ ำใบคลุมกองสินค้ ำ และกวำดบริเวณคลังสินค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ
7. ใช้ น ้ำหมักชีวภำพ (EM) ปรับสภำพน ้ำที่ใช้ ภำยในพื ้นที่ของบริษัทและบริษัทย่อย
8. ใช้ ระบบบำบัดน ้ำเสีย และ นำน ้ำที่ผ่ำนกำรบำบัดมำหมุนเวียนใช้ ในกิจกรรมของบริษัทและบริษัทย่อย
9. ตรวจวัดคุณภำพอำกำศ เสียงและน ้ำ ปี ละ 1 ครั ้ง
10. มีโกดังเก็บสินค้ ำ เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของสินค้ ำที่มีขนำดเล็ก
11. มีมำตรกำรควบคุมด้ ำนกำรขนส่ง ป้องกันไม่ให้ สนิ ค้ ำตกหล่นระหว่ำงทำง
12. มีมำตรกำรกำหนดควำมเร็วรถที่วิ่งในคลังสินค้ ำไม่เกิน 20 กม/ชม
13. มีมำตรกำรควบคุมเสียงดังที่เกิดจำกรถขนส่งสินค้ ำที่เข้ ำมำในคลังสินค้ ำ
14. มีกำรควบคุมกำรจัดกำรขยะภำยในคลังสินค้ ำ
เมื่ อ วัน ที่ 17 สิง หำคม 2560 บริ ษั ท ได้ รับ รำงวัลเกี ยรติ ยศมำตรฐำนควำมรั บ ผิ ดชอบของผู้ป ระกอบกำร
อุตสำหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Beginner Award 2017) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม และเมื่อ
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วันที่ 27 ตุลำคม 2560 บริษัทได้ รับกำรรับรองจำกกระทรวงอุตสำหกรรมว่ำเป็ นอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิ บัติกำรสี
เขียว (Green Activity) นอกจำกนี ้ บริษัทได้ รับกำรคัดเลือกเข้ ำร่ วมโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัย SMEs ไทย
และอยู่ระหว่ ำงกำรดำเนินกำรขอกำรรั บรองระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อ มในกำร
ทำงำนสำหรับสถำนประกอบกิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก ของสถำบันส่ง เสริ ม ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริษัทในกำรจัดกำรด้ ำนสิง่ แวดล้ อมและควำมปลอดภัย
ทั ้งนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ บคุ ลำกรและผู้มีสว่ นได้ เสีย มีจิตสำนึกด้ ำนกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรและควำม
รั บ ผิ ดชอบต่ อ สัง คม จึ ง ท ำให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยสำมำรถดำเนิ น กิ จ กำรให้ เติ บ โตอย่ ำ งยั่ ง ยื น ร่ ว มกับ ชุม ชนและ
สิง่ แวดล้ อม
2.5

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
-

ไม่มี

-
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

2.6

กฎหมายที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ

บริษัทมีกฎหมำยและใบอนุญำตที่สำคัญที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจ ตำมที่ได้ สรุปไว้ ในตำรำงด้ ำนล่ำง ทั ้งนี ้ บริษัทได้ มีกำรจัดทำทะเบียนคุมใบอนุญำตที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ ตรวจสอบและติดตำมกำรขออนุญำตและต่อใบอนุญำต จึงมัน่ ใจได้ ว่ำบริษัทมีใบอนุญำตที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนินงำนถูกต้ องและครบถ้ วน
ที่
1.
2.

3.

4.
5.

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 มำตรำ 12
กำหนดหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตเกี่ยวกับโรงงำนจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2549
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 33

รายการใบอนุญาตของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
() ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4) (สิ ้นอำยุ 1 มกรำคม 2565)
- ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี (ครบกำหนด 21 กันยำยน 2561)
() ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ (อภ.2) ต่อรำยปี
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงน ้ำจืด (สิ ้นอำยุ 31 มีนำคม 2562)
- สำนักงำนเทศบำลแหลมฉบัง (สิ ้นอำยุ 20 กันยำยน 2561)
- สุรำษฎร์ ธำนี (สิ ้นอำยุ 2 สิงหำคม 2561)
พระรำชบัญญั ติ กำรส่ง ออกไปนอกและกำรน ำเข้ ำ มำในรำชอำณำจักรซึ่ง สิน ค้ ำ พ.ศ. 2522 () ใบอนุญำตนำเข้ ำสินค้ ำ (ABM และ PPP)
มำตรำ 7
() ใบอนุญำตส่งออกสินค้ ำ (ABM และ PPP)
หมำยเหตุ : เฉพำะกรณี ABM และ/หรือ PPP เป็ นผู้นำเข้ ำหรือส่งออกสินค้ ำชีวมวลเข้ ำมำในและ
ออกจำกรำชอำณำจักรด้ วยตนเอง ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กับ ชนิ ดสิน ค้ ำ ชีวมวลว่ ำเป็ นสินค้ ำ ประเภทถูก
ควบคุมให้ ใบอนุญำตนำเข้ ำ และ/หรือส่งออกสินค้ ำหรือไม่
พระรำชบัญญั ติกำรขนส่ง ทำงบก พ.ศ. 2522 (ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ตำมควำมใน () ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง (STP)
มำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
พระรำชบัญญัติกกั พืช พ.ศ. 2507 มำตรำ 10
() ใบอนุญำตนำเข้ ำซึง่ ออกให้ โดยกรมวิชำกำรเกษตร (ABM และ PPP)
- ประกำศกรมวิ ช ำกำรเกษตร เรื่ อ ง เงื่ อ นไขกำรน ำเข้ ำ ปำล์ ม น ำ้ มัน จำกสำธำรณรั ฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. 2556
- ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่ อง เงื่อนไขกำรน ำเข้ ำปำล์มน ำ้ มันจำกมำเลเซีย พ.ศ.
2556
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ที่
6.

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
รายการใบอนุญาตของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 มำตรำ 48
() ใบอนุญำตตั ้งโรงค้ ำไม้ แปรรูป (ใช้ ได้ จนถึง 29 พฤศจิกำยน 2561)
- กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญั ติ ป่ ำไม้
พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้ วยกำรแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 60

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ปั จจัยความเสี่ยง
กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัทมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรประเมินและควรศึกษำข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้อย่ำง
รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งข้ อมูลด้ ำนปั จจัยควำมเสี่ยงตำมที่ปรำกฏ
รำยละเอียดดังต่ อไปนี ้ ในกรณีที่เ กิดควำมเสี่ยงดัง ที่ระบุไ ว้ ในหนัง สือชี ้ชวนฉบับนี ้ ควำมเสี่ยงดังกล่ำ วอำจมีผลกระทบ
ในทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ โอกำสทำงธุรกิจ สถำนะทำงกำรเงิน ผลประกอบกำร และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปั น
ผลของบริ ษัท ซึ่งเป็ นผลให้ รำคำซื ้อขำยของหุ้น สำมัญของบริ ษัท ลดลง และผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนทัง้ หมดหรื อ
บำงส่วนได้
เว้ น แต่ จ ะได้ มี กำรระบุ ไ ว้ ใ นส่ว นของปั จ จัยควำมเสี่ยงในหนัง สือ ชี ช้ วนฉบับ นี ้ บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นฐำนะที่ จ ะ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน หรื อผลกระทบอื่นใดจำกปั จจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ ในส่วนนี ้ นอกจำกนี ้ อำจมีควำมเสี่ยง
อื่นๆ ที่อำจไม่ได้ ระบุโดยละเอียดซึ่งอำจเกิดขึ ้นและเกิดควำมไม่แน่นอนอื่นใดที่บริ ษัทไม่อำจทรำบได้ ในขณะนี ้ หรื อเป็ น
ควำมเสี่ยงที่บริ ษัทพิ จำรณำในขณะนี ้ว่ำ ไม่เป็ นสำระสำคัญ ที่อำจเป็ นปั จจัยควำมเสี่ยงที่มีควำมสำคัญในอนำคต โดย
ควำมเสีย่ งดังกล่ำวอำจก่อให้ เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ โอกำสทำงธุรกิจ สถำนะทำง
กำรเงิน ผลประกอบกำร และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปั นผล หรือรำคำซื ้อขำยของหุ้นสำมัญของบริษัทได้
นอกจำกนี ้ ข้ อควำมในลักษณะที่ เป็ นกำรคำดกำรณ์ เ หตุกำรณ์ ในอนำคต (Forward-Looking Statement) ที่
ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี ้ เช่น กำรให้ ถ้อยคำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำดกำรณ์ ว่ำ” “มีแผนจะ” “ตั ้งใจ” “ประมำณ” เป็ นต้ น หรื อกำร
ประมำณกำรทำงกำรเงิน โครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์ เ กี่ยวกับผลประกอบกำร ธุ รกิจ แผนกำรขยำยธุ รกิจ กำร
เปลีย่ นแปลงของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท นโยบำยของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเป็ นกำรคำดกำรณ์ ถึง
เหตุกำรณ์ ในอนำคต อันเป็ นควำมเห็ นของบริ ษัทในปั จจุบันนัน้ มิไ ด้ เ ป็ นกำรรับ รองผลประกอบกำรหรื อเหตุกำรณ์ ใ น
อนำคต และผลที่เกิดขึ ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกกำรคำดกำรณ์ หรื อคำดคะเนได้ สำหรับข้ อมูลใน
ส่วนนี ้ที่อ้ำงอิงถึงหรือเกี่ยวข้ องกับรัฐบำลหรือเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ ได้ มำจำกข้ อมูลที่มีกำรเปิ ดเผยหรื อคัดย่อ
จำกสิ่ง พิมพ์ ข องรัฐ บำลหรื อจำกแหล่ง ข้ อมูลอื่นๆ โดยที่ บริ ษัทมิ ได้ ทำกำรตรวจสอบหรื อรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่ำวแต่ประกำรใด
บริษัทและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปจะเรี ยกรวมว่ำ “บริ ษัท”) ประกอบธุรกิจจัดหำและจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
โดยปั จจัยเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิ จ ของบริ ษั ทที่ อ ำจจะมี ผลกระทบต่ อ กำรลงทุนของผู้ลงทุน อย่ ำ งมีนัยสำคัญ และ
แนวทำงในกำรป้องกันควำมเสีย่ งสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
1.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ

1.1

ความเสี่ยงด้ านการจัดหาสินค้ า
ธุรกิจหลักของบริษัทคือกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล เช่น กะลำปำล์ม ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ขี ้
กบ ขี ้เลือ่ ย ฝุ่ นไม้ ชีวมวลอัดแท่ง (Wood pellet) และแกลบ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องมำจำกธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจ
ผลิตน ้ำมันปำล์มดิบ และธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ จำกไม้ เป็ นต้ น โดยเชื ้อเพลิงชีวมวลดังกล่ำวเป็ นผลิตภัณฑ์ พลอยได้ ( Byproduct) จำกกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว ดังนั ้นปริ มำณของเชื ้อเพลิงชีวมวลในตลำดจึงมีส่วนเกี่ยวข้ องกับอุปสงค์ และ
อุปทำนของผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มดิบ กำรเพำะปลูกปำล์ม ผลิตภัณฑ์ จำกไม้ และกำรเพำะปลูกพืชที่นำมำทำผลิตภัณฑ์
จำกไม้ รวมถึงฤดูกำลให้ ผลผลิตของพืชที่เกี่ยวข้ องดังกล่ำว ปั จจุบัน รำยได้ กว่ำร้ อยละ 70 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
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มำจำกกำรจำหน่ำยกะลำปำล์ม ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ซึ่งปริ มำณกะลำปำล์มที่ผลิตได้ ในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อ
กำรใช้ ข องโรงไฟฟ้ ำชี ว มวลและโรงงำนอุตสำหกรรมที่ ต้อ งกำรใช้ เ ชื ้อเพลิง ชี วมวลในประเทศไทย ประกอบกับควำม
ต้ องกำรเชื ้อเพลิงชีวมวลในต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็ นประเทศในแถบเอเชีย และประเทศในแถบยุโรปเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อ ง
ซึง่ บริษัทก็มีกำรขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไปยังตลำดต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ ้น ดังนั ้น บริ ษัทอำจประสบควำม
เสีย่ งด้ ำนกำรจัดหำสินค้ ำในบำงช่วงเวลำไม่เพียงพอกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเป้ำหมำยหรื อตำมข้ อตกลงที่มีกับลูกค้ ำ
หรื อ จัดหำได้ ม ำในรำคำและคุณภำพไม่ ตรงกับ ควำมต้ อ งกำรของลูกค้ ำ ซึ่ง ควำมเสี่ยงดัง กล่ำ วอำจส่ง ผลต่ อ ผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ คำนึงถึงปั จจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีกำรติดต่อซื ้อขำยสินค้ ำกับผู้ผลิตเชื ้อเพลิงชี ว
มวลโดยตรงถึงแหล่งผลิตและผู้จดั จำหน่ำยทัว่ ประเทศไทย สำหรับผลิตภั ณฑ์ ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ขี ้กบ ขี ้เลื่อย ฝุ่ น
ไม้ บริษัทติดต่อซื ้อผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวจำกโรงงำนผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โรงงำนไม้ แปรรู ป โรงงำนเลื่อยไม้ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
จำกไม้ จำกแหล่งผลิตหลักโดยตรงทั ้งทำงภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนื อของ
ประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์กะลำปำล์ม บริษัทจะซื ้อสินค้ ำจำกผู้ผลิตน ้ำมันปำล์มดิบหลักในภำคใต้ และภำคตะวันออก
ของประเทศไทย ทั ้งนี ้ ผู้ผลิตน ้ำมัน ปำล์มดิบ กว่ำร้ อยละ 70 ของผู้ผลิตน ำ้ มันปำล์ มดิบทั ้งหมดในประเทศไทยจำหน่ำ ย
กะลำปำล์มให้ กับบริ ษั ท ประกอบกับ บริ ษัทมี กำรประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนที่เ กี่ยวข้ อ งในกำรจัดทำแผนรับ วัตถุดิบ
ตั ้งแต่ช่วงแรกของกำรวำงแผนงบประมำณประจำปี และดำเนินกำรต่อเนื่องตลอดปี ทำให้ โอกำสที่บริ ษัทจะได้ รับวัตถุดิบ
ในปริ มำณที่ ต่ ำกว่ ำ แผนที่ ว ำงไว้ ลดลง และกำรจัดหำวัตถุดิบ ส่ว นใหญ่ อ ยู่ภ ำยใต้ สัญญำซื อ้ ขำยที่ กำหนดร ะยะเวลำ
แน่นอน อีกทั ้งเป็ นลักษณะเฉพำะของอุตสำหกรรมที่โอกำสที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยวัตถุดิบหลักของบริ ษัทจะไม่ปฏิ บัติตำมสัญญำ
ซื ้อขำยหรือเปลีย่ นแปลงปริ มำณกำรซื ้อขำยที่ผิดไปจำกข้ อตกลงภำยในระยะเวลำอันสั ้นอยู่ในระดับต่ำ นอกจำกนี ้ เพื่อ
รองรับควำมต้ องกำรเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ เพิ่มขึ ้นของทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ บริ ษัทได้ ตัดสินใจจัดตั ้งบริ ษัทย่อยคือ
PT. Asia Biomass Indonesia (“ABI”) ซึง่ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.00 ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นแหล่งปลูก
ปำล์ ม และผลิตน ำ้ มัน ปำล์ ม อัน ดับ 1 ของโลก เพื่ อ ใช้ เป็ นแหล่งจัดหำและรวบรวมกะลำปำล์ ม จำกผู้ผลิตในประเทศ
อินโดนีเซีย และร่วมกับพันธมิตรในประเทศมำเลเซีย ซึง่ เป็ นแหล่งปลูกปำล์มและผลิตนำมันปำล์มอันดับ 2 ของโลก จัดตั ้ง
บริษัทย่อย คือ Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”) และ Asia Biomass Resources SDN. BHD. (“ABR”) โดย
บริ ษั ทถือ หุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 55 ในทั ้ง 2 บริ ษัท เพื่อเป็ นแหล่งจัดหำและรวบรวมกะลำปำล์ มจำกผู้ผลิตในประเทศ
มำเลเซีย บริ ษัทจึงเชื่อว่ำกำรดำเนินมำตรกำรดังกล่ำวของบริ ษัทจะทำให้ บริ ษัทสำมำรถจัดหำสินค้ ำได้ เพียงพอกับกำร
เติบโตของควำมต้ องกำรกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศในรำคำและคุณภำพที่เหมำะสมกับควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีเชื ้อเพลิงชีวมวลที่หลำกหลำยทำให้ สำมำรถมีเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นๆทดแทนกรณีที่
เชื ้อเพลิงชีวมวลบำงประเภทมีปริมำณไม่เพียงพอต่อควำมต้ องกำร
1.2

ความเสี่ยงด้ านความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นสินค้ ำเกี่ยวเนื่องกับสินค้ ำทำงกำรเกษตร ซึ่งรำคำจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ และ
อุปทำน โดยปั จจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทำน ได้ แก่ สภำพดินฟ้ำอำกำศ ฤดูกำลให้ ผลผลิต นโยบำยกำร
ปลูกพืชที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล และนโยบำยของประเทศไทยและต่ำงประเทศในกำรส่งเสริ มให้ มีกำรใช้
เชื ้อเพลิงชี วมวล ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่ อปริ มำณผลผลิตของพืช ที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชี วมวลที่บริ ษั ท
จำหน่ำย และปริมำณควำมต้ องกำรใช้ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำคำผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิง
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ชีว มวลที่ เ กี่ ยวข้ อ งนัน้ ๆ ทัง้ ในตลำดไทยและตลำดโลก ดัง นัน้ ควำมผัน ผวนของรำคำจึง อำจส่ง ผลกระทบต่ อผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีประสบกำรณ์ในกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลมำเป็ นเวลำนำนกว่ำ
30 ปี มีกำรเก็บข้ อมูลสถิติของรำคำผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวลในอดีตที่ผ่ำนมำ เพื่อศึกษำถึงแนวโน้ มของรำคำสินค้ ำใน
แต่ละช่วงของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยในช่วงที่รำคำสินค้ ำประเภทใดรำคำสูง ก็จะหำผลิตภัณฑ์ ที่รำคำมีเสถียรภำพ
กว่ำมำทดแทน ประกอบกับ บริ ษั ทมีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำขำยโดยให้ มีอัตรำกำไรขัน้ ต่ำภำยหลังหักค่ำใช้ จ่ำยที่
เกี่ยวข้ องกับกำรขำย ค่ำใช้ จ่ำยคงที่ และต้ นทุนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ อง และมีกำรกำหนดรำคำในสัญญำซื ้อขำยที่อ้ำงอิง
กับรำคำในตลำด นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีกำรลงทุนในคลังสินค้ ำเพื่อเก็บสินค้ ำสำรองให้ เพียงพอต่อกำรจำหน่ำย ปั จจุบัน
คลังสินค้ ำของบริ ษัทที่ตั ้งอยู่ในประเทศมีอยู่ 4 แห่ง ได้ แก่คลังสินค้ ำบำงน ้ำจืด จังหวัด สมุทรสำคร คลังสินค้ ำบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ คลังสินค้ ำลำปำง จังหวัดลำปำง และคลังสินค้ ำบำงกุ้ง จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี เนื่องจำกบริ ษัทได้ เล็งเห็น
ถึงควำมจำเป็ นของกำรมีคลังสินค้ ำใกล้ กบั แหล่งวัตถุดิบ เพื่อให้ สำมำรถเก็บสำรองสินค้ ำในช่วงที่รำคำสินค้ ำลดตัวลงตำม
ฤดูกำล และเพื่อสำรองสินค้ ำให้ เพียงพอต่อกำรเติบโตของยอดจำหน่ำยในอนำคต บริ ษัทจึงได้ ลงทุนซื ้อที่ดินพื ้นที่ 27 ไร่
ตั ้งอยู่ที่ อำเภอเมือ งสุรำษฎร์ ธ ำนี จัง หวัดสุรำษฎร์ ธ ำนี ใ นปี 2558 เพื่ อก่ อ สร้ ำงลำน และโกดัง สำหรั บเป็ นที่ กองเก็ บ
ผลิตภัณฑ์กะลำปำล์ม ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง ซึง่ จัดหำจำกผู้ผลิตในภำคใต้ ของ
ประเทศไทย รวมถึงโรงงำนผลิตไม้ สบั และโรงงำนผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่บริษัทมีแผนจะก่อสร้ ำงเพิ่มเติมในอนำคต
ปั จจุบนั กำรก่อสร้ ำงคลังสินค้ ำและอำคำรสำนักงำนแล้ วเสร็จและเริ่มใช้ งำนแล้ ว โดยรวมคลังสินค้ ำที่ตั ้งอยู่ในประเทศของ
บริษัททั ้งหมดสำมำรถเก็บสำรองสินค้ ำที่มำจำกแหล่งผลิตในประเทศและบำงส่วนของสินค้ ำจำกต่ำงประเทศได้ สงู สุด กว่ำ
165,000 ตัน นอกจำกนี ้ จำกที่ กล่ำ วมำแล้ วในเรื่ องของควำมเสี่ยงด้ ำนกำรจัดหำสินค้ ำ บริ ษั ทได้ จัดตั ้งบริ ษั ทย่อ ยใน
ประเทศอิ น โดนี เซี ยและมำเลเซี ย เพื่อ เป็ นแหล่งรวบรวมและจัดเก็ บ กะลำปำล์ ม ในต่ ำงประเทศ โดยปั จ จุบัน บริ ษั ท มี
คลังสินค้ ำในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมำเลเซียจำนวน 1 แห่ง และ 3 แห่งตำมลำดับ ซึ่งเป็ นสถำนที่รวบรวมและ
จัดเก็บกะลำปำล์มของทั ้งสองประเทศดังกล่ำวได้ สงู สุด กว่ำ 75,000 ตัน จำกมำตรกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจึงเชื่อว่ำ
ควำมผันผวนของรำคำสินค้ ำจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในอนำคตอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.3

ความเสี่ยงด้ านผลขาดทุนที่เกิดจากการบริ หารสินค้ าคงคลัง
จำกกำรที่ธุรกิจหลักของบริ ษัท คือกำรซื อ้ มำและจำหน่ำยไปซึ่งเชื อ้ เพลิงชี วมวล จึงมีควำมจำเป็ นต้ องสำรอง
สินค้ ำเพื่อให้ เพียงพอต่อกำรจำหน่ำยตลอดทัง้ ปี ในขณะที่ผลผลิตของสินค้ ำบำงประเภทจะเป็ นไปตำมฤดูกำล และตำม
สภำพดินฟ้ำอำกำศของแหล่งเพำะปลูก ทำให้ สนิ ค้ ำมีควำมผันผวนของรำคำตำมปริมำณผลผลิตที่ออกสู่ตลำด นอกจำกนี ้
สินค้ ำซึง่ เป็ นผลิตผลจำกกำรเกษตร บำงชนิดมีน ้ำหนักเบำ จึงใช้ พื ้นที่ในกำรจัดเก็บค่อนข้ ำงมำก โดยคลังสินค้ ำของบริ ษัท
จะมีพื ้นที่สำหรับเก็บสำรองสินค้ ำ 2 ส่วน คือ (1) ส่วนที่เป็ นโกดังซึง่ สร้ ำงเป็ นอำคำรโล่งสำหรับกองสินค้ ำที่ไม่สำมำรถโดน
น ้ำได้ เช่น ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย ฝุ่ นไม้ และเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น และ (2) ส่วนที่เป็ นลำนโล่งสำหรับกองสินค้ ำที่สำมำรถ
โดนน ้ำได้ เช่น กะลำปำล์ม ไม้ สบั ปี กไม้ และเศษไม้ เป็ นต้ น จำกสภำพกำรจัดเก็บสินค้ ำดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำร
สูญเสียของสิน ค้ ำ ได้ เช่ นถูกลมพัดปลิวไปในอำกำศ ควำมชื น้ ของสิน ค้ ำ ลดลงเนื่ อ งจำกโดนแดดเผำ ถูกชะล้ ำ งหรื อ
เสียหำยจำกกำรโดนฝนต่อเนื่อง และสินค้ ำเสือ่ มสภำพจำกกำรกองเก็บไว้ นำน ไม่มีกำรหมุนเวียนสินค้ ำ เป็ นต้ น

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 63

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ด้ วยสำเหตุที่กล่ำ วมำข้ ำงต้ น หำกบริ ษัทไม่มีกำรบริ หำรจัดกำรสินค้ ำคงคลังที่ดี อำจส่งผลให้ เกิดขำดทุนจำก
รำคำหรือปริมำณของสินค้ ำคงคลังที่ลดลง อันเกิดจำก 2 ปั จจัยหลัก กล่ำวคือ (1) กำรลดลงของรำคำสินค้ ำในตลำด และ/
หรือ (2) กำรสูญเสียของสินค้ ำที่เก็บอยู่ในคลังสินค้ ำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ เรี ยนรู้ จำกประสบกำรณ์ ดำเนินงำนหลำยปี ที่
ผ่ำนมำ ปั จจุบนั บริษัทจึงได้ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ ำอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ กล่ำวคือ ในส่วนของควำมเสี่ยงจำก
รำคำสินค้ ำที่ลดลง บริษัทได้ มีกำรจัดเก็บข้ อมูลผลผลิตและรำคำย้ อนหลัง จัดทำเป็ นสถิติเพื่อคำดกำรณ์ ปริ มำณและรำคำ
สินค้ ำที่ควรจะเป็ นในแต่ละช่วงของปี ถัดไปของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมำเลเซีย รวมถึงประมำณ
กำรควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ทั ้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกำรสอบถำมถึงควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ เพื่อ ที่จ ะ
บริ หำรปริ มำณสินค้ ำที่ต้อ งเก็บสำรองในแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลำได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และในส่วนของควำม
เสีย่ งจำกกำรสูญเสียของสินค้ ำที่เก็บในคลังสินค้ ำ บริษัทได้ กำหนดให้ มีค่มู ือขั ้นตอนกำรดำเนินงำนในด้ ำนต่ำงๆ รวมถึงมี
กำรฝึ กอบรมบุคลำกรเพื่อให้ สำมำรถปฏิ บัติง ำนให้ มีประสิทธิ ภำพ และได้ ดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรสูญเสีย
เช่น จัดให้ มีสแลนติดไว้ เหนือกำแพงรอบรัว้ คลังสินค้ ำ เพื่อกันสินค้ ำปลิวไปตำมแรงลม จัดให้ มีมำตรกำรรักษำควำมชื ้น
ของสินค้ ำให้ อยู่ในระดับที่ลกู ค้ ำกำหนด มีกำรคลุมผ้ ำใบเพื่อรักษำคุณภำพของสินค้ ำ จัด ให้ มีกำรตักโกยสินค้ ำที่สะสมอยู่
ตำมพื ้นลำนสม่ำเสมอ เทปูนลำนกองสินค้ ำทุกคลังสินค้ ำเพื่อป้องกันกำรสูญเสียจำกกำรทับถมของสินค้ ำบนพื ้นดิน และมี
กำรจัดแผนผังกำรกองสินค้ ำให้ มีพื ้นที่ระหว่ำงกองเหลือเพียงพอให้ สำมำรถนำรถตักขับเข้ ำไปตักสินค้ ำได้ ทุกกอง เพื่อให้
สินค้ ำมีกำรหมุนเวียนไปจำหน่ำยโดยสินค้ ำที่เข้ ำก่อนจะต้ องถูกจำหน่ำยออกไปก่อน (FIFO) เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยัง
มีกำรตรวจนับสินค้ ำทำงกำยภำพโดยทีมงำนคลังสินค้ ำทุกสิ ้นเดือน และมีกำรจ้ ำงผู้สำรวจอิสระเข้ ำมำตรวจนับสินค้ ำปี ละ
2 ครัง้ คืองวดกลำงปี และงวดสิ ้นปี เพื่อยืนยันควำมถูกต้ องของยอดสินค้ ำคงคลังที่บันทึกบัญชี ด้ วยมำตรกำรดังกล่ำว
ข้ ำงต้ น บริ ษัทจึง เชื่อว่ำผลขำดทุน ที่เกิดจำกกำรบริ หำรสินค้ ำคงคลังจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงินของบริษัทในอนำคตอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.4

ความเสี่ยงด้ านหนีส้ ูญจากการจ่ ายค่ าสินค้ าล่ วงหน้ าแล้ วไม่ ได้ รับสินค้ า
จำกกำรที่กำรจัดซื ้อสินค้ ำส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีเงื่อนไขกำรชำระเงินแบบจ่ำยเงินค่ำสินค้ ำล่วงหน้ ำในจำนวน

ที่กำหนดไว้ ในสัญญำ โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นลักษณะของกำรโอนเงินให้ กับผู้ผลิตสินค้ ำล่วงหน้ ำเป็ นค่ำสินค้ ำจำนวนหนึ่ง
และเมื่อได้ รับสินค้ ำ จะนำมูลค่ำของสินค้ ำที่ได้ รับไปตัดยอดเงิ นจ่ำยล่วงหน้ ำ จนกว่ำเงินที่จ่ำยล่วงหน้ ำจะลดลงต่ำกว่ ำ
ยอดเงินที่ตกลงกันไว้ บริษัทก็จะทำกำรโอนเงินจ่ำยล่วงหน้ ำกลับไปให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ ำให้ เต็มยอดเงินจ่ำยล่วงหน้ ำที่กำหนดไว้
ในสัญญำซื ้อขำยสินค้ ำ โดยจำนวนเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำสำหรับผู้ผลิตสินค้ ำแต่ละรำยจะขึ ้นอยู่ กับปริ มำณสินค้ ำที่ผ้ ู
จัดจำหน่ำยมีข้อตกลงที่จะขำยให้ กบั บริษัท ซึง่ กำรดำเนินนโยบำยจ่ำยชำระค่ำสินค้ ำล่วงหน้ ำนี ้เป็ นลักษณะทั่วไปสำหรับ
ธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็ นไปเพื่อประกันว่ำผู้ผลิตสินค้ ำ หรื อผู้จำหน่ำยสินค้ ำ จะขำยสินค้ ำที่ผ้ ผู ลิต
ผลิตได้ ห รื อจัดหำมำได้ ใ ห้ แก่ บริ ษั ทตำมจ ำนวนที่ไ ด้ มี กำรทำข้ อตกลงกันไว้ ดังนั ้นบริ ษัทจึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่
บริษัทจ่ำยเงินค่ำสินค้ ำล่วงหน้ ำแล้ ว แต่ผ้ จู ำหน่ำยไม่สำมำรถส่งสินค้ ำให้ บริษัทได้ หรื อจัดส่งได้ ไม่ครบตำมจำนวนที่ตกลง
กันไว้ ซึง่ หำกเกิดกรณีดงั กล่ำวก็อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทได้ กล่ำวคือบริ ษัท
อำจไม่ได้ รับคืนเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำเมื่อผู้จำหน่ำยไม่สำมำรถส่งสินค้ ำให้ บริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัทอำจเสียโอกำสใน
กำรจำหน่ำยสินค้ ำ เนื่องจำกสินค้ ำไม่เพียงพอที่จะจำหน่ำย
ด้ วยปั จจัยควำมเสีย่ งดังกล่ำวข้ ำงต้ น ทำให้ ปัจจุบันบริ ษัทได้ จัดให้ มีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำวงเงินเครดิตทั ้ง
สำหรับลูกหนี ้กำรค้ ำและเงินล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ เพื่อพิจำรณำกลัน่ กรองข้ อมูลของคู่ค้ำที่มีข้อตกลงให้ บริ ษัทจ่ำยเงินล่วงหน้ ำ
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ค่ ำ สิ น ค้ ำ อำทิ เ ช่ น ข้ อมู ล กำรจดทะเบี ย นของคู่ ค้ ำและข้ อมู ล ด้ ำนกำรเงิ น รวมถึ ง ข้ อมู ล ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เป็ นต้ น ทั ง้ นี ้
คณะอนุกรรมกำรดัง กล่ำวนี ้จะต้ องมีผ้ บู ริ หำรสูงสุดด้ ำนบริ ห ำรกำรเงิ นเป็ นผู้พิจ ำรณำและให้ ควำมเห็นด้ วยทุกครัง้ โดย
บริ ษั ทจะจ่ำยเงิ นล่ว งหน้ ำค่ ำสิน ค้ ำให้ แ ก่ค่คู ้ ำหลังจำกได้ รับ กำรอนุมัติจ ำกกรรมกำรผู้จัดกำรภำยใต้ วงเงิ นที่อ นุมัติแล้ ว
เท่ำนั ้น นอกจำกนี ้ บริษัทได้ บริ หำรควำมเสี่ยงจำกกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ ำโดยลดวงเงินจ่ำยล่วงหน้ ำลงให้ เหลือเท่ำที่จำเป็ น
ตำมศักยภำพของคู่ค้ำอย่ำงเหมำะสมด้ วย และปรับเปลีย่ นจำกกำรซื ้อผ่ำนคู่ค้ำในประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซีย จำนวน
น้ อยรำยที่ต้องจ่ำยเงินล่วงหน้ ำจำกปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อครำวละมำกๆอย่ำงที่เกิดขึ ้นในอดีต เป็ นกำรซื ้อตรงจำกผู้ผลิตหรื อ
ผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยจำนวนมำกรำย ครั ้งละปริมำณไม่มำก ซึง่ เกิดจำกกำรที่บริ ษัทจัดตั ้งบริ ษัทย่อยขึ ้นในประเทศอินโดนีเซีย
และมำเลเซีย ทำให้ บริษัทมีเครือข่ำยเพิ่มขึ ้น สำมำรถจัดหำผ่ำนผู้ผลิตและผู้จดั จำหน่ำยได้ มำกรำยขึ ้น ทั ้งนี ้ บริ ษัทย่อยของ
บริษัททั ้งในประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซีย ซึง่ เมื่อได้ รับสินค้ ำเข้ ำคลังสินค้ ำของบริ ษัทย่อยดังกล่ำวครบจำนวนที่จ่ำยเงิน
ล่ว งหน้ ำ แล้ ว บริ ษั ทจึง ท ำกำรจ่ ำยเงิ น ล่ว งหน้ ำกลับ ไปให้ ผ้ ูขำยตำมสัญญำซื อ้ ขำยสิน ค้ ำถัดไปตำมลำดับ นอกจำกนี ้
สำหรั บกรณี ที่ผ้ ูจัดจ ำหน่ ำ ยทยอยส่ง สิน ค้ ำ ครั ง้ ละปริ ม ำณไม่ม ำก ท ำให้ เ งิ น จ่ ำยล่ว งหน้ ำ ค้ ำ งอยู่กับ ผู้จัดจ ำหน่ำ ยเป็ น
เวลำนำน บริ ษัทก็มีมำตรกำรในกำรติดตำมผู้จัดจำหน่ำยเป็ นระยะๆ เพื่อให้ มั่นใจว่ำจะได้ รับสินค้ ำครบถ้ วนตำมสัญญำ
ดัง นั ้น บริ ษั ทจึงเชื่อ ว่ำ คู่ค้ำที่ บริ ษัท จ่ำ ยเงิน ล่ว งหน้ ำ จะมีศักยภำพในกำรส่ง สิน ค้ ำ ได้ ตำมสัญญำทัง้ หมดและจะไม่เ กิ ด
ปั ญหำกำรสำรองหนี ้สงสัยจะสูญจำนวนมำกดังเช่นในอดีตอีกต่อไป
1.5

ความเสี่ยงด้ านความผันผวนของรายได้ จากการขายระหว่ างปี บัญชี
จำกกำรที่รำยได้ หลักของบริษัทมำจำกกำรจำหน่ำยกะลำปำล์ม ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 73.52 ร้ อยละ 58.49 และร้ อย
ละ 51.09 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำทั ้งหมด ในปี 2558 – 2560 ตำมลำดับ โดยปริ มำณกะลำปำล์มที่ผลิตได้ จะเป็ นไป
ตำมปริ มำณผลปำล์ มที่จะให้ ผลผลิตแตกต่ำ งกันในแต่ละช่วงเวลำของปี (Seasonal Effect) ในขณะที่รำคำของกะลำ
ปำล์ มจะแปรผกผันกับ ปริ มำณผลผลิตที่ ออกสู่ตลำด และกำรแข่ งขัน ของผู้เ ล่นในตลำด กล่ำ วคื อในช่วงที่มีผลผลิตใน
ตลำดมำก และมีผ้ เู ล่น ในตลำดจำนวนมำก รำคำของกะลำปำล์ม ก็จ ะต่ำ กว่ำ ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลำดน้ อย ทั ้งนี ้
ในช่วงที่ผลผลิตออกมำมำก และกำรแข่งขันสูง (ปกติจะเป็ นในช่วงเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถนุ ำยน) ปริ มำณกำรขำยกะลำ
ปำล์มของบริษัทอำจจะไม่ได้ เพิ่มขึ ้นมำกนัก แต่จะเป็ นช่วงที่บริ ษั ทเก็บรวบรวมสินค้ ำไว้ ในคลังสินค้ ำ เนื่องจำกเป็ นช่วงที่
สินค้ ำในตลำดมีรำคำต่ำ กว่ำ ช่ว งอื่ นๆ ในรอบปี และเพื่ อสำรองไว้ จ ำหน่ ำยในช่วงที่ผลผลิตออกมำน้ อย ท ำให้ สดั ส่ว น
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยกะลำปำล์มซึง่ เป็ นรำยได้ ส่วนใหญ่ ของบริ ษัท อำจจะต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมีจำนวนมำก
และรำยได้ ที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยกะลำปำล์มจะปรับตัวสูงขึ ้นเมื่อปริมำณผลผลิตในตลำดมีน้อยลง เนื่องจำกรำคำขำยจะ
ปรับตัวสูงขึ ้น และบริษัทจะนำกะลำปำล์มที่เก็บรวบรวมกะลำปำล์มไว้ ออกมำจำหน่ำย กล่ำวคือ โดยปกติ (สภำพฤดูกำล
ปกติ) รำคำกะลำปำล์มจะค่อนข้ ำงต่ำในไตรมำสที่ 2 และมีกำรปรับตัวสูงขึ ้นในไตรมำสที่ 3 และไตรมำสที่ 4 ของปี รวมถึง
ในไตรมำสที่ 1 ของปี ถัดไป ด้ วยเหตุผลดังกล่ำวจึงจะส่งผลให้ บริ ษัทมียอดขำยและกำไรไม่สม่ำเสมอในแต่ละไตรมำส
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ มีกำรจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลหลำยประเภท โดยเฉพำะกำรจำหน่ำยไม้ สบั ที่มีสดั ส่วนกำรขำย
เพิ่มขึ ้น จำกในปี 2557 สัดส่วนรำยได้ จำกกำรขำยไม้ สบั เท่ำกับร้ อยละ 5.84 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 6.82 ร้ อยละ 23.17 และ
ร้ อยละ 29.56 ของรำยได้ จำกกำรขำยทั ้งหมด ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตำมลำดับ ส่งผลให้ ควำมผันผวนของ
รำยได้ ซงึ่ เป็ นผลจำกควำมผันผวนของกำรจำหน่ำยกะลำปำล์มลดลง นอกจำกนี ้ บริษัทมีคลังสินค้ ำที่สำมำรถสำรองสินค้ ำ
ไว้ ขำยในช่วงที่ผลผลิตขำดแคลน ก็จะสำมำรถลดผลกระทบของควำมไม่สม่ำเสมอของรำยได้ และกำไรในแต่ละไตรมำสได้
พอสมควร

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 65

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

1.6

ความเสี่ยงในเรื่ องการแข่ งขันและการเข้ ามาทาธุรกิจได้ ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่
ปั จจุบัน มีผ้ ปู ระกอบธุ รกิจจัดหำและจัดจำหน่ำยเชื อ้ เพลิง ชีวมวลเป็ นจำนวนมำก ไม่ว่ ำจะเป็ นผู้ผลิตโดยตรง
หรื อ ผู้จัดหำและจัดจำหน่ำยเช่นเดียวกับบริ ษัท หรื อผู้จัดจำหน่ำยอย่ำงเดียว โดยเป็ นผู้ประกอบกำรทั ้งในป ระเทศและ
ต่ำงประเทศ เนื่องจำกไม่จำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจำนวนมำกก็สำมำรถเข้ ำมำดำเนินธุรกิจนี ้ได้ จึงทำให้ เกิดกำรแข่งขันสูงใน
กำรประกอบธุรกิจนี ้ โดยเฉพำะกำรแข่งขันด้ ำนรำคำ ในขณะที่ผ้ ผู ลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ประกอบกำรรำย
ย่อย ดังนั ้น ผู้ประกอบกำรที่สำมำรถติดต่อสัง่ ซื ้อ และรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลจำกผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ำยได้ เป็ นจำนวน
มำก มี ควำมหลำกหลำยของผลิ ตภั ณฑ์ รวมถึง มี คลัง สิน ค้ ำ ในกำรจัดเก็ บ เชื อ้ เพลิง ชี ว มวลดัง กล่ำ วเพื่ อ ให้ สำมำรถ
สนองตอบต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำที่มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอย่ำงต่ อ เนื่องและสม่ำเสมอ และมีแหล่ง
เงินทุนที่มนั่ คง ก็จะได้ เปรียบผู้ค้ำรำยย่อยซึง่ มีจำนวนมำกในประเทศไทย นอกจำกนี ้ ทีมบุคลำกรด้ ำนกำรจัดหำ และทีม
ขำยเชื อ้ เพลิง ชีว มวล ก็ ถือ เป็ นปั จ จัยสำคัญในกำรดำเนิน ธุ รกิ จ จัดหำและจัดจ ำหน่ ำ ยเชื อ้ เพลิง ชีว มวล โดยที มจัดหำ
เชื ้อเพลิงชี วมวลจะต้ องมี ควำมสัมพันธ์ อันดี กับผู้ผลิตเชื อ้ เพลิง ชีว มวล และมี ประสบกำรณ์ ใ นธุ รกิจ นี ้มำเป็ นเวลำนำน
สำมำรถเข้ ำใจธรรมชำติและฤดูกำลของผลผลิต อันจะทำให้ สำมำรถรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ คุณภำพและมีปริ มำณ
มำกเพียงพอต่อควำมต้ อ งกำรของผู้ใ ช้ เ ชื ้อเพลิง ชีวมวล ในขณะเดียวกัน ทีมงำนขำยซึ่งจะต้ อ งทำงำนประสำนงำนกับ
ทีมงำนจัดหำอย่ำงใกล้ ชิด ก็จะต้ องมีควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ ำในอดีตและปั จจุบันเพื่อรักษำตลำดของลูกค้ ำของบริ ษัท
ได้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึง ได้ รั บ กำรแนะน ำต่ อ ไปยัง ลูกค้ ำรำยใหม่ และจะต้ องมองหำตลำดใหม่ ทั ง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
ดังนั ้น บริษัทจึงให้ ควำมสำคัญกับบุคลำกรของบริ ษัท ซึ่งถือเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจ่ำย
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและมีกำรฝึ กอบรมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนำควำมรู้ และเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำน และเพื่อ
รักษำให้ บุคลำกรที่มีคุณภำพและประสบกำรณ์ ร่วมงำนกับบริ ษัทเป็ นเวลำนำน อีกทั ้งกำรที่บริ ษัทดำเนินธุรกิจนี ้มำเป็ น
เวลำนำนด้ วยกำรรักษำคุณภำพในกำรขำยสินค้ ำและให้ บริ กำรไม่ว่ำจะเป็ นคุณภำพของเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ คุณภำพ
ตำมที่ ลกู ค้ ำ ต้ องกำร และกำรให้ บริ กำรที่ อ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ลูกค้ ำ กำรให้ คำปรึกษำที่เ กี่ ยวกับ กำรใช้ งำนของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวลที่เหมำะสม กำรช่วยลูกค้ ำแก้ ปัญหำที่เกิดขึ ้นจำกกำรทำงำนของ
เครื่ องจักร เป็ นต้ น ทำให้ บริ ษัทเป็ นที่น่ำเชื่อถื อ ของลูกค้ ำ ที่ซื ้อสินค้ ำจำกบริ ษัท ซึ่ง เป็ นส่วนที่สำคัญในกำรดำเนินธุรกิ จ
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล นอกจำกนี ้ บริษัทมีประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวลหลำกหลำยที่สำมำรถใช้ ทดแทนกันได้ ในเวลำที่
เชื ้อเพลิงชีวมวลบำงประเภทอยู่ในช่วงที่มีผลผลิตน้ อย ประกอบกับบริ ษัทมีศักยภำพในกำรรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลจำก
ผู้ผลิตทั ้งรำยใหญ่และรำยย่อยในประเทศไทย และต่ำงประเทศ เช่นอินโดนีเซีย และมำเลเซีย ทำให้ บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบ
กับคู่แข่งที่เป็ นผู้ค้ำรำยย่อยขำยเชื ้อเพลิงชีวมวลจำกัดประเภท และไม่สำมำรถรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลจำนวนมำกได้
บริษัทจึงเชื่อว่ำจะสำมำรถแข่งขันในธุรกิจนี ้และเติบโตต่อไปได้
1.7

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์ เฉพาะด้ านของบริ ษัท
จำกกำรที่ธุ รกิจ จัดหำและจัดจ ำหน่ ำยเชื ้อเพลิงชี วมวลเป็ นธุ รกิจ ที่ต้องอำศัยบุคลำกรที่ มีประสบกำรณ์ แ ละมี
ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจเป็ นเวลำนำน ทำให้ บริ ษัทมีควำมจำเป็ นต้ องพึ่ง พิงบุคลำกรดังกล่ำ ว โดยเฉพำะบุค ลำกรด้ ำ น
จัดหำ ด้ ำนกำรขำยทัง้ ภำยในและต่ ำงประเทศ และด้ ำ นกำรบริ ห ำรสิน ค้ ำ คงคลัง ซึ่ง หำกขำดบุคลำกรดัง กล่ำวอำจมี
ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินธุรกิจ และฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
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ทั ้งนี ้ บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของบุคลำกรของบริษัท ทั ้งในแง่ของกำรรักษำบุคลำกรที่ มีอยู่ในปั จจุบัน และ
กำรแสวงหำบุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพมำร่วมงำนกับบริษัท จึงได้ มีมำตรกำรบริ หำรจัดกำรบุคลำกร โดยสำหรับบุคลำกรที่มีอยู่
ในปั จจุบนั บริษัทมีกำรพิจำรณำผลตอบแทนที่ให้ แก่บคุ ลำกรของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับอุตสำหกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
มีโครงกำรฝึ กอบรมทั ้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อพัฒนำควำมรู้และทักษะของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง และมีโครงกำร
จัด ท ำกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ร่ ว มกัน และส ำหรั บ กำรสรรหำบุ ค ลำกรใหม่ บริ ษั ท ได้ มี กำรเพิ่ ม ช่ อ งทำงสรรหำบุ คลำกรทั ง้
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยร่วมกับสถำบันกำรศึกษำและบริษัทตัวแทนจัดหำงำนมืออำชีพ เพื่อสรรหำบุคลำกรที่
มีคณ
ุ ภำพเข้ ำมำเสริมในส่วนที่บริษัทยังมีควำมต้ องกำร นอกจำกนี ้ กำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ จะทำให้ บริษัทมีควำมน่ำเชื่อถือ และมัน่ คงในมุมมองของพนักงำนและผู้ที่สนใจเข้ ำมำร่วมงำนกับบริษัทมำกยิ่งขึ ้น
1.8

ความเสี่ยงด้ านการบริ หารจัดการการขนส่ งสินค้ า
จำกกำรที่แหล่งผลิตสินค้ ำที่บริ ษัทรับซื ้อแต่ละประเภทจะมีที่ตั ้งจำกัดอยู่ในแต่ละภูมิภำคของประเทศไทย เช่น
กะลำปำล์มจะมีแหล่งผลิตสำคัญในภำคใต้ ของประเทศไทย (สำหรับสินค้ ำในประเทศ) และในประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศมำเลเซีย (สำหรับสินค้ ำในต่ำงประเทศ) ผลิตภัณฑ์ พวกขี ้เลื่อย ขี ้กบ ฝุ่ นไม้ ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ จะมีแหล่ง
ผลิตสำคัญในภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ และภำคเหนือ เป็ นต้ น ในขณะที่ลกู ค้ ำใน
ประเทศของบริษัทกระจำยอยู่ทวั่ ทุกภูมิภำค กำรขนส่งสินค้ ำจึงเป็ นปั จจัยหลักของกำรดำเนินธุรกิจ เพรำะมีผลกระทบต่อ
ต้ นทุนของสินค้ ำที่จำหน่ำย คุณภำพของสินค้ ำ และควำมตรงต่อเวลำในกำรขนส่งสินค้ ำ ดังนั ้น หำกบริ ษัทมีกำรบริ หำร
จัดกำรขนส่งอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ ก็จะมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
บ ริ ษั ท ตร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว ำ มส ำคั ญข อ ง กำ รบ ริ ห ำ รจั ดก ำร กำ รข น ส่ ง จึ งไ ด้ จั ดตั ้ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย คื อ
บริษัท สถำพรธนำพัฒน์ จำกัด (“STP”) ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 เป็ นผู้บริ หำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ ำ
ทำงบกให้ แก่บริษัทเป็ นหลัก ปั จจุบนั บริษัทมีกำรขนส่งสินค้ ำ 2 ทำง คือทำงบก และทำงน ้ำ โดยกำรขนส่งทำงบกจะเป็ น
กำรขนส่งที่มีระยะทำงบรรทุกไม่ไกลมำก ซึง่ จะมีทั ้งขนส่งจำกแหล่งผลิตตรงไปยังลูกค้ ำเลย และเป็ นกำรขนส่งจำกแหล่ง
ผลิตหรือท่ำเรือมำยังคลังสินค้ ำของบริษัท หรือกำรขนส่งจำกคลังสินค้ ำไปยังสถำนที่ตั ้งของลูกค้ ำ ส่ว นกำรขนส่งทำงน ้ำจะ
เป็ นกำรขนส่งปริมำณมำก (ประมำณ 1,500 – 10,000 ตัน) จำกคลังสินค้ ำที่จงั หวัดสุรำษฎร์ ธำนี หรื อคลังสินค้ ำที่ประเทศ
อินโดนีเซีย หรื อคลังสินค้ ำที่ประเทศมำเลเซีย มำยังท่ำเรื อที่ บำงปะกง ท่ำเรื อที่จังหวัดสมุทรสำคร และท่ำเรื อที่จังหวัด
สมุทรสงครำม และใช้ รถบรรทุกสินค้ ำจำกท่ำเรือมำเก็บสำรองไว้ ที่คลังสินค้ ำของบริ ษัทอีกทอดหนึ่ง ทั ้งนี ้ รถบรรทุกขนส่ง
ส่วนหนึง่ จะเป็ นรถบรรทุกที่ STP เป็ นเจ้ ำของและบริหำรจัดกำรเอง ส่วนที่เหลือบริษัทจะใช้ บริ กำรรถร่ วม ซึ่งบริ ษัทมีกำรใช้
บริกำรขนส่งสินค้ ำเป็ นประจำจำนวนกว่ำ 100 รำย โดยกำรที่จะใช้ รถประเภทใด และผู้ให้ บริ กำรขนส่งรำยใดในกำรขนส่ง
สิน ค้ ำ ของบริ ษั ท จะพิ จำรณำจำกประเภทของผลิตภั ณฑ์ ที่ข นส่ง ปริ มำณกำรขนส่ง ต่ อ เที่ ยว ควำมช ำนำญงำนของ
ผู้ประกอบกำรขนส่งแต่ละรำย และมี กำรใช้ รถบรรทุกขนสินค้ ำไป-กลับ (ไม่ บรรทุกสินค้ ำเที่ ยวเดี ยว) อัน จะทำให้ กำร
บริ หำรกำรขนส่ง เกิดประสิท ธิ ภำพสูงสุด และเป็ นกำรลดต้ นทุนกำรขนส่ง ด้ วย จำกที่กล่ำ วมำบริ ษัทเชื่อว่ำ บริ ษัท มีกำร
บริหำรจัดกำรด้ ำนกำรขนส่งได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.9

ความเสี่ยงที่ลูกค้ าจะเปลี่ยนไปใช้ เชือ้ เพลิงประเภทอื่น
ในปั จ จุบัน ผู้ที่ มี ควำมต้ อ งกำรใช้ เ ชื อ้ เพลิง เพื่ อ ผลิตพลัง งำนควำมร้ อ น และพลังงำนไฟฟ้ำ มี ตัวเลือ กในกำร
เลือกใช้ เชื ้อเพลิงได้ หลำกหลำยประเภท กล่ำวคือ 1) เชื ้อเพลิงฟอสซิล เช่น น ้ำมัน ถ่ำนหิน ก๊ ำซธรรมชำติ 2) พลังงำน
ทดแทน เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนน ้ำ รวมถึงเชื ้อเพลิงชีวมวล เป็ นต้ น ซึ่งเชื ้อเพลิงแต่ละประเภทมี
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ต้ นทุนในกำรผลิตพลังงำนที่แตกต่ำงกัน โดยส่วนใหญ่ เชื ้อเพลิงชีวมวลจะมีต้นทุนในกำรผลิตพลังงำนที่สงู กว่ำเชื ้อเพลิง
ฟอสซิล ซึง่ ทำให้ บริษัทมีควำมเสีย่ งที่ลกู ค้ ำจะเปลีย่ นไปใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล เมื่อรำคำของเชื ้อเพลิงฟอสซิลต่ำกว่ำเชื ้อเพลิง
ชีวมวลอย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกปั จจัยด้ ำนต้ นทุน ลูกค้ ำยังคงต้ องพิจำรณำถึงปั จจัยอื่นร่ วมด้ วย ได้ แก่ 1) ทำเลที่ตั ้ง
เช่น โรงงำนของลูกค้ ำตั ้งอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือไม่ 2) กระบวนกำรผลิตสินค้ ำ หำกลูกค้ ำจำหน่ำยสินค้ ำให้ กับลูกค้ ำ
ที่เรี ยกร้ องให้ ผ้ ผู ลิตผลิตสินค้ ำด้ วยกระบวนกำรที่มี กำรปล่อยก๊ ำซคำร์ บอนต่ำ หรื อรักษำสิ่งแวดล้ อม 3) ควำมใส่ใจใน
สิง่ แวดล้ อม 4) นโยบำยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เป็ นต้ น ด้ วยปั จจัยดังกล่ำวข้ ำงต้ นเป็ นสำเหตุให้ ลกู ค้ ำเจำะจงที่จะต้ อง
ใช้ เชื อ้ เพลิงชี ว มวลเพื่ อผลิตพลังงำนควำมร้ อ นและพลังงำนไฟฟ้ำ ประกอบกับ กำรที่ จ ะลูกค้ ำ จะเปลี่ยนประเภทของ
เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในกระบวนกำรผลิตนั ้นลูกค้ ำจะต้ องมีต้นทุน (Switching Cost) เกิดขึ ้น
2.
ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้ านการเงิน
2.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
จำกกำรที่บริษัทดำเนินธุรกิจจัดหำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวล โดยในกำรจัดหำสินค้ ำส่วนใหญ่
บริษัทจะต้ องมีกำรชำระเงินล่วงหน้ ำ หรือหำกได้ รับสินเชื่อจำกผู้จำหน่ำยสินค้ ำให้ บริ ษัทก็จะเป็ นสินเชื่อในระยะสั ้นเฉลี่ย
ประมำณ 7 – 30 วัน ในขณะที่บริษัทจะจำหน่ำยสินค้ ำให้ ลกู ค้ ำโดยมีระยะเวลำให้ สินเชื่อ เฉลี่ยประมำณ 7 – 60 วัน จึงทำ
ให้ บ ริ ษัท จำเป็ นต้ องมี เงิน ทุนหมุนเวียนจำนวนมำกเพื่อให้ เพี ยงพอต่อ ยอดจำหน่ำยสินค้ ำที่มี กำรเติบ โตอย่ำงต่อเนื่อ ง
ปั จ จุบัน บริ ษั ท มี แ หล่ง เงิ น ทุนหมุน เวี ยนส่ว นใหญ่ ใ นรู ป แบบเงิ น เบิ กเกิ น บัญชี เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต ตั๋ว สัญญำใช้ เ งิ น
และทรัสต์ รีซีท (Trust Receipt) ซึ่งหนี ้สินระยะสั ้นดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว (Floating Rate) ที่อ้ำงอิงกับอัตรำ
ดอกเบี ้ยลูกค้ ำรำยใหญ่ชั ้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate หรื อ MOR) และอัตรำดอกเบี ้ยลูกค้ ำ
รำยใหญ่ชั ้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate หรื อ MLR) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทมี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 562.43 ล้ ำนบำท และมีต้นทุนทำงกำรเงิน (เฉพำะที่
เกิดขึ ้นจำกกำรกู้ยืมเพื่อใช้ เ ป็ นเงินทุนหมุนเวี ยน ซึ่งมีอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว) จำนวน 12.48 ล้ ำนบำท สำหรับปี 2560
ดังนั ้น บริษัทจึงอำจมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี ้ยที่ปรับตัวสูงขึ ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อต้ นทุนทำงกำรเงิน ฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย โดย
กำรติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำดอกเบี ้ย และวำงแผนกำรบริ หำรต้ นทุนทำงกำรเงินอย่ำงรัดกุม ทั ้งนี ้ ภำยหลังจำก
กำรนำบริษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ ว จะทำให้ บริ ษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจำกเงินทุนที่
ได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน รวมทั ้งบริ ษัทมีกำรกำหนดอัตรำกำไรขั ้นต้ นในกำรจำหน่ำยสินค้ ำซึ่งอ้ ำงอิงจำก
ต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัทด้ วย ดังนั ้น ค่ำใช้ จ่ำ ยดอกเบี ้ยจึงถูกชดเชยด้ วยกำไรขั ้นต้ นจำกกำรขำยสินค้ ำ ทำให้ บริ ษัท
ไม่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ยมำกนัก
2.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ปั จจุบนั บริษัทมีกำรนำเข้ ำสินค้ ำประเภทกะลำปำล์มจำกต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทย่อย ที่บริ ษัทจัดตั ้งไว้ ในประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศมำเลเซีย ตำมลำดับ โดยบริ ษัทจ่ ำยชำระค่ำสิน ค้ ำเป็ นเงินสกุลท้ องถิ่นของประเทศที่ บริ ษัทน ำ
สินค้ ำเข้ ำ (กรณีซื อ้ สินค้ ำผ่ำนบริ ษัท ย่อยในต่ำงประเทศ) และชำระค่ำ สินค้ ำ เป็ นเงิ นสกุลดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ (กรณี
บริ ษัทซื อ้ สินค้ ำตรงจำกผู้จัดจำหน่ำยในต่ำ งประเทศโดยไม่ ผ่ำนบริ ษัทย่ อย) ทั ้งนี ้ สินค้ ำ ที่นำเข้ ำดัง กล่ำวจะมีทัง้ ส่วนที่
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นำเข้ ำมำจ ำหน่ ำยในประเทศ และส่ง ออกไปยังต่ ำงประเทศ (ส่วนใหญ่ จะเป็ นกำรส่ง ออกไปยังต่ ำงประเทศ) โดยกำร
ส่งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศจะส่งโดยตรงจำกบริษัทย่อยที่ตั ้งอยู่ในต่ำงประเทศดังกล่ำว บริ ษัทรับชำระค่ำสินค้ ำเป็ น
เงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐอเมริกำ ดังนั ้น หำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำมีควำมผันผวนสู ง อำจมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม จำกที่กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น สินค้ ำที่นำเข้ ำจะมีบำงส่วนที่สง่ ออกไปขำยยังต่ำงประเทศโดยตรงผ่ำน
บริษัทย่อยของบริษัท ซึง่ กำรส่งออกนั ้นจะได้ รับชำระค่ำสินค้ ำเป็ นเงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ เช่นเดียวกับสกุลเงินของ
สินค้ ำนำเข้ ำกรณีที่บริ ษัทซื ้อสินค้ ำตรงจำกผู้จัดจำหน่ำยต่ำงประเทศโดยไม่ผ่ำนบริ ษัทย่อย จึงถือเป็ นกำรป้องกันควำม
เสีย่ งแบบธรรมชำติ (Natural Hedging) ยังคงเหลือควำมเสีย่ งเล็กน้ อยที่เกิดจำกช่วงเวลำที่จ่ำ ยชำระเงินกับช่วงเวลำที่รับ
ชำระเงินไม่ตรงกัน โดยในปี 2560 มูลค่ำสินค้ ำที่กำรนำเข้ ำเป็ นเงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำทั ้งสิ ้น 1.65 ล้ ำนดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ เป็ นสินค้ ำที่นำเข้ ำมำจำหน่ำยในประเทศทั ้งจำนวน ดังนั ้น ควำมเสี่ยงอันเนื่องจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศจะเกิดจำกยอดสินค้ ำที่นำเข้ ำมำเพื่อจำหน่ำยในประเทศซึ่งมีปริ มำณไม่มำกเมื่อเทียบกับ
ยอดนำเข้ ำทั ้งหมด และยอดที่นำเข้ ำที่เป็ นเงินสกุลท้ องถิ่นของประเทศที่บริษัทนำสินค้ ำเข้ ำโดยซื ้อสินค้ ำผ่ำนบริ ษัทย่อยใน
ต่ำงประเทศ โดยควำมเสีย่ งบำงส่วนบริ ษัทจะมีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดยทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ
(Forward Contract) กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัท
3.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้ านการบริ หารจัดการ

3.1

ความเสี่ยงจากกรณีท่ มี ีผ้ ูถอื หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
ก่ อ นกำรเสนอขำยหุ้น ครั ง้ นี ้ กลุ่ม ครอบครั ว ควรสถำพร และบุ คคลตำมมำตรำ 258 แห่ ง พระรำชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงที่มีกำรแก้ ไข (“มำตรำ 258”) ถือหุ้นในบริ ษัทจำนวนรวมทั ้งสิ ้นร้ อยละ
87.69 ของทุนที่ออกและชำระแล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ กลุ่มครอบครัวควรสถำพร
และบุคคลตำมมำตรำ 258 จะถือหุ้นในบริษัทรวมทั ้งสิ ้นร้ อยละ 65.77 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท
โดยกลุ่ม ครอบครั ว ควรสถำพร และบุคคลตำมมำตรำ 258 ยัง คงเป็ นผู้ ถื อ หุ้น เกิ น กึ่ง หนึ่ง ในบริ ษั ท ซึ่ง จะท ำให้ กลุ่ม
ครอบครั ว ควรสถำพร มี อ ำนำจควบคุม ในกำรตัดสิ น ใจของบริ ษั ท ส ำหรั บ กรณี ที่ ต้อ งใช้ เ กณฑ์ เ สียงข้ ำ งมำกในกำร
ลงคะแนน เว้ นแต่เรื่องที่กฎหมำยหรือข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดให้ ต้องได้ รับมติไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรขำยหรือโอนกิจกำรบำงส่วนหรือทั ้งหมด ดังนั ้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยง
จำกกำรที่ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผ้ ูถือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำ
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ มีกำรจัดโครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และได้ มีกำร
กำหนดขอบเขตในกำรดำเนินงำน กำรมอบอำนำจให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีกรรมกำรบริ ษัทที่ไม่ใช่ตัวแทนจำกกลุ่มครอบครัวควรสถำพร จำนวน 4 คน จำก
กรรมกำรบริษัททั ้งหมด 7 คน นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้ มีกำรแต่งตั ้งบุคคลภำยนอกเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน เพื่อทำ
หน้ ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัท อีกทั ้งบริ ษัทได้ มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของ
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรอย่ำงชัดเจน และหำกบริ ษัทมีควำมจำเป็ นในกำรทำรำยกำรกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง บริษัทจะปฏิบตั ิตำมขั ้นตอนกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันและข้ อกำหนดของสำนักงำน
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คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
อย่ำงเคร่งครัด โดยบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในกำรพิจำรณำรำยกำรดังกล่ำว
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ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1.

ทรั พย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 รำยกำรและมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของทรัพย์ สินถำวรหลัก
ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปจะเรียกรวมว่ำ “บริ ษัท”) ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงิน รวมของ
บริษัทสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
164.21
เป็ นเจ้ ำของ
บริ ษั ท น ำที่ ดิน และส่ว นปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจำนวน 98.16ล้ ำน
บำท ค ำ้ ประกั น วงเงิ น สิน เชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ
จำกสถำบันกำรเงิน
อำคำรและส่วนปรับปรุง
41.05
เป็ นเจ้ ำของ
บริ ษั ท น ำอำคำรและส่ ว นปรั บ ปรุ ง
อำคำร
อำคำร มูลค่ ำ สุท ธิ ตำมบัญชี จ ำนวน
23.33 ล้ ำนบำท ค ำ้ ประกั น วงเงิ น
สิน เชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ จำกสถำบั น กำรเงิ น ค ำ้
ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับจำกสถำบัน
กำรเงิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
6.44
เป็ นเจ้ ำของ
ไม่มีภำระผูกพัน
เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
2.34
เป็ นเจ้ ำของ
ไม่มีภำระผูกพัน
เครื่องตกแต่ง
ยำนพำหนะ
59.20
เป็ นเจ้ ำของ
ยำนพำหนะที่อยู่ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำง
กำรเงิน มีมูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชีจ ำนวน
13.09 ล้ ำนบำท
งำนระหว่ำงทำอื่นๆ
2.69
เป็ นเจ้ ำของ
รวม

275.93

1.1
ที่ดิน
เจ้ าของ
ที่ตงั ้
กรรมสิทธิ์
ABM
ต.บำงน ำ้ จื ด อ.เมื อ ง
จ.สมุทรสำคร

พืน้ ที่
(ไร่ -งาน-วา)
18-0-66.8

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ ำของ

27-2-86

เป็ นเจ้ ำของ

ABM

ต.บำงกุ้ง อ.เมือง
จ.สุรำษฎร์ ธำนี
รวม 45 ไร่ 3 งาน 52.8 ตารางวา
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ภาระผูกพัน
ค ้ำประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ได้ รับจำก
สถำบันกำรเงิน
ไม่มีภำระผูกพัน

วัตถุประสงค์ การถือ
ครอง
เพื่อเป็ นที่ตั ้งคลังสินค้ ำ
บำงน ้ำจืด และศูนย์ซ่อม
บำรุงรถบรรทุก
เพื่ อ เป็ นที่ ตั ง้ คลัง สิ น ค้ ำ
บำงกุ้ง
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1.2

อาคารและส่ วนปรั บปรุ งอาคาร
รายการ

สถานที่ตงั ้

คลังสินค้ ำบำงน ้ำจืด

ต.บำงน ้ำจืด อ.เมือง
จ.สมุทรสำคร

คลังสินค้ ำบำงกุ้ง

ต.บำงกุ้ง อ.เมือง
จ.สุรำษฎร์ ธำนี
คลังสินค้ ำลำปำง
ต.บ่อแฮ้ ว อ.เมือง จ.
ลำปำง
คลังสินค้ ำบำงปะกง ต. บำงปะกง อ.บำง
ปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ
คลังสินค้ ำ Bintulu
เมือง Bintulu รัฐ
Sarawak ประเทศ
มำเลเซีย
คลังสินค้ ำ Kuching เมือง Kuching รัฐ
Sarawak ประเทศ
มำเลเซีย
ค ลั ง สิ น ค้ ำ เมือง Sandakan รัฐ
Sandakan
Sabah ประเทศ
มำเลเซีย
คลังสินค้ ำ Jambi
เมือง Jambi,
ประเทศอินโดนิเชีย

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ ำของ

ภาระผูกพัน
ค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่
ได้ รับจำกสถำบันกำรเงิน

วัตถุประสงค์ การใช้
งาน
เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวล

เป็ นเจ้ ำของ

ไม่มีภำระผูกพัน

เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวล
เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวล
เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวล
เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวล

เช่ำ

-

เช่ำ

-

เช่ำ

-

เช่ำ

-

เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวล

เช่ำ

-

เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวล

เช่ำ

-

เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวล

อำคำรสำนักงำน
(สำนักงำนใหญ่)

แขวงแสมดำ เขตบำง
ขุนเทียน
กรุงเทพมหำนคร

เช่ำ

-

เพื่อเป็ นอำคำร
สำนักงำน

พื ้นที่สำนักงำน

เมือง Bintulu รัฐ
Sarawak ประเทศ
มำเลเซีย

เช่ำ

-

เพื่อเป็ นพื ้นที่สำนักงำน

พื ้นที่สำนักงำน

เมือง Jakarta,
ประเทศอินโดนิเชีย

เช่ำ

-

เพื่อเป็ นพื ้นที่สำนักงำน
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2. เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ABM มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
บริ ษัท

มูลค่ าเงินลงทุน สัดส่ วนการ ทุนชาระแล้ ว
ตามวิธีราคาทุน
ถือหุ้น
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
1. บริ ษั ท สถำพรธนำพั ฒ น์
4.00
99.99
4.00
จำกัด (“STP”)
2. บริ ษั ท ภำประภั ส จ ำกั ด
1.00
99.98
1.00
(“PPP”)
3. PT Asia Biomass
9.51
99.00
USD 300,000
Indonesia (“ABI”)
4. Asia Biomass Energy
SDN. BHD. (“ABE”)

2.50

55.00

5. Asia Biomass Resources
SDN. BHD. (“ABR”)

2.29

55.00

รวม

19.30

ประเภท
การลงทุน

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

บริษัทย่อย ให้ บริกำรขนส่ง
สินค้ ำทำงรถ
บริษัทย่อย จัดหำและจำหน่ำย
เชื ้อเพลิงชีวมวล
บริษัทย่อย จัดหำเชื ้อเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
อินโดนีเซีย
MYR 500,000 บริษัทย่อย จัดหำเชื ้อเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มำเลเซีย
MYR 500,000 บริษัทย่อย จัดหำเชื ้อเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มำเลเซีย

3.

นโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
บริษัท มีนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่อง
ใกล้ เ คี ยง หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ แ ละสนับ สนุน กำรดำเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษั ท เพื่ อ เสริ ม สร้ ำงควำมมั่น คง และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัท
นอกจำกนี ้ ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วมนั ้น บริ ษัทจะส่งตัวแทนของบริ ษัทซึ่งมี
คุณสมบัติและประสบกำรณ์เหมำะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้ ำลงทุนเข้ ำเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท
ดังกล่ำว โดยตัวแทนดังกล่ำวอำจเป็ นประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร กรรมกำร ผู้บริ หำรระดับสูง หรื อบุคคล
ใด ๆ ของบริษัทที่ปรำศจำกผลประโยชน์ ขัดแย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเหล่ำนั ้น ทั ้งนี ้ ตัวแทนของบริ ษัท
จะต้ องบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ เป็ นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซงึ่ กำหนดไว้ ในข้ อบังคับ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วมนั ้น ๆ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถควบคุมดูแล
กิจกำร และกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ เสมือนเป็ นหน่วยงำนหนึง่ ของบริษัท นอกจำกนี ้ กำรส่งตัวแทน
เพื่ อเป็ นกรรมกำรในบริ ษั ทย่ อยและบริ ษั ทร่ วมดัง กล่ำวให้ เป็ นไปตำมสัดส่ว นกำรถือ หุ้น ของบริ ษั ท และ/หรื อข้ อตกลง
ร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม
ทั ้งนี ้ บริษัทจะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่ำงใกล้ ชิด รวมถึง
กำกับให้ มีกำรจัดเก็บข้ อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วมให้ บริษัทตรวจสอบ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 73

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

โดยกำรขออนุมัติกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในอนำคตจะต้ องสอดคล้ องเป็ นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนเรื่ อง หลักเกณฑ์ ในกำรทำรำยกำรที่มีนัยสำคัญที่เข้ ำข่ำ ยเป็ นกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ และเรื่องหลักเกณฑ์กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย เรื่องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้ มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 และเรื่องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
4.

สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ

4.1

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
ABM และ PPP ดำเนินธุรกิจหลักในกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล โดยจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำก
ผู้ประกอบกำรรำยย่ อยมำกรำย ซึ่งสัญญำที่ทำกับผู้ประกอบกำรแต่ ละรำยจะมีลกั ษณะเป็ นสัญญำมำตรฐำน แต่จะมี
เงื่อนไข และระยะเวลำของสัญญำแตกต่ำงกันไปขึ ้นอยู่กบั ประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวล เช่นเดียวกับสัญญำขำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล ที่ ABM และ PPP ทำกับลูกค้ ำ ก็จะมีลกั ษณะเป็ นสัญญำมำตรฐำน ซึ่งสำมำรถสรุ ป เงื่อนไขสำคัญของสัญญำซื ้อ
และสัญญำขำยเชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทได้ ดงั นี ้
ก. เชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ จำกกำรแปรรูปไม้
สัญญำซื ้อขี ้กบ ฝุ่ นไม้ เศษไม้ ปำติเกิล หัวไม้ ระหว่ำง ABM กับผู้ประกอบกำรโรงงำนที่มีควำมประสงค์จะขำย
ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี ้ให้ ABM
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้ซื ้อ”)
(2) ผู้ประกอบกำรโรงงำนที่มี ควำมประสงค์ จะขำยขี ้กบ ฝุ่ นไม้ เศษไม้ ปำติเกิ ล
หัวไม้ ให้ กบั ABM (“ผู้ขำย”)
อำยุสญ
ั ญำ
:  สัญญำมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ระบุไว้ ในสัญญำและสิ ้นสุดในวันที่ระบุไว้ ใน
และกำรยกเลิกสัญญำ
สัญญำ ทั ้งนี ้ อำยุสญ
ั ญำแต่ละฉบับอำจแตกต่ำงกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กับ
ข้ อตกลงระหว่ำง ABM กับผู้ขำยแต่ละรำย
 คู่สญ
ั ญำทั ้งสองฝ่ ำยสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ โดยกำรบอกเลิกสัญญำจะ
กระทำได้ โดยกำรตกลงยินยอมของทั ้งสองฝ่ ำย

กำรชำระค่ำสินค้ ำ

 เมื่อครบกำหนดสัญญำซื ้อขำยแล้ ว หำกผู้ขำยไม่ประสงค์ จะต่ออำยุสญ
ั ญำ
อีก ผู้ขำยจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทรำบล่วงหน้ ำ 30 วันก่อนครบกำหนดสัญญำ
หำกไม่ แ จ้ งให้ ถื อ ว่ ำ ผู้ ขำยยิ น ยอมที่ จ ะต่ อ อำยุ สั ญ ญำออกไป โดยมี
ระยะเวลำและเงื่อนไขเป็ นไปตำมสัญญำที่มีอยู่ในปั จจุบนั ทุกประกำร
: ผู้ซื ้อตกลงชำระค่ำสินค้ ำให้ แก่ผ้ ขู ำยตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยผู้ซื ้อจะต้ อง
มี กำรวำงเงิ น ประกัน หรื อ จ่ ำ ยช ำระค่ ำ สิน ค้ ำ ล่ว งหน้ ำ ตำมจ ำนวนที่ ระบุไ ว้ ใ น
สัญญำ และผู้ซื ้อและผู้ข ำยตกลงสรุ ปมูลค่ำกำรซื ้อขำยทุกวันสุดท้ ำยของเดือ น
และหักเงิ น ค่ ำ สิ น ค้ ำออกจำกเงิ น ประกัน หรื อ เงิ น จ่ ำ ยล่ว งหน้ ำ หำกเงิ น จ่ ำ ย
ล่ว งหน้ ำ มี จ ำนวนน้ อ ยกว่ ำ จ ำนวนที่ กำหนด ผู้ซื อ้ จะต้ องด ำเนิ น กำรโอนเงิ น
ล่วงหน้ ำให้ กบั ผู้ขำยเพิ่มเติม
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เงื่อนไขสำคัญ

:  ตลอดระยะเวลำสัญญำ ผู้ขำยตกลงขำยสินค้ ำ ดังกล่ำวที่เหลือจำกกำรผลิต
ของโรงงำนของผู้ขำยทั ้งหมด ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแต่เพียงผู้เดียว
 ในช่วงระยะเวลำสัญญำ หำกผู้ซื ้อพบว่ำสินค้ ำมีคณ
ุ ภำพเปลีย่ นไปจำกเดิม
o ผู้ซื ้อและผู้ขำยจะทำกำรตกลงเงื่อนไขกำรซื ้อขำยกันใหม่ หรือ
o ผู้ซื ้อสำมำรถบอกยกเลิกสัญญำได้ ทนั ที

สัญญำซื ้อไม้ สบั (Woodchips) ระหว่ำง ABM กับผู้ประกอบกำรที่มีควำมประสงค์จะขำยผลิตภัณฑ์ไม้ สบั ให้
ABM
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้ซื ้อ”)
(2) ผู้ป ระกอบกำรหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วำมประสงค์ จ ะขำยไม้ สับ ให้ กับ ABM
(“ผู้ขำย”)
อำยุสญ
ั ญำ
: สัญญำระยะสั ้นแบบครั ้งต่อครัง้
และกำรยกเลิกสัญญำ
กำรชำระค่ำสินค้ ำ
: ผู้ซื ้อตกลงชำระค่ำสินค้ ำให้ แก่ผ้ ขู ำยตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ ส่วนใหญ่ ผ้ ซู ื ้อ
จะไม่ต้องมีกำรวำงเงินมัดจำหรื อจ่ำยล่วงหน้ ำ โดยจะชำระเงินภำยใน 7 วัน นับ
จำกวันส่งสินค้ ำ
เงื่อนไขสำคัญ
: ผู้ข ำยจะมี ก ำรประกัน ค่ ำ ควำมชื น้ หำกควำมชื น้ ของสิ น ค้ ำ สูง กว่ ำ ที่ ตกลงใน
สัญญำจะสำมำรถปรั บ ลดน ำ้ หนัก สิน ค้ ำตำมสูต รกำรคำนวณที่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ใ น
สัญญำ

สัญญำขำยไม้ สบั ระหว่ำง ABM กับผู้ประกอบกำรโรงงำนที่มีควำมประสงค์จะซื ้อผลิตภัณฑ์ไม้ สบั จำก ABM เพื่อ
เป็ นเชื ้อเพลิง
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้ขำย”)
(2) ผู้ประกอบกำรโรงงำนที่มีควำมประสงค์จะซื ้อไม้ สบั จำก ABM (“ผู้ซื ้อ”)
อำยุสญ
ั ญำ
:  สัญญำมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ระบุไว้ ในสัญญำและสิ ้นสุดในวันที่ระบุไว้ ใน
และกำรยกเลิกสัญญำ
สัญญำ ทั ้งนี ้ อำยุสญ
ั ญำแต่ละฉบับอำจแตกต่ำงกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กับ
ข้ อตกลงระหว่ำง ABM กับผู้ซื ้อแต่ละรำย
 คู่สญ
ั ญำทั ้งสองฝ่ ำยสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ โดยกำรบอกเลิกสัญญำจะ
กระทำได้ โดยกำรตกลงยินยอมของทั ้งสองฝ่ ำย
 หำกฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ ป ฏิ บัติตำมข้ อตกลงในสัญญำ จนเป็ นเหตุให้ เ กิ ด
ควำมเสียหำยแก่อีกฝ่ ำยหนึง่ ฝ่ ำยผิดจะต้ องดำเนินกำรแก้ ไขภำยในเวลำ 30
วัน หำกไม่ดำเนินกำร คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ สำมำรถบอกเลิกสัญญำได้
กำรชำระค่ำสินค้ ำ

:  สัญญำจะระบุป ริ ม ำณ รำคำ คุณสมบัติข องผลิตภั ณฑ์ เช่ น ขนำด และ
ควำมชื ้น หำกคุณสมบัติไม่ได้ ตำมที่กำหนด ผู้ซื ้อมีสทิ ธิปฏิเสธไม่รับสินค้ ำได้
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หรือกำหนดสูตรปรับรำคำกรณีผลิตภัณฑ์ มีควำมชื ้นเกินกว่ำที่กำหนด
 ผู้ซื ้อจะต้ องชำระรำคำภำยในเวลำที่กำหนด โดยนับจำกวันที่ ผ้ ซู ื ้อได้ ตรวจรับ
สินค้ ำ ณ สถำนที่ปลำยทำงแล้ ว หรื อนับจำกวันที่ผ้ ขู ำยวำงใบแจ้ งนี ้ในบำง
สัญญำ
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ

:  ผู้ข ำยจะต้ อ งจัดหำผลิตภั ณฑ์ ที่ มี คุณสมบัติ และปริ ม ำณตำมที่ ระบุไ ว้ ใ น
สัญญำภำยในกำหนดเวลำที่ตกลงกัน หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ ำ
ได้ จะเสียค่ำปรับตำมอัตรำที่กำหนด หรื อหำกเป็ นเหตุทำให้ ผ้ ซู ื ้อต้ องจัดหำ
สินค้ ำจำกแหล่งอื่น ผู้ขำยจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบส่วนต่ำงของรำคำจำกกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว

ข. ชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet)
สัญญำซื ้อชีวมวลอัดแท่งระหว่ำง ABM กับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมผลิตชีวมวลอัดแท่ง ที่มีควำมประสงค์จะ
ขำยชีวมวลอัดแท่งให้ กบั ABM
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้ซื ้อ”)
(2) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมผลิตชีวมวลอัดแท่งที่มีควำมประสงค์ จะขำยชีว
มวลอัดแท่งให้ กบั ABM (“ผู้ขำย”)
อำยุสญ
ั ญำ
: สัญญำระยะสั ้นแบบครั ้งต่อครัง้ อำยุสญ
ั ญำประมำณ 1 – 3 เดือน
และกำรยกเลิกสัญญำ
กำรชำระค่ำสินค้ ำ
: ผู้ซื ้อตกลงชำระค่ำสินค้ ำให้ แก่ผ้ ขู ำยตำมอัตรำค่ำชำระ และปริ มำณกำรซื ้อขำย
ในแต่ละครั ้งตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยผู้ซื ้อตกลงจ่ำยเงินล่วงหน้ ำ ค่ำสินค้ ำร้ อย
ละ 100 หรืออำจจ่ำยล่วงหน้ ำจำนวนหนึ่ง และจ่ำยครัง้ ต่อๆไป ภำยใน 5 – 7 วัน
นับจำกวันที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับใบแจ้ งหนี ้ เมื่อได้ รับมอบสินค้ ำแต่ละงวด
กำรส่งมอบ
: ผู้ข ำยส่ง สิน ค้ ำ ถึ ง ผู้ซื อ้ ในสถำนที่ ที่ ระบุไ ว้ ใ นสัญญำ หรื อ ผู้ซื อ้ ไปรั บ สิน ค้ ำ เอง
แล้ วแต่กรณี โดยยึดน ้ำหนักปลำยทำงผู้ซื ้อเป็ นเกณฑ์ โดยกำรกำหนดส่งสินค้ ำ
นั ้นเป็ นช่วงระยะเวลำ กรณีสง่ มอบล่ำช้ ำกว่ำกำหนด ผู้ขำยยินดีรับผิดชอบควำม
เสียหำยตำมที่เกิดขึ ้นจริง
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ
:  หำกผู้ข ำยผิ ดสัญญำ ผู้ข ำยยิ น ยอมให้ ผ้ ูซื อ้ มี สิท ธิ บ อกเลิ กสัญญำ และ/
หรือไม่มีกำรซื ้อขำยกันต่อไป
 บำงกรณี ผู้ขำยจะต้ องมีกำรออกหนังสือค ้ำประกันกำรปฏิ บัติตำมสัญญำ
ในวงเงินเท่ำกับเงินที่ผ้ ซู ื ้อจ่ำยล่วงหน้ ำ เพื่อ
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สัญญำขำยชีวมวลอัดแท่งระหว่ำง ABM กับ ลูกค้ ำในต่ำงประเทศ – สำหรับกำรส่งออกต่ำงประเทศ
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้ขำย”)
(2) ผู้จดั จำหน่ำยในต่ำงประเทศ (“ผู้ซื ้อ”)
อำยุสญ
ั ญำ
:  สัญญำมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ค่สู ญ
ั ญำลงนำมร่วมกัน และสิ ้นสุดเมื่อผู้ขำย
และกำรยกเลิกสัญญำ
ดำเนินกำรส่งสินค้ ำได้ ครบตำมจำนวนที่ระบุในสัญญำ
กำรชำระค่ำสินค้ ำ
:  สัญญำระบุปริ ม ำณ รำคำ คุณสมบัติข องผลิตภัณฑ์ เช่น ขนำด ค่ ำควำม
ร้ อ น และ ส่ว นประกอบ โดยกำรกำหนดรำคำจะเป็ นอัตรำ Cost and
Freight (“CFR”) กล่ำวคือ ผู้ขำยเป็ นผู้รับผิดชอบสินค้ ำและค่ำขนส่ง ตั ้งแต่
ท่ำเรือต้ นทำง จนกระทั ้งถึงท่ำเรือปลำยทำงที่สง่ มอบสินค้ ำ

กำรส่งมอบ

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ

 ผู้ซื ้อตกลงชำระค่ำสินค้ ำด้ วย Letter of Credit(L/C) โดยได้ มีกำรระบุชนิด
และ เงื่อนไขของ Letter of Credit(L/C) ในสัญญำ
: สัญญำระบุท่ำเรื อส่งมอบสินค้ ำ โดยผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบขนสินค้ ำออกจำก
เรือ และรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวที่เกิดขึ ้นที่ท่ำเรื อ ดังกล่ำว ทั ้งนี ้ผู้ซื ้อจะต้ อง
ขนสิน ค้ ำ ออกจำกเรื อ ให้ เ สร็ จ สิ ้นตำมระยะเวลำที่ ระบุใ นสัญญำ หำกผู้ซื อ้ ไม่
สำมำรถขนสินค้ ำออกจำกเรือให้ เสร็จสิ ้นตำมระยะเวลำที่กำหนด ผู้ซื ้อตกลงจ่ำย
ค่ำชดเชยให้ ผ้ ขู ำยตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ ในทำงกลับกันหำกผู้ซื ้อสำมำรถขน
สินค้ ำออกจำกเรือให้ เสร็จสิ ้นก่อนระยะเวลำที่กำหนด ผู้ขำยตกลงจ่ำยค่ำชดเชย
ให้ ผ้ ซู ื ้อตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ
:  น ้ำหนักของสินค้ ำจะถูกระบุโดย Surveyor ณ ท่ำเรื อต้ นทำง โดยผู้ขำยจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำจ้ ำง Surveyor
 ผู้ขำยเป็ นผู้รับผิดชอบจ้ ำง Surveyor ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชำญเข้ ำไปสุ่มตรวจสอบ
คุณสมบัติของสินค้ ำ ณ ท่ำเรื อต้ นทำงโดยผู้ขำยจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำจ้ ำง
Surveyor ในกำรตรวจสอบนี ้ ซึ่ง หำกค่ ำ ควำมร้ อ นที่ตรวจสอบได้ มี ค่ำ สูง
กว่ ำ หรื อต่ ำ กว่ ำ ค่ำ ที่ ตกลงในสัญญำ คู่สัญญำตกลงปรับ รำคำซื ้อขำยให้
เป็ นไปตำมสูตรกำรคำนวณที่ระบุไว้ ในสัญญำ

ค. กะลำปำล์ม
สัญญำซื ้อกะลำปำล์มระหว่ำง ABM หรือ PPP กับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ที่มีควำมประสงค์จะขำยกะลำ
ปำล์มให้ กบั ABM หรือ PPP – สำหรับกำรซื ้อในประเทศ
เนื่องจำกรำคำของกะลำปำล์ม หรื อสินค้ ำทำงกำรเกษตรบำงชนิดมีควำมผันผวนของรำคำที่ค่อนข้ ำงสูง ทำให้
ABM หรื อ PPP ไม่สำมำรถทำสัญญำซื ้อขำยในระยะยำว ดังนั ้นจึงได้ ใช้ วิธีกำรทำสัญญำซื ้อขำยระยะสั ้น หรื อลักษณะ
แบบครั ้งต่อครัง้ เพื่อให้ สำมำรถลดควำมเสี่ยงควำมผันผวนของรำคำสินค้ ำได้ ทั ้งนี ้ สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำซื ้อขำย
กะลำปำล์มระหว่ำง ABM หรือ PPP กับ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีควำมประสงค์จะขำยกะลำปำล์ม แสดงได้ ดงั นี ้
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คู่สญ
ั ญำ

อำยุสญ
ั ญำ
และกำรยกเลิกสัญญำ
กำรชำระค่ำสินค้ ำ

กำรส่งมอบ

: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) หรื อ บริ ษัท ภำประภัส จำกัด (“ผู้
ซื ้อ”)
(2) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีควำมประสงค์ จะขำยกะลำปำล์มให้ กับ ABM
หรือ PPP (“ผู้ขำย”)
: สัญญำระยะสั ้นแบบครั ้งต่อครัง้
: ผู้ซื ้อตกลงชำระค่ำสินค้ ำให้ แก่ผ้ ขู ำยตำมอัตรำค่ำชำระ และปริ มำณกำรซื ้อขำย
ในแต่ละครัง้ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยก่อนที่ผ้ ซู ื ้อจะเข้ ำรับสินค้ ำจำกผู้ขำย ผู้
ซื ้อจะทำกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีของผู้ขำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญำ
: ใช้ วิธีกำรทยอยรับสินค้ ำ โดยยึดถือน ้ำหนักสินค้ ำต้ นทำง

สัญญำซื ้อกะลำปำล์มระหว่ำง ABM กับผู้ประกอบกำร ที่มีควำมประสงค์จะขำยกะลำปำล์มให้ กบั ABM –
สำหรับกำรซื ้อต่ำงประเทศ
เนื่ อ งจำกปริ ม ำณควำมต้ องกำรใช้ กะลำปำล์ ม ทั ง้ ในประเทศและต่ ำ งประเทศสูง กว่ ำ ก ำลัง กำรผลิ ต ที่
ผู้ประกอบกำรในประเทศสำมำรถรองรับได้ ABMจึงต้ องมีกำรนำเข้ ำกะลำปำล์มจำกประเทศผู้ผลิตรำยใหญ่ คือประเทศ
มำเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยกำรนำเข้ ำสินค้ ำดังกล่ำวจะดำเนินกำรผ่ำนบริ ษัทย่ อยที่อ ยู่ในประเทศทั ้งสอง และผ่ำนผู้
จัดหำและจัดจำหน่ำยรำยอื่นขึ ้นอยู่กบั รำคำและควำมต้ องกำรสินค้ ำในแต่ละช่วง
คู่สญ
ั ญำ

อำยุสญ
ั ญำ
และกำรยกเลิกสัญญำ

กำรชำระค่ำสินค้ ำ

กำรส่งมอบ

: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้ซื ้อ”)
(2) บริษัทย่อยของ ABM ในประเทศมำเลเซีย และอินโดนีเซีย และผู้จัดหำและ
จัดจำหน่ำยในต่ำงประเทศ (“ผู้ขำย”)
:  สัญญำระยะสั ้นแบบครัง้ ต่ อครัง้ กำหนดให้ ผ้ ขู ำยจัดหำกะลำปำล์มเพื่อส่ง
มอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในปริมำณและเวลำที่ตกลงกันไว้
 หำกผู้ขำยปฏิบตั ิผิดสัญญำและไม่สำมำรถแก้ ไขได้ ในเวลำที่กำหนด ผู้ซื ้อมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำโดยแจ้ งผู้ขำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
: ผู้ซื ้อตกลงชำระค่ำสินค้ ำให้ แก่ผ้ ขู ำยตำมอัตรำค่ำชำระ และปริ มำณกำรซื ้อขำย
ในแต่ละครัง้ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยจะแบ่งจ่ำยเป็ นงวดๆ ตำมปริ มำณกำร
จัดหำที่ ผ้ ขู ำยรวบรวมสะสมไว้ ที่คลังสินค้ ำ ซึ่งตัวแทนของผู้ซื อ้ จะต้ อ งไปตรวจ
ประเมินสินค้ ำก่อนที่จะดำเนินกำรจ่ำยเงินในแต่ละงวด กำรกำหนดรำคำจะเป็ น
อัตรำ Free on Board (“FOB”) กล่ำวคือผู้ขำยรับผิดชอบสินค้ ำจนกระทั่งขนขึ ้น
เรือเท่ำนั ้น ส่วนผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำขนส่งจำกท่ำเรื อผู้ขำยมำยังคลังสินค้ ำ
ของผู้ซื ้อ รวมทั ้งค่ำประกันควำมเสียหำยด้ วย
: ส่งมอบสินค้ ำที่ท่ำเรื อในเวลำที่ตกลงกัน และผู้ขำยได้ แจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทรำบล่วงหน้ ำ
ในกรณี ที่ เ รื อ ขนส่ง พร้ อมแต่ สิ น ค้ ำยั ง ไม่ พ ร้ อมที่ จ ะขนขึ น้ เรื อ ผู้ ขำยจะเป็ น
ผู้รับ ผิ ดชอบค่ ำ เสียหำยที่ เ กิ ดจำกควำมไม่ พ ร้ อ มดัง กล่ำ ว และกรณีที่ ป ริ ม ำณ
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บรรทุกต่ำกว่ำปริ มำณที่ตกลงกัน ไว้ ผู้ขำยจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ ำปรับจำกกำรที่
น ้ำหนักบรรทุกต่ำกว่ำที่ตกลงกัน
: ผู้ข ำยจะมี กำรประกัน ค่ ำ ควำมชื น้ หำกควำมชื น้ ของสิน ค้ ำ สูง กว่ ำ ที่ ตกลงใน
สัญญำจะสำมำรถปรั บ ลดน ำ้ หนักสิ น ค้ ำ ตำมสูตรกำรค ำนวณที่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ใ น
สัญญำ

สัญญำขำยกะลำปำล์มระหว่ำง ABM หรือ PPP กับ ลูกค้ ำในประเทศ - สำหรับกำรขำยในประเทศ
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกัด (มหำชน) หรื อ บริ ษั ท ภำประภั ส จ ำกั ด
(“ผู้ขำย”)
(2) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีควำมประสงค์ จะซื ้อกะลำปำล์มจำก ABM
หรือ PPP (“ผู้ซื ้อ”)
อำยุสญ
ั ญำ
: สัญญำระยะสั ้นแบบครั ้งต่อครั ้ง หรืออำจจะมีอำยุสญ
ั ญำ 3 – 6 เดือน กำหนดให้
และกำรยกเลิกสัญญำ
ผู้ขำยจัดหำกะลำปำล์มเพื่อส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในปริ มำณ รำคำ และเวลำที่ตกลง
กันไว้ หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ ำให้ ผ้ ซู ื ้อได้ ผู้ซื ้อมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้
กำรชำระค่ำสินค้ ำ
: บำงกรณีผ้ ซู ื ้อจะมีต้องชำระเงินค่ำสินค้ ำล่วงหน้ ำ และบำงกรณีจะชำระภำยหลัง
จำกผู้ขำยส่งมอบสินค้ ำให้ กบั ผู้ซื ้อแล้ ว โดยผู้ซื ้อจะชำระเงินค่ำสินค้ ำให้ กับผู้ขำย
ภำยในกำหนดเวลำที่ตกลงกันนับจำกวันวำงบิล
กำรส่งมอบ
: ผู้ซื ้อและผู้ขำยจะร่วมกันกำหนดแผนกำรส่งมอบกะลำปำล์มล่วงหน้ ำ โดยสินค้ ำ
ที่สง่ มอบจะต้ องมีคุณภำพตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำ หำกพบว่ำคุณภำพสินค้ ำ
ไม่เป็ นไปตำมที่กำหนด ผู้ซื ้อและผู้ขำยจะร่วมกันตรวจสอบและหำข้ อสรุ ปที่พอใจ
กันทั ้งสองฝ่ ำยในกำรปรับลดน ้ำหนักสินค้ ำ โดยใช้ น ้ำหนัก ปลำยทำงเป็ นน ้ำหนัก
ในกำรคำนวณมูลค่ำซื ้อ/ขำย
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ
:  ในกรณี ที่ผ้ ูขำยจัดส่ง สิน ค้ ำให้ ผ้ ูซื ้อถูกต้ องตำมจ ำนวน วัน เวลำ และแผน
ปริ มำณกำรส่งมอบ แล้ วผู้ซื ้อปฏิ เสธกำรรับของ โดยไม่มีกำรแจ้ งระงับกำร
ส่ง สิน ค้ ำ ล่ว งหน้ ำไม่ น้ อยกว่ ำ 12 – 24 ชั่ ว โมง ผู้ซื อ้ จะต้ อ งรั บ ผิ ดชอบ
ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับกำรส่งสินค้ ำที่เกิดขึ ้นแทนผู้ขำยทั ้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
 ผู้ซื ้อจะไม่ซื ้อกะลำปำล์มจำกผู้ขำยรำยอื่นตลอดอำยุสญ
ั ญำ หำกตรวจสอบ
พบว่ ำผู้ซื อ้ ซื อ้ สิน ค้ ำจำกผู้ขำยรำยอื่ น ผู้ขำยสำมำรถเรี ยกร้ องค่ำ ปรับ ตำม
จ ำนวนที่ ผ้ ูซื อ้ ซื อ้ สิน ค้ ำ จำกผู้ข ำยรำยอื่ น ในอัตรำที่ กำหนดในสัญญำ ใน
ขณะเดียวกันถ้ ำผู้ขำยส่งมอบสินค้ ำไม่ทันตำมแผนกำรส่งสินค้ ำ ผู้ซื ้อมีสิทธิ
ปรับค่ำเสียหำยจำกผู้ขำยเช่นเดียวกัน
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สัญญำขำยกะลำปำล์มระหว่ำง ABM กับ ลูกค้ ำในต่ำงประเทศ – สำหรับกำรส่งออกต่ำงประเทศ
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้ขำย”)
(2) ผู้จดั จำหน่ำยในต่ำงประเทศ (“ผู้ซื ้อ”)
อำยุสญ
ั ญำ
:  สัญญำระยะสั ้นแบบครัง้ ต่อครัง้ กำหนดให้ ผ้ ขู ำยจัดหำกะลำปำล์มเพื่อส่ง
และกำรยกเลิกสัญญำ
มอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในปริมำณและเวลำที่ตกลงกันไว้

กำรชำระค่ำสินค้ ำ

กำรส่งมอบ

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ

 หำกผู้ขำยปฏิบตั ิผิดสัญญำและไม่สำมำรถแก้ ไขได้ ในเวลำที่กำหนด ผู้ซื ้อมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำโดยแจ้ งผู้ขำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
: ผู้ซื ้อตกลงชำระค่ำสินค้ ำให้ แก่ผ้ ขู ำยตำมอัตรำค่ำชำระ และปริ มำณกำรซื ้อขำย
ในแต่ละครั ้งตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยจะแบ่งจ่ำยเป็ นงวดๆ ตำมที่ตกลงกันใน
สัญญำ กำรกำหนดรำคำจะเป็ นอัตรำ Free on Board (“FOB”) กล่ำวคือผู้ขำย
รับผิดชอบสินค้ ำจนกระทัง่ ขนขึ ้นเรือเท่ำนั ้น ส่วนผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำขนส่ง
จำกท่ ำเรื อ ผู้ขำยมำยัง คลังสินค้ ำของผู้ซื ้อ รวมทั ้งค่ำประกันควำมเสียหำยด้ ว ย
(สิน ค้ ำ ที่ส่ง ออกต่ ำงประเทศ ABM จะซื ้อผ่ำ นบริ ษัท ย่อ ยหรื อผู้จัดจำหน่ำ ยใน
ประเทศมำเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยจะส่งออกให้ ลกู ค้ ำจำกประเทศที่ ABM ซื ้อ
สินค้ ำ ซึ่งกำรซื ้อและกำรขำยเป็ นอัตรำ FOB กล่ำวคือลูกค้ ำของ ABM จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่ำขนส่งทำงเรือและกำรประกันควำมเสียหำยของสินค้ ำเองทั ้งหมด)
: ส่งมอบสินค้ ำที่ท่ำเรื อในเวลำที่ตกลงกัน และผู้ขำยได้ แจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทรำบล่วงหน้ ำ
ในกรณี ที่ เ รื อ ขนส่ ง พร้ อมแต่ สิ น ค้ ำ ยั ง ไม่ พ ร้ อมที่ จ ะขนขึ น้ เรื อ ผู้ข ำยจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดจำกควำมไม่พร้ อมดังกล่ำว
: ผู้ขำยจะมีกำรประกันค่ำควำมชื ้น และสิง่ ปลอมปน โดยผู้ซื ้อจะจ้ ำง Surveyor ซึ่ง
เป็ นผู้เ ชี่ ยวชำญเข้ ำ ไปสุ่ม ตรวจสอบควำมชื น้ ของสิน ค้ ำ ล่ว งหน้ ำ ก่ อ นวัน ส่ง ที่
คลังสินค้ ำแล้ วแต่ผ้ ซู ื ้อเป็ นผู้กำหนด ซึง่ หำกควำมชื ้นเกินกว่ำที่ตกลงกันในสัญญำ
ผู้ซื ้อมีสิท ธิ ตัดสิน ใจว่ ำจะรับสินค้ ำหรื อไม่ หรื อมี กำรปรับ ลดน ำ้ หนักสินค้ ำ ตำม
สูตรกำรคำนวณที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญญำแล้ ว แต่ กรณี โดยผู้ซื อ้ จะเป็ นผู้รับ ผิ ดชอบ
ค่ำจ้ ำง Surveyor ในกำรตรวจสอบนี ้ นอกจำกนี ้ ผู้ขำยจะต้ องจ้ ำง Surveyor เพื่อ
สุ่ม ตรวจควำมชื น้ และคุณภำพของสิน ค้ ำ ที่ ท่ ำเรื อ ขึน้ ของ เพื่ อ ใช้ เป็ นรำยงำน
ประกอบกำรชำระเงิน หรือมีกำรปรับลดน ้ำหนักสินค้ ำตำมสูตรกำรคำนวณที่ระบุ
ไว้ ในสัญญำแล้ วแต่กรณี
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4.2

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวล
ก. สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่ำง ABM และบริ ษัทย่อย กับบริ ษัท ย่อยและบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง
สัญญำรับจ้ ำงขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่ำง ABM หรือ PPP กับบริษัท เอเชียกรีน ทรำนสปอร์ ต จำกัด
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกัด (มหำชน) หรื อ บริ ษัท ภำประภัส จ ำกัด
(“ผู้ว่ำจ้ ำง”)
(2) ผู้ประกอบกำรบริ ษัท ขนส่ง บริ ษัท เอเชี ยกรี น ทรำนสปอร์ ต จำกัด (“ผู้รับ
จ้ ำง”) ซึง่ เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เอเชีย กรี น
เอนเนอจี จำกัด (มหำชน) ที่มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่ วมกันกับ ABM
อำยุสญ
ั ญำ
: ผู้ว่ำจ้ ำงและผู้รับจ้ ำงลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2557 โดยสัญญำมี
และกำรยกเลิกสัญญำ
อำยุ 12 เดือน ระยะเวลำในกำรรับจ้ ำงจะเริ่ มต้ น และสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไ ว้ ใ น
สัญญำรับจ้ ำงขนส่ง นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557
 เมื่อครบกำหนดสัญญำรับจ้ ำ งขนส่งแล้ ว หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่
ประสงค์จะต่อสัญญำรับจ้ ำงขนส่งนี ้ต่อไป ให้ ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยนั ้นบอกกล่ำวต่อ
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนสิ ้นสุดของสัญญำแต่ละครัง้
หำกไม่ มีกำรแจ้ งหรื อบอกกล่ำวใดๆ สัญญำนี จ้ ะได้ รับกำรต่อ อำยุสัญญำ
ออกไปโดยอัตโนมัติ และมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกตำมเงื่อนไขเดิมทุกประกำร
ทุกๆ ระยะเวลำ 12 เดือน
 ผู้ว่ำจ้ ำงมีสทิ ธิ บอกเลิกสัญญำได้ หำกผู้รับจ้ ำงไม่ปฏิ บัติตำมสัญญำ หรื อมี
เหตุให้ เชื่อว่ำผู้รับจ้ ำงจะไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
 ถ้ ำ ผู้ว่ ำจ้ ำ งบอกเลิกสัญญำไม่ ว่ ำ กรณี ใ ดๆ ผู้รับจ้ ำ งจะต้ อ งเสียค่ ำปรั บ ใน
อัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ พร้ อมทั ้งรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
ค่ำบริกำร
: อัตรำค่ ำ บริ ก ำรจะมี ก ำรเปลี่ย นแปลงรำคำขึ น้ ลงตำมรำคำน ำ้ มัน และรำคำ
เชื ้อเพลิง ซึง่ จะปรับเปลีย่ นตำมโครงสร้ ำงที่ผ้ วู ่ำจ้ ำงและผู้รับจ้ ำงได้ ตกลงร่ วมกัน
กำรชำระค่ำบริกำร
: ผู้ว่ำจ้ ำงตกลงช ำระค่ำบริ กำรตำมสัญญำแก่ผ้ รู ับ จ้ ำง เป็ นจำนวนเงินตำมคำสั่ง
บริ กำรและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ตำมที่จะส่งหรื อตำมที่จะตกลงกันเป็ นครัง้ ๆไป โดย
ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนผู้รับจ้ ำงจะส่งใบแจ้ งหนี ้แก่ผ้ วู ่ำจ้ ำง โดยผู้ว่ำจ้ ำง
มีกำหนดชำระภำยใน 30 วันหลังได้ รับใบแจ้ งหนี ้ดังกล่ำว
อัตรำค่ ำชดเชยกรณี น ำ้ หนัก : ผู้รับจ้ ำงยินดีรับผิดชอบน ้ำหนักสินค้ ำที่สญ
ู หำยเกินกว่ำที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่
สูญหำยระหว่ำงกำรขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตรำกำรหักนั ้นขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

สัญญำรับจ้ ำงขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่ำง ABM หรือ PPP กับ STP
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกัด (มหำชน) หรื อ บริ ษัท ภำประภัส จ ำกัด
(“ผู้ว่ำจ้ ำง”)
(2) ผู้ประกอบกำรบริษัทขนส่ง บริษัท สถำพรธนพัฒน์ จำกัด (“ผู้รับจ้ ำง”)
อำยุสญ
ั ญำ
: ผู้ว่ำจ้ ำงและผู้รับจ้ ำงลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2555 โดยสัญญำมี
และกำรยกเลิกสัญญำ
อำยุ 1 ปี ระยะเวลำในกำรรับจ้ ำงจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ ในสัญญำ
รับจ้ ำงขนส่ง นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2556
 เมื่อครบกำหนดสัญญำรับจ้ ำ งขนส่งแล้ ว หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่
ประสงค์จะต่อสัญญำรับจ้ ำงขนส่งนี ้ต่อไป ให้ ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยนั ้นบอกกล่ำวต่อ
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนสิ ้นสุดของสัญญำแต่ละครัง้
หำกไม่ มีกำรแจ้ งหรื อบอกกล่ำวใดๆ สัญญำนี จ้ ะได้ รับกำรต่อ อำยุสัญญำ
ออกไปโดยอัตโนมัติ และมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกตำมเงื่อนไขเดิมทุกประกำร
ทุกๆ ระยะเวลำ 1 ปี
 ผู้ว่ำจ้ ำงมีสทิ ธิ บอกเลิกสัญญำได้ หำกผู้รับจ้ ำงไม่ปฏิ บัติตำมสัญญำ หรื อมี
เหตุให้ เชื่อว่ำผู้รับจ้ ำงจะไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
 ถ้ ำผู้ว่ำจ้ ำงบอกเลิกสัญญำไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้รับจ้ ำงจะต้ องเสียเสียค่ำปรับใน
อัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ พร้ อมทั ้งรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
ค่ำบริกำร
: อัตรำค่ ำ บริ ก ำรจะมี ก ำรเปลี่ย นแปลงรำคำขึ น้ ลงตำมรำคำน ำ้ มัน และรำคำ
เชื ้อเพลิง ซึง่ จะปรับเปลีย่ นตำมโครงสร้ ำงที่ผ้ วู ่ำจ้ ำงและผู้รับจ้ ำงได้ ตกลงร่ วมกัน
กำรชำระค่ำบริกำร
: ผู้ว่ำจ้ ำงตกลงช ำระค่ำบริ กำรตำมสัญญำแก่ผ้ รู ับ จ้ ำง เป็ นจำนวนเงินตำมคำสั่ง
บริ กำรและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ตำมที่จะส่งหรื อตำมที่จะตกลงกันเป็ นครัง้ ๆไป โดย
ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนผู้รับจ้ ำงจะส่งใบแจ้ งหนี ้แก่ผ้ วู ่ำจ้ ำง โดยผู้ว่ำจ้ ำง
มีกำหนดชำระภำยใน 30 วันหลังได้ รับใบแจ้ งหนี ้ดังกล่ำว
อัตรำค่ ำชดเชยกรณี น ำ้ หนัก : ผู้รับจ้ ำงยินดีรับผิดชอบน ้ำหนักสินค้ ำที่สญ
ู หำยเกินกว่ำที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่
สูญหำยระหว่ำงกำรขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตรำกำรหักนั ้นขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
สัญญำรับจ้ ำงขนส่งถ่ำนหินระหว่ำง บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหำชน) กับ STP
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ว่ ำจ้ ำง”) ซึ่ง เป็ นบริ ษัท ที่
เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกันกับ ABM
(2) ผู้ประกอบกำรบริษัทขนส่ง บริษัท สถำพรธนพัฒน์ จำกัด (“ผู้รับจ้ ำง”)
อำยุสญ
ั ญำ
: ผู้ว่ำจ้ ำงและผู้รับจ้ ำงลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2557 โดยสัญญำมี
และกำรยกเลิกสัญญำ
อำยุ 12 เดือน ระยะเวลำในกำรรับจ้ ำงจะเริ่ มต้ น และสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไ ว้ ใ น
สัญญำรับจ้ ำงขนส่ง นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557
 เมื่อครบกำหนดสัญญำรับจ้ ำ งขนส่งแล้ ว หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่
ประสงค์จะต่อสัญญำรับจ้ ำงขนส่งนี ้ต่อไป ให้ ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยนั ้นบอกกล่ำวต่อ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 82

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนสิ ้นสุดของสัญญำแต่ละครัง้
หำกไม่ มีกำรแจ้ งหรื อบอกกล่ำวใดๆ สัญญำนี จ้ ะได้ รับกำรต่อ อำยุสัญญำ
ออกไปโดยอัตโนมัติ และมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกตำมเงื่อนไขเดิมทุกประกำร
ทุกๆ ระยะเวลำ 12 เดือน
 ผู้ว่ำจ้ ำงมีสทิ ธิ บอกเลิกสัญญำได้ หำกผู้รับจ้ ำงไม่ปฏิ บัติตำมสัญญำ หรื อมี
เหตุให้ เชื่อว่ำผู้รับจ้ ำงจะไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
 ถ้ ำผู้ว่ำจ้ ำงบอกเลิกสัญญำไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้รับจ้ ำงจะต้ องเสียเสียค่ำปรับใน
อัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ พร้ อมทั ้งรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
ค่ำบริกำร
: อัตรำค่ ำ บริ ก ำรจะมี ก ำรเปลี่ย นแปลงรำคำขึ น้ ลงตำมรำคำน ำ้ มัน และรำคำ
เชื ้อเพลิง ซึง่ จะปรับเปลีย่ นตำมโครงสร้ ำงที่ผ้ วู ่ำจ้ ำงและผู้รับจ้ ำงได้ ตกลงร่ วมกัน
กำรชำระค่ำบริกำร
: ผู้ว่ำจ้ ำงตกลงช ำระค่ำบริ กำรตำมสัญญำแก่ผ้ รู ับ จ้ ำง เป็ นจำนวนเงินตำมคำสั่ง
บริ กำรและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ตำมที่จะส่งหรื อตำมที่จะตกลงกันเป็ นครัง้ ๆไป โดย
ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนผู้รับจ้ ำงจะส่งใบแจ้ งหนี ้แก่ผ้ วู ่ำจ้ ำง โดยผู้ว่ำจ้ ำง
มีกำหนดชำระภำยใน 30 วันหลังได้ รับใบแจ้ งหนี ้ดังกล่ำว
อัตรำค่ ำชดเชยกรณี น ำ้ หนัก : ผู้รับจ้ ำงยินดีรับผิดชอบน ้ำหนักสินค้ ำที่สญ
ู หำยเกินกว่ำที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่
สูญหำยระหว่ำงกำรขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตรำกำรหักนั ้นขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
ข. สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่ำง ABM และบริษัทย่อย กับบริษัทรถขนส่งร่วม
สัญญำรับจ้ ำงขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่ำง ABM หรือ PPP กับบริษัทรถขนส่งร่วม
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) หรือ บริษัท ภำประภัส จำกัด (“ผู้ว่ำ
จ้ ำง”)
(2) ผู้ประกอบกำรบริษัทขนส่งร่วม (“ผู้รับจ้ ำง”)
อำยุสญ
ั ญำ
:  สัญญำมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ระบุไว้ ในสัญญำและสิ ้นสุดในวันที่ระบุไว้ ใน
และกำรยกเลิกสัญญำ
สัญญำ ทั ้งนี ้ อำยุสญ
ั ญำแต่ละฉบับอำจแตกต่ำงกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กับ
ข้ อตกลงระหว่ำ งผู้ว่ำจ้ ำงและผู้รับ จ้ ำ งแต่ ละรำย แต่ สญ
ั ญำส่วนใหญ่ จะมี
อำยุ 12 เดือน
 เมื่อครบกำหนดสัญญำรั บจ้ ำงขนส่ง แล้ ว หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่
ประสงค์จะต่อสัญญำรับจ้ ำงขนส่งนี ้ต่อไป ให้ ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยนั ้นบอกกล่ำวต่อ
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนสิ ้นสุดของสัญญำแต่ละครัง้
หำกไม่ มีกำรแจ้ ง หรื อบอกกล่ำ วใดๆ สัญญำนี ้จะได้ รับ กำรต่อ อำยุสัญญำ
ออกไปโดยอัตโนมัติ และมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกตำมเงื่อนไขเดิมทุกประกำร
ทุกๆ ระยะเวลำ 12 เดือน
 ผู้ว่ำจ้ ำงมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำได้ หำกผู้รับจ้ ำงไม่ปฏิ บัติตำมสัญญำ หรื อมี
เหตุให้ เชื่อว่ำผู้รับจ้ ำงจะไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
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 ถ้ ำผู้ว่ำจ้ ำงบอกเลิกสัญญำไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้รับจ้ ำงจะต้ องเสียเสียค่ำปรับใน
อัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ พร้ อมทั ้งรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
ค่ำบริกำร
: อัตรำค่ ำ บริ ก ำรจะมี ก ำรเปลี่ ยนแปลงรำคำขึน้ ลงตำมรำคำน ำ้ มัน และรำคำ
เชื ้อเพลิง ซึง่ จะปรับเปลีย่ นตำมโครงสร้ ำงที่ผ้ วู ่ำจ้ ำงและผู้รับจ้ ำงได้ ตกลงร่ วมกัน
กำรชำระค่ำบริกำร
: ผู้ว่ำจ้ ำงตกลงชำระค่ำบริ กำรตำมสัญญำแก่ผ้ รู ับจ้ ำง เป็ นจ ำนวนเงินตำมคำสั่ง
บริ กำรและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ตำมที่จะส่งหรื อตำมที่จะตกลงกันเป็ นครัง้ ๆไป โดย
ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนผู้รับจ้ ำงจะส่งใบแจ้ งหนี ้แก่ผ้ วู ่ำจ้ ำง โดยผู้ว่ำจ้ ำง
มีกำหนดช ำระค่ ำบริ กำรภำยในเวลำที่กำหนดตำมที่ระบุไ ว้ ใ นสัญญำ ซึ่งจะมี
ช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันออกไปแล้ วแต่กำรพิจำรณำร่ วมกันของคู่สญ
ั ญำ
อัตรำค่ ำชดเชยกรณี น ำ้ หนัก : ผู้รับจ้ ำงยินดีรับผิดชอบน ้ำหนักสินค้ ำที่สญ
ู หำยเกินกว่ำที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่
สูญหำยระหว่ำงกำรขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตรำกำรหักนั ้นขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
สัญญำรับจ้ ำงขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่ำง ABM หรือ PPP กับบริษัทรถขนส่งร่วม (แบบชัว่ ครำว)
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกัด (มหำชน) หรื อ บริ ษัท ภำประภัส จ ำกัด
(“ผู้ว่ำจ้ ำง”)
(2) ผู้ประกอบกำรบริษัทขนส่งร่วม (“ผู้รับจ้ ำง”)
อำยุสญ
ั ญำ
: สัญ ญำมี ผลบั ง คั บ ใช้ ตำมวั น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญำ เนื่ อ งจำกเป็ นสัญ ญำแบบ
และกำรยกเลิกสัญญำ
ชัว่ ครำว หรือมีลกั ษณะแบบครั ้งต่อครั ้ง
ค่ำบริกำร
: ผู้ว่ำจ้ ำงตกลงชำระค่ำบริกำรแก่ผ้ รู ับจ้ ำงตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
กำรชำระค่ำบริกำร
: ผู้ว่ำจ้ ำงตกลงชำระค่ำบริกำรตำมสัญญำแก่ผ้ รู ับจ้ ำง โดยผู้ว่ำจ้ ำงมีกำหนดชำระ
ค่ำบริกำรภำยในเวลำที่กำหนดหลังได้ รับสินค้ ำและเอกสำรวำงบิลจำกผู้รับจ้ ำง
ซึ่งกำหนดชำระจะมี ช่วงเวลำที่แตกต่ำ งกัน ออกไปแล้ วแต่ กำรพิ จำรณำร่ วมกัน
ของคู่สญ
ั ญำ
อัตรำค่ ำชดเชยกรณี น ำ้ หนัก : ผู้รับจ้ ำงยินดีรับผิดชอบน ้ำหนักสินค้ ำที่สญ
ู หำยเกินกว่ำที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่
สูญหำยระหว่ำงกำรขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตรำกำรหักนั ้นขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
4.3

สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรเช่ำและให้ เช่ำพื ้นที่เพื่อกำรดำเนินธุรกิจ
ด้ ำนกำรดำเนิน งำนในประเทศ ABM และ บริ ษั ทย่อ ยได้ ทำกำรเช่ำ คลัง สินค้ ำเพื่อใช้ เก็ บและคัดกรองสินค้ ำ
เชื ้อเพลิงชีวมวลใน 2 พื ้นที่ หลัก ได้ แก่ ลำปำง และ บำงปะกง อีกทั ้งมี กำรเช่ ำพื ้นที่ สำนักงำนเพื่อ ดำเนิ นงำนด้ ำนกำร
บริหำรองค์กรในพื ้นที่กรุงเทพมหำนคร
นอกจำกนี ้ในต่ำงประเทศ บริษัทย่อยได้ ทำกำรเช่ำคลังสินค้ ำและพื ้นที่สำนักงำนเพื่อดำเนิ นงำนด้ ำนกำรบริ หำร
องค์กรในประเทศที่บริษัทย่อยตั ้งอยู่ ได้ แก่ ประเทศมำเลเซีย และ ประเทศอินโดนิเชีย
ทั ้งนี ้ สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำที่ดินระหว่ำง ABM และบริ ษัทย่อย กับ บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งเป็ นเจ้ ำของ
ที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของคลังสินค้ ำและพื ้นที่สำนักงำนทั ้งในและต่ำงประเทศ แสดงได้ ดงั นี ้
ก. สัญญำในประเทศ
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สัญญำเช่ำที่ดินระหว่ำง ABM กับ บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ ำของที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของคลังสินค้ ำลำปำง จังหวัดลำปำง
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้เช่ำ”)
(2) บุคคลซึ่งเป็ นเจ้ ำของที่ดินที่เ ป็ นที่ตั ้งของคลังสินค้ ำลำปำง จังหวัดลำปำง
(“ผู้ให้ เช่ำ”)
อำยุสญ
ั ญำ
: ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2555 โดยสัญญำมีอำยุ
และกำรยกเลิกสัญญำ
3 ปี ระยะเวลำในกำรเช่ ำ จะเริ่ ม ต้ นและสิ ้นสุดตำมวัน ที่ระบุไ ว้ ใ นสัญ ญำเช่ ำ
นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2558 จำกนั ้น ได้ มีกำรต่อ
อำยุสญ
ั ญำอีก 3 ปี ตั ้งแต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม 2561
 เมื่อครบกำหนดสัญญำเช่ำแล้ ว หำกคู่สญ
ั ญำมีควำมประสงค์ จะทำสัญญำ
เช่ำกันใหม่ หรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของสัญญำ ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำจะทำกำร
เจรจำตกลงในเรื่ องสัญญำฉบับใหม่ ก่อนครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน

กำรชำระค่ำเช่ำ

 ทั ้งนี ้ หำกผู้เช่ำผิดสัญญำข้ อหนึง่ ข้ อใด ผู้ให้ เช่ำจะต้ องบอกกล่ำวเป็ นหนังสือ
ให้ ผ้ เู ช่ำปฏิบตั ิตำมสัญญำภำยในกำหนด 15 วัน และหำกครบกำหนดตำม
หนังสือบอกกล่ำวแล้ ว ผู้เช่ำละเลยหรือเจตนำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ให้ ถือว่ำ
สัญญำนี ้เป็ นอัน เลิกกัน และผู้เช่ำ จะต้ อ งขนย้ ำยทรัพ ย์ สินพร้ อมทั ้งบริ วำร
ออกไปจำกสถำนที่เช่ำโดยพลัน
: ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยผู้เช่ำตกลง
ชำระค่ำเช่ำล่วงหน้ ำเป็ นรำยปี แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ และค่ำเช่ำในปี ถัดไปจะถูกชำระตำม
ช่วงเวลำที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ ทั ้งนี ้ ผู้เช่ำตกลงเป็ นผู้ชำระค่ำภำษี โรงเรื อน ค่ำ
น ้ำประปำ และค่ำกระแสไฟฟ้ำ แทนผู้ให้ เช่ำตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำ

สัญญำเช่ำที่ดินระหว่ำง ABM หรือ PPP กับ บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ ำของที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของคลังสินค้ ำบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) หรือบริษัท ภำประภัส จำกัด (“ผู้
เช่ำ”)
(2) บุคคลผู้ได้ รับควำมยินยอมให้ มีสิทธิ์ ใช้ ประโยชน์ บนที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของ
คลังสินค้ ำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ (“ผู้ให้ เช่ำ”)
อำยุสญ
ั ญำ
: ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2560 โดยสัญญำมี
และกำรยกเลิกสัญญำ
อำยุ 3 ปี ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ ในสัญญำ
เช่ำ นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563
 ก่อนครบกำหนดสัญญำ หำกผู้เช่ำ มีควำมประสงค์ จะต่ออำยุสัญญำนี ้
ออกไป จะต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่ำก่อนสิ ้นสุดระยะเวลำที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญำไม่
น้ อยกว่ำ 60 วัน และผู้ให้ เช่ำจะยินยอมให้ ผ้ เู ช่ำเช่ำที่ดินต่อไปอีกครำว

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 85

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

หนึง่ โดยทั ้งสองฝ่ ำยจะตกลงกันเพื่อทำสัญญำขึ ้นใหม่ โดยคิดอัตรำค่ำ
เช่ำ และเงื่อนไขเดิม ยกเว้ นกำรจ่ำยเงินชดเชยเงินลงทุนที่ผ้ เู ช่ำได้ ใช้ ไป
เพื่อก่อสร้ ำงสิ่งปลูกสร้ ำงและปรับ ปรุ งพื ้นที่ตำมอัตรำที่ตกลงกันไว้ ตำม
สัญญำ
 หำกคู่สญ
ั ญำทั ้งสองฝ่ ำยจะเช่ำที่ดินดังกล่ำ วต่อไปอี ก คู่สญ
ั ญำทั ้งสอง
ฝ่ ำยตกลงว่ำจะเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำอีกร้ อยละ 15 ของอัตรำเดิม

กำรชำระค่ำเช่ำ

 หำกผู้ให้ เช่ำยกเลิกสัญญำก่อนสิ ้นสุดระยะเวลำกำรเช่ำ หรื อผู้เช่ำไม่อำจ
เข้ ำใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิน ได้ เพรำะควำมผิดของผู้ให้ เช่ ำ และผู้ใ ห้ เ ช่ำ ไม่
สำมำรถแก้ ไขให้ ผ้ เู ช่ำกลับเข้ ำใช้ ประโยชน์ ตำมระยะเวลำที่ผ้ เู ช่ำกำหนด
ผู้ให้ เช่ ำจะจ่ำ ยเงินชดเชยเงิน ลงทุนที่ ผ้ เู ช่ำ ได้ ใ ช้ ไ ปเพื่ อก่ อสร้ ำงสิ่ง ปลูก
สร้ ำงและปรับปรุงพื ้นที่ตำมอัตรำที่ตกลงกันไว้ ตำมสัญญำ
: ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยผู้เช่ำตก
ลงชำระค่ำเช่ำล่วงหน้ ำหนึง่ เดือนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ ทั ้งนี ้ ผู้เช่ำตกลงเป็ นผู้ชำระค่ำ
ภำษี ที่เกี่ ยวข้ องตำมที่ท ำงรำชกำรเรี ยกเก็บ และค่ำสำธำรณูปโภค แทนผู้ใ ห้
เช่ำตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำ

สัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำนระหว่ำง ABM กับ นิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นเจ้ ำของอำคำรสำนักงำนที่เป็ นที่ตั ้งสำนักงำนของ
ABM จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้เช่ำ”)
(2) บริษัท เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด โดยนำยพนม ควรสถำพร กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญบริ ษัท (“ผู้ให้ เช่ำ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีครอบครัวควรสถำพรถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 และ
มีกรรมกำรร่วมกับ ABM
อำยุสญ
ั ญำ
: ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำแรกเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2555 ระยะเวลำใน
และกำรยกเลิกสัญญำ
กำรเช่ำจะเริ่มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ โดยได้ มีกำรต่อสัญญำ
เรื่ อยมำ สัญญำฉบับปั จจุบันมีอำยุ 1 ปี นับตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่
30 กันยำยน 2561
 เมื่ อ ครบก ำหนดสั ญ ญำเช่ ำ แล้ ว หำกผู้ เช่ ำ ประสงค์ จ ะเช่ ำ พื น้ ที่ ต่ อ ไป
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในสัญญำเช่ำ หรือไม่ประสงค์ ที่จะเช่ำพื ้นที่ของผู้ให้ เช่ำ
ต่อไป ให้ ผ้ เู ช่ำบอกกล่ำวหรือแสดงเจตนำต่อผู้ให้ เช่ำเป็ นหนังสือล่วงหน้ ำ 30
วันก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำ
 หำกผู้เช่ำผิดนัดชำระค่ำเช่ำตำมสัญญำงวดใดงวดหนึ่ง ให้ ถือว่ำสัญญำเช่ำ
ถูกระงับ ทัน ที หรื อหำกมี กำรผิ ดสัญญำท ำให้ เ ป็ นอันยกเลิกสัญญำไม่ ว่ ำ
กรณีใดๆ ผู้เช่ำจะต้ องย้ ำยทรัพย์สนิ ออกไปจำกพื ้นที่เช่ำภำยใน 7 วัน
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กำรชำระค่ำเช่ำ

: ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยผู้เช่ำตกลง
ชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือนแก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ โดยสัง่ จ่ำยเช็คในนำมบริ ษัท เค.เอช.ดีเวลล
อปเม้ นท์ จำกัด (“ผู้ให้ เช่ำ”) ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน ทั ้งนี ้ ผู้เช่ำตกลงเป็ นผู้
ชำระค่ำไฟฟ้ำแทนผู้ให้ เช่ำตลอดระยะเวลำของสัญญำ และผู้ให้ เช่ำตกลงเป็ นผู้
ชำระค่ำภำษี อำกรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่เช่ำ

ข. สัญญำต่ำงประเทศ
สัญญำเช่ำโกดังสินค้ ำและที่ดิน ระหว่ำง บริษัทย่อย กับ นิติบคุ คลซึง่ เป็ นเจ้ ำของโกดังสินค้ ำและที่ดิน ที่ใช้ เป็ น
คลังสินค้ ำ Bintulu เมือง Bintulu รัฐ Sarawak ประเทศมำเลเซีย
คู่สญ
ั ญำ
: (1) Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ผู้เช่ำ”)
(2) นิติบุคคลซึ่งเป็ นเจ้ ำของโกดังสินค้ ำและที่ดิน ที่ใช้ เป็ นคลังสินค้ ำ Bintulu
(“ผู้ให้ เช่ำ”)
อำยุสญ
ั ญำ
: ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ ำ โดยจะ
และกำรยกเลิกสัญญำ
สิ ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
 ในกรณี ที่ผ้ เู ช่ำ ตกลงที่ จะเช่ำ ต่อหลัง หมดระยะเวลำในกำรเช่ำ ตำมสัญญำ
ผู้ให้ เช่ำตกลงที่จะลดค่ำเช่ำรำยเดือนให้ ผ้ เู ช่ำ 15% จำกค่ำเช่ำเดิมตำมอัตรำ
ที่ระบุไว้ ในสัญญำ
 ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำต้ องกำรยกเลิกสัญญำเช่ำเพียงฝั่ งเดียว หรื อ ผู้เช่ำผิดนัดชำระ
ค่ำเช่ำตำมสัญญำ หรือ ผู้เช่ำไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในสัญญำ
หรือ ผู้เช่ำเข้ ำสูก่ ระบวนกำรชำระบัญชี ให้ ถือว่ำสัญญำเป็ นอันสิ ้นสุดลง โดย
ที่ ผู้เช่ำจะต้ องจ่ำยค่ำปรับให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
 ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำหรือผู้ให้ เช่ำต้ องกำรยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนหมดอำยุสญ
ั ญำ ผู้
เช่ำหรือผู้ให้ เช่ำจะต้ องแจ้ งคู่สญ
ั ญำให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือนก่อน
วัน ที่จ ะยกเลิกสัญญำ โดยในกรณีที่ ผ้ ใู ห้ เ ช่ำ เป็ นผู้แจ้ งยกเลิกสัญญำก่อ น
หมดอำยุสญ
ั ญำ ผู้ให้ เช่ำจะต้ องรับผิดชอบค่ำเสียหำยทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นกับผู้
เช่ำ
กำรชำระค่ำเช่ำ
: ผู้เช่ ำตกลงช ำระค่ ำเช่ำ ล่ว งหน้ ำ เป็ นรำยเดื อนแก่ ผ้ ใู ห้ เ ช่ำ ตำมอัตรำที่ ระบุไ ว้ ใ น
สัญญำภำยในวันที่ 7 ของทุกเดือน โดยผู้เช่ำตกลงเป็ นผู้ชำระภำษี กำรขำยและ
กำรบริ กำร(Good and Services Tax) และเป็ นผู้ชำระค่ำไฟฟ้ำและค่ำโทรศัพท์
แทนผู้ให้ เช่ำตลอดระยะเวลำของสัญญำ
สัญญำเช่ำโกดังสินค้ ำและที่ดิน ระหว่ำง บริษัทย่อย กับ นิติบคุ คลซึง่ เป็ นเจ้ ำของโกดังสินค้ ำและที่ดิน ที่ใช้ เป็ น
คลังสินค้ ำ Sandakan เมือง Sandakan รัฐ Sabah ประเทศมำเลเซีย
คู่สญ
ั ญำ
: (1) Asia Biomass Resources SDN. BHD. (“ผู้เช่ำ”)
(2) นิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นเจ้ ำของโกดังสินค้ ำและที่ดิน ที่ใช้ เป็ นคลังสินค้ ำ Sandakan
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อำยุสญ
ั ญำ
และกำรยกเลิกสัญญำ

(“ผู้ให้ เช่ำ”)
: ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2560 โดยระยะเวลำ
ในกำรเช่ ำจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ นับ ตั ้งแต่วันที่ 1
พฤษภำคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2562
 ผู้เช่ำมีสทิ ธิ ที่จะเช่ำโกดังสินค้ ำและที่ดิน ต่อไปอีก 24 เดือน นับจำกวันครบ
กำหนดสัญญำเช่ำ โดยในกรณีที่ผ้ เู ช่ำมีควำมประสงค์ จะเช่ำต่อไป อัตรำค่ำ
เช่ำจะยังคงอัตรำเดิมตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ

กำรชำระค่ำเช่ำ

 ในกรณีที่ผ้ เู ช่ำหรือผู้ให้ เช่ำต้ องกำรยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนหมดอำยุสญ
ั ญำ ผู้
เช่ำหรือผู้ให้ เช่ำจะต้ องแจ้ งคู่สญ
ั ญำให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือนก่อน
วัน ที่จ ะยกเลิกสัญญำ โดยในกรณีที่ ผ้ ใู ห้ เ ช่ำ เป็ นผู้แจ้ งยกเลิกสัญญำก่อ น
หมดอำยุสญ
ั ญำ ผู้ให้ เช่ำจะต้ องรับผิดชอบค่ำเสียหำยทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นกับผู้
เช่ำ
: ผู้เช่ ำตกลงช ำระค่ ำเช่ำ ล่ว งหน้ ำ เป็ นรำยเดื อนแก่ ผ้ ใู ห้ เ ช่ำ ตำมอัตรำที่ ระบุไ ว้ ใ น
สัญญำภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน ทั ้งนี ้ผู้เช่ำตกลงเป็ นผู้ชำระภำษี กำรขำยและ
กำรบริ กำร(Good and Services Tax) และเป็ นผู้ชำระค่ำไฟฟ้ำและค่ำโทรศัพท์
แทนผู้ให้ เช่ำตลอดระยะเวลำของสัญญำ

สัญญำเช่ำพื ้นที่สำนักงำนระหว่ำง บริษัทย่อย กับ นิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นเจ้ ำของพื ้นที่สำนักงำนที่เป็ นที่ตั ้งสำนักงำน
ของ Asia Biomass Energy SDN.BHD. เมือง Bintulu รัฐ Sarawak ประเทศมำเลเซีย
คู่สญ
ั ญำ
: (1) Asia Biomass Energy SDN.BHD.(“ผู้เช่ำ”)
(2) Destiny Holdings (M) SDN. BHD.(“ผู้ให้ เช่ำ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน โดยมีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทย่อยของ ABM
อำยุสญ
ั ญำ
: ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2560 โดยสัญญำมีอำยุ
และกำรยกเลิกสัญญำ
11 เดือน ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ
นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560
กำรชำระค่ำเช่ำ
: ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยชำระค่ำเช่ำ
เป็ นรำยเดือนแก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ
สัญญำเช่ำพื ้นที่สำนักงำนระหว่ำง บริษัทย่อย กับ นิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นเจ้ ำของพื ้นที่สำนักงำนที่เป็ นที่ตั ้งสำนักงำน
ของ Asia Biomass Resources SDN.BHD. เมือง Bintulu รัฐ Sarawak ประเทศมำเลเซีย
คู่สญ
ั ญำ
: (1) Asia Biomass Resources SDN. BHD. (“ผู้เช่ำ”)
(2) Destiny Holdings (M) SDN. BHD.(“ผู้ให้ เช่ำ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
โดยมีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทย่อยของ ABM
อำยุสญ
ั ญำ
: ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2560 โดยสัญญำมีอำยุ
และกำรยกเลิกสัญญำ
11 เดือน ระยะเวลำในกำรเช่ำจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตำมวันที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำ
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นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560
: ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยชำระค่ำเช่ำ
เป็ นรำยเดือนแก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ

สัญญำเช่ำสำนักงำนระหว่ำง บริษัทย่อย กับ บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ ำของสำนักงำนที่เป็ นที่ตั ้งสำนักงำนของ PT. Asia
Biomass Indonesia เมือง Jakarta ประเทศอินโดนิเชีย
คู่สญ
ั ญำ
: (1) PT. Asia Biomass Indonesia (“ผู้เช่ำ”)
(2) บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ ำของสำนักงำนที่เป็ นที่ตั ้งสำนักงำนของ PT. Asia Biomass
Indonesia เมือง Jakarta ประเทศอินโดนิเชีย (“ผู้ให้ เช่ำ”)
อำยุสญ
ั ญำ
: ผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2560 โดยสัญญำมีอำยุ
และกำรยกเลิกสัญญำ
1 ปี ระยะเวลำในกำรเช่ ำ จะเริ่ ม ต้ นและสิ ้นสุดตำมวัน ที่ระบุไ ว้ ใ นสัญญำเช่ ำ
นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2561
 หำกผู้เช่ำประสงค์จะขยำยสัญญำเช่ำพื ้นที่ต่อไป ให้ ผ้ เู ช่ำ ทำสัญญำเช่ำใหม่
พร้ อมกับอัตรำค่ำเช่ำใหม่ที่ปรับปรุงตำมอัตรำเงินเฟ้อ 3 เดือนล่วงหน้ ำก่อน
วันครบกำหนดสัญญำเช่ำ

กำรชำระค่ำเช่ำ

 ในกรณี ที่ผ้ ูเช่ ำประสงค์ ที่ จะยกเลิกสัญญำเช่ ำก่ อนหมดอำยุสญ
ั ญำ ผู้เช่ ำ
จะต้ องดำเนิน กำรยกเลิกสัญญำเช่ ำ ล่วงหน้ ำไม่ ต่ำกว่ำ ระยะเวลำ 1 เดือ น
ก่อนวันที่จะยกเลิกสัญญำ
: ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมอัตรำและเงื่อนไขกำรชำระค่ำเช่ำ ที่ระบุ
ไว้ ในสัญญำ ทั ้งนี ้ ผู้เช่ำตกลงเป็ นผู้ชำระค่ำไฟฟ้ ำและค่ำน ำ้ แทนผู้ให้ เช่ำตลอด
ระยะเวลำของสัญญำ

4.4

สัญญำร่ วมทุน
จำกนโยบำยของบริษัทเรื่องกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ABM ได้ เล็งเห็นช่องทำงกำรขยำยศักยภำพ
ในกำรจัดหำและรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวล จึงได้ มีกำรจัดตั ้งบริ ษัทย่อยในประเทศเป้ำหมำยที่มีศักยภำพ เพื่อส่งเสริ มให้ มี
แหล่งวัตถุดิบที่มนั่ คงยิ่งขึ ้น โดยได้ มีกำรร่วมทุนกับบุคคลซึง่ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจในประเทศเป้ำหมำย ตำมเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญำร่วมทุน
โดยสรุปสัญญำร่วมทุนระหว่ำง ABM กับ บุคคลในต่ำงประเทศ เพื่อจัดตั ้งบริษัทย่อย แสดงได้ ดงั นี ้
สัญญำร่ วมทุนระหว่ำง ABM กับ บุคคลในประเทศมำเลเซีย
คู่สญ
ั ญำ
: สำหรับบริษัทร่วมทุน Asia Biomass Energy SDN. BHD.
(1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“Foreign Shareholder”)
(2) Lau Hieng Ung (“Shareholder A”)
(3) Lau Hieng Chai (“Shareholder B”)
โดย “Shareholder A” และ “Shareholder B” คนใดคนหนึง่ หรือ รวมกัน
เรียกว่ำ “Local Shareholders”

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 89

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

วัตถุประสงค์ของสัญญำ

สำหรับบริษัทร่วมทุน Asia Biomass Resources SDN. BHD.
(1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“Foreign Shareholder”)
(2) Lau Hieng Chai (“Shareholder A”)
(3) Ho Kim Hee (“Shareholder B”)
(4) Lai Che Sieng (“Shareholder C”)
โดย “Shareholder A”, “Shareholder B” และ “Shareholder C” คนใดคน
หนึง่ หรือ รวมกันเรียกว่ำ “Local Shareholders”
: เพื่อร่ วมมือกันจัดตั ้งบริ ษัท ร่ วมทุนใหม่ในรัฐซำรำวัก, ประเทศมำเลเซีย โดย
วัตถุประสงค์ ของกำรจัดตั ้งบริ ษัท ร่ ว มทุนดังกล่ำวเพื่อ ส่งออก จัดหำ จัดซื อ้
และ รวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยเฉพำะกะลำปำล์มในประเทศมำเลเซียให้ แก่
ABM และ/หรือ บุคคล/นิติบคุ คลอื่นที่ ABM กำหนดเท่ำนั ้น

เงื่อนไขที่สำคัญของกำรร่ วม
ทุน

 ABM ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 55 ของหุ้นที่ออกแล้ ว
ทั ้งหมด ขณะที่ Local Shareholders ถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมทุน รวมกัน คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45 ของหุ้นที่ออกแล้ วทั ้งหมด
 ผู้ถือหุ้นทั ้ง 2 ฝ่ ำย ตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันหรื อที่เป็ น
กำรค้ ำแข่งในประเทศมำเลเซีย
 กรรมกำรผู้จดั กำรของบริษัทร่วมทุนจะมำจำกกรรมกำรท่ำนใดท่ำนหนึ่งที่
เป็ นตัวแทนจำกทำง ABM

เงื่อนไขกำรขำยหรือโอนหุ้น

 หำกผู้ถือหุ้นฝ่ ำยใดประสงค์ ขำยหุ้นหรื อโอนบำงส่วนหรื อทั ้งหมด จะต้ อง
ให้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น อื่ น ในบ ริ ษั ท ร่ วมทุ น ไ ด้ ซื อ้ ห รื อ รั บ โ อ น หุ้ น ก่ อ น
บุคคลภำยนอก โดยให้ สิท ธิ แต่ ละรำยในสัดส่วนเท่ ำๆกัน ทั ้งนี ้จดหมำย
กำรให้ สทิ ธิจะต้ องระบุเงื่อนไข จำนวนหุ้นที่เสนอขำยหรือโอน และ รำคำที่
เสนอซื ้อ ซึง่ เป็ นรำคำยุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ โดยที่ผ้ ู
ถือหุ้นอื่นในบริษัทร่วมทุนจะได้ ระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ ตำมที่ระบุในสัญญำ
ร่วมทุน และต้ องซื ้อ/ขำยหรือโอนหุ้นให้ เสร็จสิ ้นภำยในระยะเวลำที่ ระบุใน
สัญญำร่วมทุน
 หำกผู้ถือหุ้นอื่นในบริษัทร่วมทุนปฏิเสธกำรใช้ สิทธิ หรื อไม่สำมำรถตอบรับ
กำรใช้ สทิ ธิและซื ้อ/ขำยหรือโอนหุ้นให้ เสร็จสิ ้นภำยในเวลำที่ระบุในสัญญำ
ร่ ว มทุน ผู้ถือ หุ้นฝ่ ำยที่ ต้องกำรขำยหุ้น จึง จะสำมำรถขำยหุ้นของตนให้
บุคคลภำยนอกได้
 ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมทุนสำมำรถโอนหุ้นให้ สมำชิกครอบครัว และ/หรื อ
บริษัทย่อยที่ตนถือหุ้นทั ้งหมดหรื อส่วนใหญ่ นอกจำกนี ้ ในกรณีที่ ผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นสำมำรถโอนหุ้น ให้ บริ ษัทแม่ที่ ถือ หุ้นทัง้ หมดหรื อ
ส่วนใหญ่ในนิติบคุ คลดังกล่ำวได้ อีกด้ วย

เงื่อนไขกำรซื ้อหุ้น
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ถือ หุ้น เดิม ตำมสัดส่วนกำรถือ หุ้น ณ วันที่ เ สนอเท่ ำนัน้ โดยจะไม่ มีกำร
เสนอหุ้นที่ออกใหม่ให้ กบั บุคคลภำยนอก
สิทธิในกำรได้ รับข้ อเสนอซื ้อหุ้น (Option)
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ เข้ ำข่ำย “Event of Default” ตำมเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญำร่ วมทุน (the “Defaulting Shareholders”) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นอีก
ฝ่ ำย (the “Non-Defaulting Shareholders”) ได้ รับข้ อเสนอซื ้อหุ้นที่ เดิม
ถื อ โดย Defaulting Shareholders ที่ ร ำคำยุ ติธ รรม (ประเมิ น โดยผู้
ประเมินรำคำอิสระ)
 ในกรณีที่ Non-Defaulting Shareholders ไม่มีกำรตอบรับข้ อเสนอซื ้อหุ้น
ที่เดิมถือโดย Defaulting Shareholders ที่รำคำยุติธรรม (ประเมินโดยผู้
ประเมินรำคำอิสระ) Defaulting Shareholders จะกลับมำได้ รับข้ อเสนอ
ซื ้อหุ้นแทน
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทั ้งหมด ไม่มีกำรตอบรับข้ อเสนอซื ้อหุ้น Non-Defaulting
Shareholders จะได้ รับข้ อเสนอใหม่ในกำรซื ้อหุ้น ที่รำคำ 80% ของรำคำ
ยุติธรรม (ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ)
 ในกรณีที่ Non-Defaulting Shareholders ไม่มีกำรตอบรับข้ อเสนอใหม่
Defaulting Shareholders จะเป็ นฝ่ ำยได้ รับ ข้ อ เสนอใหม่ แ ทน ที่ รำคำ
80% ของรำคำยุติธรรม(ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทั ้งหมด ไม่มีกำรตอบรับข้ อเสนอซื ้อหุ้นภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดในสัญญำ ผู้ถือหุ้นและ/หรื อกรรมกำรบริ ษัทร่ วมทุนจะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและรับรองกำรเลิกกิจกำรของบริ ษัทร่ วมทุน
หำกไม่สำมำรถมีมติพิเศษรับรองกำรเลิกกิจกำรของบริ ษัทร่ วมทุนหรื อไม่
สำมำรถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจำกไม่ครบองค์ ประชุม หนึ่งในผู้ถือหุ้น
และ/หรื อกรรมกำรบริ ษัทร่ วมทุนจะต้ องดำเนินกำรส่งเรื่ องขอเลิกกิจกำร
กับศำลที่มีเขตอำนำจต่อไป
เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ

:  หำกฝ่ ำยหนึง่ ฝ่ ำยใดจะดำเนินธุรกิจแบบเดียวกันกับบริ ษัทร่ วมทุนที่รัฐอื่น
ในประเทศมำเลเซีย จะต้ องให้ สทิ ธิค่สู ญ
ั ญำพิจำรณำก่อนบุคคลอื่นว่ำจะ
เข้ ำร่วมในธุรกิจนั ้นด้ วยหรือไม่ หำกภำยใน 30 วัน คู่สญ
ั ญำไม่มีกำรตอบ
กลับหรือตัดสินใจไม่เข้ ำร่วม จึงจะสำมำมำรถเข้ ำร่วมกับบุคคลอื่นได้
 สัญญำร่วมทุนใช้ กฎหมำยของประเทศมำเลเซีย

เงื่อนไขกำรยกเลิกสัญญำ

:  ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ำยตกลงที่จะเลิกสัญญำ
 มีมติพิเศษในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ นำไปสูก่ ำรเลิกกิจกำร
 บริษัทร่วมทุนล้ มละลำย เลิกบริษัท หรือ ชำระบัญชี
 จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงกระทั ้งมีผ้ ถู ือหุ้นแค่ฝ่ำยเดียว
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สัญญำร่ วมทุนระหว่ำง ABM กับ นิติบคุ คลในประเทศ
คู่สญ
ั ญำ
: สำหรับบริษัทร่วมทุน Asia Biomass Energy SDN. BHD.
(4) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“Foreign Shareholder”)
(5) Lau Hieng Ung (“Shareholder A”)
(6) Lau Hieng Chai (“Shareholder B”)
โดย “Shareholder A” และ “Shareholder B” คนใดคนหนึง่ หรือ รวมกัน
เรียกว่ำ “Local Shareholders”
สำหรับบริษัทร่วมทุน Asia Biomass Resources SDN. BHD.
(5) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“Foreign Shareholder”)
(6) Lau Hieng Chai (“Shareholder A”)
(7) Ho Kim Hee (“Shareholder B”)
(8) Lai Che Sieng (“Shareholder C”)
โดย “Shareholder A”, “Shareholder B” และ “Shareholder C” คนใดคน
หนึง่ หรือ รวมกันเรียกว่ำ “Local Shareholders”
วัตถุประสงค์ของสัญญำ
: เพื่อร่ วมมือกันจัดตั ้งบริ ษัท ร่ วมทุนใหม่ในรัฐซำรำวัก, ประเทศมำเลเซีย โดย
วัตถุประสงค์ ของกำรจัดตั ้งบริ ษัท ร่ ว มทุนดังกล่ำวเพื่อ ส่งออก จัดหำ จัดซื อ้
และ รวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยเฉพำะกะลำปำล์มในประเทศมำเลเซียให้ แก่
ABM และ/หรือ บุคคล/นิติบคุ คลอื่นที่ ABM กำหนดเท่ำนั ้น
เงื่อนไขที่สำคัญของกำรร่ วม
 ABM ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 55 ของหุ้นที่ออกแล้ ว
ทุน
ทั ้งหมด ขณะที่ Local Shareholders ถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมทุนรวมกัน คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45 ของหุ้นที่ออกแล้ วทั ้งหมด
 ผู้ถือหุ้นทั ้ง 2 ฝ่ ำย ตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันหรื อที่เป็ น
กำรค้ ำแข่งในประเทศมำเลเซีย
 กรรมกำรผู้จดั กำรของบริษัทร่วมทุนจะมำจำกกรรมกำรท่ำนใดท่ำนหนึ่งที่
เป็ นตัวแทนจำกทำง ABM
เงื่อนไขกำรขำยหรือโอนหุ้น

 หำกผู้ถือหุ้นฝ่ ำยใดประสงค์ ขำยหุ้นหรื อโอนบำงส่วนหรื อทั ้งหมด จะต้ อง
ให้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น อื่ น ในบ ริ ษั ท ร่ วมทุ น ไ ด้ ซื อ้ ห รื อ รั บ โ อ น หุ้ น ก่ อ น
บุคคลภำยนอก โดยให้ สิท ธิ แต่ ละรำยในสัดส่วนเท่ ำๆกัน ทั ้งนี ้จดหมำย
กำรให้ สทิ ธิจะต้ องระบุเงื่อนไข จำนวนหุ้นที่เสนอขำยหรือโอน และ รำคำที่
เสนอซื ้อ ซึง่ เป็ นรำคำยุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ โดยที่ผ้ ู
ถือหุ้นอื่นในบริษัทร่วมทุนจะได้ ระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ ตำมที่ระบุในสัญญำ
ร่วมทุน และต้ องซื ้อ/ขำยหรือโอนหุ้นให้ เสร็จสิ ้นภำยในระยะเวลำที่ ระบุใน
สัญญำร่วมทุน
 หำกผู้ถือหุ้นอื่นในบริษัทร่วมทุนปฏิเสธกำรใช้ สิทธิ หรื อไม่สำมำรถตอบรับ
กำรใช้ สทิ ธิและซื ้อ/ขำยหรือโอนหุ้นให้ เสร็จสิ ้นภำยในเวลำที่ระบุในสัญญำ
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ร่ ว มทุน ผู้ถือ หุ้นฝ่ ำยที่ ต้องกำรขำยหุ้น จึง จะสำมำรถขำยหุ้นของตนให้
บุคคลภำยนอกได้
 ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมทุนสำมำรถโอนหุ้นให้ สมำชิกครอบครัว และ/หรื อ
บริษัทย่อยที่ตนถือหุ้นทั ้งหมดหรื อส่วนใหญ่ นอกจำกนี ้ ในกรณีที่ ผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นสำมำรถโอนหุ้น ให้ บริ ษัทแม่ที่ ถือ หุ้นทัง้ หมดหรื อ
ส่วนใหญ่ในนิติบคุ คลดังกล่ำวได้ อีกด้ วย
เงื่อนไขกำรซื ้อหุ้น

 เมื่อบริษัทร่วมทุนออกหุ้นใหม่ บริษัทร่วมทุนจะเสนอหุ้นที่ออกใหม่ให้ กับผู้
ถือ หุ้น เดิม ตำมสัดส่วนกำรถือ หุ้น ณ วันที่ เ สนอเท่ ำนัน้ โดยจะไม่ มีกำร
เสนอหุ้นที่ออกใหม่ให้ กบั บุคคลภำยนอก
สิทธิในกำรได้ รับข้ อเสนอซื ้อหุ้น (Option)
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ เข้ ำข่ำย “Event of Default” ตำมเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญำร่ วมทุน (the “Defaulting Shareholders”) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นอีก
ฝ่ ำย (the “Non-Defaulting Shareholders”) ได้ รับข้ อเสนอซื ้อหุ้นที่ เดิม
ถื อ โดย Defaulting Shareholders ที่ ร ำคำยุ ติธ รรม (ประเมิ น โดยผู้
ประเมินรำคำอิสระ)
 ในกรณีที่ Non-Defaulting Shareholders ไม่มีกำรตอบรับข้ อเสนอซื ้อหุ้น
ที่เดิมถือโดย Defaulting Shareholders ที่รำคำยุติธรรม (ประเมินโดยผู้
ประเมินรำคำอิสระ) Defaulting Shareholders จะกลับมำได้ รับข้ อเสนอ
ซื ้อหุ้นแทน
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทั ้งหมด ไม่มีกำรตอบรับข้ อเสนอซื ้อหุ้น Non-Defaulting
Shareholders จะได้ รับข้ อเสนอใหม่ในกำรซื ้อหุ้น ที่รำคำ 80% ของรำคำ
ยุติธรรม (ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ)
 ในกรณีที่ Non-Defaulting Shareholders ไม่มีกำรตอบรับข้ อเสนอใหม่
Defaulting Shareholders จะเป็ นฝ่ ำยได้ รับ ข้ อ เสนอใหม่ แ ทน ที่ รำคำ
80% ของรำคำยุติธรรม(ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทั ้งหมด ไม่มีกำรตอบรับข้ อเสนอซื ้อหุ้นภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดในสัญญำ ผู้ถือหุ้นและ/หรื อกรรมกำรบริ ษัทร่ วมทุนจะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและรับรองกำรเลิกกิจกำรของบริ ษัทร่ วมทุน
หำกไม่สำมำรถมีมติพิเศษรับรองกำรเลิกกิจกำรของบริ ษัทร่ วมทุนหรื อไม่
สำมำรถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจำกไม่ครบองค์ ประชุม หนึ่งในผู้ถือหุ้น
และ/หรื อกรรมกำรบริ ษัทร่ วมทุนจะต้ องดำเนินกำรส่งเรื่ องขอเลิกกิจกำร
กับศำลที่มีเขตอำนำจต่อไป

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ

:  หำกฝ่ ำยหนึง่ ฝ่ ำยใดจะดำเนินธุรกิจแบบเดียวกันกับบริ ษัทร่ วมทุนที่รัฐอื่น
ในประเทศมำเลเซีย จะต้ องให้ สทิ ธิค่สู ญ
ั ญำพิจำรณำก่อนบุคคลอื่นว่ำจะ
เข้ ำร่วมในธุรกิจนั ้นด้ วยหรือไม่ หำกภำยใน 30 วัน คู่สญ
ั ญำไม่มีกำรตอบ
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กลับหรือตัดสินใจไม่เข้ ำร่วม จึงจะสำมำมำรถเข้ ำร่วมกับบุคคลอื่นได้
 สัญญำร่วมทุนใช้ กฎหมำยของประเทศมำเลเซีย
เงื่อนไขกำรยกเลิกสัญญำ

:  ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ำยตกลงที่จะเลิกสัญญำ
 มีมติพิเศษในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ นำไปสูก่ ำรเลิกกิจกำร
 บริษัทร่วมทุนล้ มละลำย เลิกบริษัท หรือ ชำระบัญชี
 จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงกระทั ้งมีผ้ ถู ือหุ้นแค่ฝ่ำยเดียว

4.5

สัญญำจ้ ำงบริกำรอื่นๆ

สัญญำจ้ ำงผลิตชีวมวลอัดแท่ง ระหว่ำง ABM กับผู้ให้ บริกำรที่มีควำมประสงค์ จะรับจ้ ำงผลิตชีวมวลอัดแท่ง
ให้ กบั ABM
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้วำ่ จ้ ำง”)
(2) ผู้ใ ห้ บ ริ กำรที่มี ควำมประสงค์ จ ะรับ จ้ ำ งผลิต ชีว มวลอัดแท่ งให้ กับ ABM
(“ผู้รับจ้ ำง”)
อำยุสญ
ั ญำ
:  สัญญำมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วันที่ระบุไว้ ในสัญญำ ทั ้งนี ้ อำยุสญ
ั ญำแต่ละ
และกำรยกเลิกสัญญำ
ฉบับอำจแตกต่ำงกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กับข้ อตกลงระหว่ำง ABM กับผู้
ให้ บริกำรแต่ละรำย
 สัญญำระบุคณ
ุ สมบัติและปริมำณขั ้นต่ำต่อเดือน ของวัตถุดิบที่จัดหำโดย
ผู้ว่ำจ้ ำงและปริ มำณผลผลิตของผู้รับจ้ ำง หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดจัดหำหรื อ
ผลิต ได้ ต่ำ กว่ ำ ปริ ม ำณที่รับ ประกัน ไว้ อี กฝ่ ำยมี สิท ธิ บอกเลิกสัญญำได้
ทันที
 หำกฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิ บัติตำมข้ อตกลงในสัญญำ จนเป็ นเหตุให้ เกิด
ควำมเสียหำยแก่อี กฝ่ ำยหนึ่ง ให้ คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่เ สียหำยบอกกล่ำวเป็ น
หนังสือถึงฝ่ ำยที่ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ โดยจะต้ องดำเนินกำรแก้ ไขภำยใน
เวลำ 30 วัน หำกไม่ ด ำเนิ น กำร คู่ สัญ ญำอี กฝ่ ำยหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก
สัญญำและได้ รับค่ำเสียหำย
 หำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดมีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำนี ก้ ่อนครบกำหนด
อำยุสญ
ั ญำ จะต้ องแจ้ งคู่สญ
ั ญำให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
 คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ อำจบอกเลิกสัญญำได้ ทนั ทีหำกเกิดกรณีดงั นี ้
o คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ เปลีย่ นประเภทธุรกิจหรื อหยุดประกอบ
ธุรกิจประเภทที่ดำเนินกำรอยู่ในขณะที่ทำสัญญำ
o คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ ตกเป็ นบุคคลล้ มละลำย หรื อถูกพิทักษ์
หรืออำยัดทรัพย์
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กำรชำระค่ำบริกำร

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ

: คู่สญ
ั ญำตกลงอัตรำค่ำจ้ ำ งผลิตตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยผู้ว่ำ จ้ ำงจะชำระ
เงินภำยใน 7 วันทำกำร หลังผู้ว่ำจ้ ำงได้ รับ ใบวำงบิลและเอกสำรที่เกี่ยวข้ อ ง
ถูกต้ องครบถ้ วน
:  ภำยในระยะเวลำของสัญญำ คู่สญ
ั ญำตกลงรับประกัน ปริ มำณขั ้นต่ำของ
วัตถุดิบที่จดั หำโดยผู้ว่ำจ้ ำงและปริ มำณผลผลิตของผู้รับจ้ ำง ตำมจำนวน
และคุ ณสมบั ติ ที่ ร ะบุ ใ นสัญญำ หำกฝ่ ำยใดจั ด หำหรื อ ผลิ ตได้ ต่ ำ กว่ ำ
ปริ มำณที่รับประกันไว้ ฝ่ ำยดังกล่ำวตกลงจ่ำยค่ำปรับตำมอัตรำที่ระบุไ ว้
ในสัญญำ
 คู่สญ
ั ญำตกลงกำหนดค่ำผลผลิตร้ อยละขั ้นต่ำเพื่อรับประกันประสิทธิ ภำพ
กำรผลิตรำยเดือน หำกผลิตได้ ต่ำกว่ำผลผลิตร้ อยละขั ้นต่ำ ผู้รับจ้ ำงตกลง
จ่ำยค่ำชดเชยตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
 ผู้รับ จ้ ำ งสัญญำว่ ำจะไม่ รับ จ้ ำ งผลิต ชี ว มวลอัด แท่ ง ให้ บุคคลอื่ น ตลอด
ระยะเวลำสัญญำ

สัญญำจ้ ำงสับชีวมวล ระหว่ำง ABM กับผู้ให้ บริกำรที่มีควำมประสงค์จะรับจ้ ำงสับชีวมวลให้ กบั ABM
คู่สญ
ั ญำ
: (1) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) (“ผู้วำ่ จ้ ำง”)
(2) ผู้ให้ บริกำรที่มีควำมประสงค์จะรับจ้ ำงสับชีวมวลให้ กบั ABM (“ผู้รับจ้ ำง”)
อำยุสญ
ั ญำ
:  สัญญำมี ผลบัง คับใช้ ตัง้ แต่ วัน ที่ ค่สู ัญญำลงนำมร่ ว มกัน และสิ ้นสุดเมื่ อ
และกำรยกเลิกสัญญำ
ผู้รับจ้ ำงดำเนินกำรสับชีวมวลได้ ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในสัญญำ
 หำกฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิ บัติตำมข้ อตกลงในสัญญำ จนเป็ นเหตุให้ เกิด
ควำมเสียหำยแก่อี กฝ่ ำยหนึ่ง ให้ คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่เ สียหำยบอกกล่ำวเป็ น
หนังสือถึงฝ่ ำยที่ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ โดยจะต้ องดำเนินกำรแก้ ไขภำยใน
เวลำ 30 วัน หำกไม่ ด ำเนิ น กำร คู่ สัญ ญำอี กฝ่ ำยหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก
สัญญำและได้ รับค่ำเสียหำย

กำรชำระค่ำบริกำร

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆ

 คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ อำจบอกเลิกสัญญำได้ ทนั ทีหำกเกิดกรณีดงั นี ้
o คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ ตกเป็ นบุคคลล้ มละลำย หรื อถูกพิทักษ์
หรืออำยัดทรัพย์
o ผู้ว่ำจ้ ำงบอกเลิกสัญญำ โดยไม่เข้ ำเงื่อนไขใดๆในสัญญำ ผู้รับ
จ้ ำงมีสทิ ธิไม่ชำระเงินค่ำค ้ำประกันคืน จนกว่ำจะได้ รับกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยจำกผู้ว่ำจ้ ำง
: คู่สญ
ั ญำตกลงอัตรำค่ำจ้ ำ งผลิตตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยผู้ว่ำ จ้ ำงจะชำระ
เงินภำยใน 7 วันทำกำร หลังผู้รับจ้ ำงได้ วำงบิลพร้ อมเอกสำรที่เกี่ยวข้ องถูกต้ อง
ครบถ้ วน
:  คู่สัญญำตกลงรั บ ประกัน ปริ ม ำณขัน้ ต่ ำ ต่ อ ปี ของวัตถุดิบ ที่ จัดหำโดยผู้
ว่ำจ้ ำงและปริมำณผลผลิตของผู้รับจ้ ำง ตำมจำนวนและคุณสมบัติที่ระบุ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ในสัญญำ หำกฝ่ ำยใดจัดหำหรื อ ผลิตได้ ต่ ำ กว่ำ ปริ ม ำณที่ กำหนด ฝ่ ำย
ดังกล่ำวตกลงจ่ำยค่ำปรับตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ
 คู่สญ
ั ญำตกลงกำหนดค่ำผลผลิตร้ อยละขั ้นต่ำเพื่อรับประกันประสิทธิ ภำพ
กำรผลิตรำยเดือน หำกผลิตได้ ต่ำกว่ำผลผลิตร้ อยละขั ้นต่ำ ผู้รับจ้ ำงตกลง
จ่ำยค่ำชดเชยตำมอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 96

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีคดีหรือข้ อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจส่งผลกระทบในด้ ำนลบต่อ
สินทรั พย์ ของบริ ษั ทหรื อ บริ ษัท ย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่ำ ร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และมี ผลกระทบต่ อกำรดำเนิ นธุรกิ จของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญ รวมถึง คดีที่มิได้ เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด(มหำชน)

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
1. ข้ อมูลทั่วไป
(1) ข้ อมูลบริ ษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
ชื่อบริษัทภำษำไทย
ชื่อบริษัทภำษำอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชำระแล้ ว
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วทั ้งหมด
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
ที่ตั ้งสำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
Website
เลขำนุกำรบริษัท
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)
Asia Biomass Public Company Limited
ABM
เป็ นผู้ประกอบกำรจัดจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
0107560000061
150,000,000.00 บำท
150,000,000.00 บำท
หุ้นสำมัญ 300,000,00.00 หุ้น
0.50 บำท
273/2 ถนนพระรำม 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน
กรุงเทพมหำนคร 10150
02-415-0054
02-894-0066
www.asiabiomass.com
โทรศัพท์ : 02-415-0064 ต่อ 2619
โทรสำร : 02-894-0066
Email : apiratee@asiabiomass.com
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด(มหำชน)

(2) ชื่อและสถำนที่ตัง้ ของนิติบุคคลที่บริ ษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ10 ขึน้ ไป
รำยชื่อบริษัทย่อย

ที่ตงส
ั ้ ำนักงำน

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ทุนชำระ
แล้ ว

จำนวนหุ้นที่
ชำระแล้ ว
ทังหมด
้

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นโดย ABM
(%)

1 ล้ ำนบำท

1 ล้ ำนบำท

10,000

99.98

บริษัท ภำประภัส จำกัด

273/2 ถนนพระรำม 2
จัดหำและจัดจำหน่ำย
แขวงแสมดำ
เชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ รับกำร
เขตบำงขุนเทียนth กทม. ยกเว้ นภำษี มูลค่ำเพิม่

PT. Asia Biomass
Indonesia

Menara Thamrin Lt.
3A, Suite 02, JI. MH.
Thamrin Kav. 3, Kel.
Kampung Bali, Kec.
Tanah Abang
Jakarta Pusat.

จัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
ประเทศอินโดนีเซีย

USD

USD

1,200,000

300,000

Asia Biomass Energy SDN.
Wisma Destiny,
BHD. (ABE)
Sublot 47, Parent Lots
3485 & 3064, Parkcity
Commerce Square,
JalanTun Ahmad
Zaidi, 97000 Bintulu,
Sarawak, Malaysia

จัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
ประเทศมำเลเซีย

MYR
500,000

MYR
500,000

Asia Biomass Resources
SDN. BHD. (ABR)

Wisma Destiny,
Sublot 47, Parent
Lots 3485 & 3064,
Parkcity Commerce
Square, JalanTun
Ahmad Zaidi, 97000
Bintulu, Sarawak,
Malaysia

จัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
ประเทศมำเลเซีย

MYR
500,000

MYR
500,000

500,000

บริษัท สถำพรธนำพัฒน์ จำกัด

273/2 ถนนพระรำม 2 ให้ บริกำรขนส่งสินค้ ำทำงรถ
แขวงแสมดำ
เขตบำงขุนเทียน กทม.

4 ล้ ำนบำท

4 ล้ ำนบำท

40,000
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด(มหำชน)

(3) บุคคลอ้ ำงอิง
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสำร : 02-654-5472

ผู้สอบบัญชี

นำยเมธี รัตนศรีเมธำ
เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี 3425
บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

สถำบันกำรเงินที่ติดต่อประจำ

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

2. ข้ อมูลสำคัญอื่น
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถอื หุ้น
1.

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 150.00 ล้ ำนบำท และมีทนุ ที่ออกและชำระแล้ ว 112.50 ล้ ำนบำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 225 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ได้ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
37.50 ล้ ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่ประชำชน
เป็ นครั ้งแรก (Initial Public Offering) ส่งผลให้ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีทุนที่ออกและ
ชำระแล้ วเท่ำกับ 150.00 ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 300 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท
2. ผู้ถอื หุ้น
2.1
โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชำชน สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ก่ อนกำรเสนอขำยหุ้นต่ อ
หลังกำรเสนอขำยหุ้นต่ อ
ประชำชน
ประชำชน
รำยชื่อผู้ ถอื หุ้น
จำนวนหุ้น (หุ้น)
ร้ อยละ
จำนวนหุ้น (หุ้น)
ร้ อยละ
197,311,091
87.694
197,311,091
65.770
1. ครอบครั วควรสถำพร1/
2/
2. นำยอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกำจร
15,000,099
6.666
15,000,099
5.000
3. นำยประเสริฐ โลหะวิบลู ย์ทรัพย์
7,499,901
3.333
7,499,901
2.500
4. นำยอุชยั วิไลเลิศโภคำ
3,750,098
1.667
3,750,098
1.250
5. นำงขันทอง อุดมมหันติสขุ
899,999
0.400
899,999
0.300
6. นำงอภิรตี สกุลอินทร์
74,901
0.033
74,901
0.025
7. นำยบุญเลิศ ปลื ้มสืบกุล
74,901
0.033
74,901
0.025
8. นำงสำวนิอร จันทร์ แจ่มแสง
74,901
0.033
74,901
0.025
9. นำยลิขิต เลำบวรเศรษฐี
74,901
0.033
74,901
0.025
10. นำยสุเทพ ชุติภักดีวงศ์
59,802
0.027
59,802
0.020
11. นำงจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิน่ จันทร์
59,802
0.027
59,802
0.020
12. นำงสำวบัวขำว ชื่นกุล
59,802
0.027
59,802
0.020
13. นำยชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
59,802
0.027
59,802
0.020
รวมผู้ถอื หุ้นเดิม
225,000,000
100.000
225,000,000
75.000
ประชำชน (IPO)
75,000,000
25.000
รวม
225,000,000
100.000
300,000,000
100.000
หมำยเหตุ: 1/ นำยอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกำจร ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนกรรมกำรของบริษัท
2/ ครอบครัวควรสถำพร ประกอบด้ วยรำยชื่อ และจำนวนกำรถือหุ้นดังต่อไปนี ้
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

รำยชื่อผู้ ถอื หุ้น
1. นำยพนม ควรสถำพร
2. นำงพนิดำ ควรสถำพร
3. นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
4. นำงสำวพิมญำดำ ควรสถำพร
5. นำยอธิภัทร ควรสถำพร
6. นำยณฐภัทร ควรสถำพร
7. นำงณัชปภำ ควรสถำพร
8. นำงสำวปณิตำ ควรสถำพร
9. นำงสำวพิมชญำ ควรสถำพร
10. นำยพิชยั ควรสถำพร
11. นำยปองธรรม แดนวังเดิม
12. นำยวินยั ควรสถำพร
13. นำยพนัส ควรสถำพร
14. นำงพจนีย์ ตั ้งสืบกุล
15. นำยพนัย ควรสถำพร
รวม
2.2

ก่ อนกำรเสนอขำยหุ้นต่ อ
ประชำชน
จำนวนหุ้น (หุ้น)
ร้ อยละ
24,000,101
10.667
22,500,002
10.000
22,500,002
10.000
22,500,002
10.000
19,395,000
8.620
19,395,000
8.620
14,970,198
6.653
14,970,198
6.653
14,970,198
6.653
7,679,901
3.413
6,599,901
2.933
3,900,196
1.734
3,630,196
1.614
150,098
0.067
150,098
0.067
197,311,091
87.694

หลังกำรเสนอขำยหุ้นต่ อ
ประชำชน
จำนวนหุ้น (หุ้น)
ร้ อยละ
24,000,101
8.000
22,500,002
7.500
22,500,002
7.500
22,500,002
7.500
19,395,000
6.465
19,395,000
6.465
14,970,198
4.990
14,970,198
4.990
14,970,198
4.990
7,679,901
2.560
6,599,901
2.200
3,900,196
1.300
3,630,196
1.210
150,098
0.050
150,098
0.050
197,311,091
65.770

ข้ อตกลงระหว่ ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
- ไม่มี -

3. กำรออกหลักทรั พย์ อ่ นื
- ไม่มี –
4. นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ นิติบุคคลและหลังหัก
สำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนดและตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทั ้งนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้มี
อำนำจอนุมตั ิในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ผ้ ถู ือหุ้ น เช่น เงินสำรอง
เพื่อจ่ำยชำระหนี ้เงินกู้ยืม แผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำร หรื อเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริ ษัทในกรณีที่มีผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะตลำด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมกำรบริ ษัทที่พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำวนั ้น จะต้ องได้ รับอนุมัติ
จำกที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้ น เว้ นแต่เ ป็ นกำรจ่ ำยเงิน ปั น ผลระหว่ ำงกำล ซึ่ง คณะกรรมกำรบริ ษั ทมี อำนำจอนุมัติใ ห้ จ่ ำยเงิ นปั นผล
ระหว่ำงกำลได้ แล้ วให้ รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ นิติบุคคลและหลัง
หักสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนดและตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย ทั ้งนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
เป็ นผู้มีอำนำจอนุมตั ิในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น เช่น เงิน
สำรองเพื่อจ่ ำยชำระหนี เ้ งิ นกู้ยืม แผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิ จกำร หรื อ เพื่อ สนับสนุนกระแสเงิ นสดของบริ ษัทในกรณีที่ มี
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงของสภำวะตลำด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมกำรบริษัทที่พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำวนั ้น จะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมัติให้ จ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลได้ แล้ วให้ รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กรของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร

เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ
นายปองธรรม แดนวังเดิม

ผู้อานวยการด้ านบริหาร
การเงินและสารสนเทศ
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี

ผู้อานวยการด้ านปฏิบัตกิ าร
น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร
(รั กษาการ)

ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านจัดหา
และซัพพลายเชน BU 1

ผู้อานวยการด้ านจัดหา
และซัพพลายเชน BU 2

ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการ
ขายและการตลาด

ผู้ช่วยผู้อานวยการด้าน
ทรั พยากรมนุษย์ และธุรการ

นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิ่นจันทร์

นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

นายชัยรั ตน์ เดชไพบูลย์ ยศ

นางอภิรตี สกุลอินทร์

ทั ้งนี ้ โครงสร้ างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะผู้บริหาร ซึง่ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
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1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย กรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
ประธานกรรมการ
นางณัชปภา ควรสถาพร
รองประธานกรรมการ
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการ
นายพนม ควรสถาพร
กรรมการ
ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริ ษัท คือ นางณัชปภา ควรสถาพร และนางสาวธิ ญาดา ควรสถาพร ลงลายมือชื่ อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ความเป็ นอิสระของกรรมการ
ทั ้งนี ้ บริ ษัท มีโ ครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ทที่ มีกรรมการอิสระไม่ น้อ ยกว่า 3 ท่า น และไม่น้ อยกว่ าหนึ่ง ในสามของ
จานวนกรรมการทั ้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ครบถ้ วนทุกประการ
ทั ้งนี ้นำยอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกำจร เป็ นผู้ห้ นุ ของบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วภำยหลังกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครั ้งนี ้ และดำรงฐำนะเป็ นประธำนกรรมกำรบริ ษัทที่มิได้ เป็ นกรรมกำรอิสระ ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ระบุว่ำประธำนกรรมกำรบริ ษัท
ควรเป็ นกรรมกำรอิสระ อย่ ำงไรก็ตำม ถึง แม้ น ำยอภิ สิทธิ์ จะมิได้ เป็ นกรรมกำรอิสระ แต่นำยอภิ สิทธิ์ มิ ได้ ดำรงต ำแหน่ง ในกำร
บริหำรงำน มิได้ เป็ นกรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมของบริษัท และไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ กับครอบครัวควรสถำพร จึงค่อนข้ ำงมีควำม
เป็ นอิสระ ประกอบกับจำนวนกรรมกำรทั ้งหมดของบริ ษัทมีเพียง 7 ท่ำน โดยมี กรรมกำรที่ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้ องกับครอบครัวควร
สถำพรจำนวน 4 ท่ำน (กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน) จึงเพียงพอที่จะถ่วงดุลกับเสียงของกรรมกำรที่เป็ นบุคคลในครอบครัวควร
สถำพรซึง่ มีจำนวน 3 ท่ำน ทั ้งนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดู แลกิจกำรที่ดีดังกล่ำว บริ ษัทอำจมีกำรพิจำรณำเพิ่มจำนวน
กรรมกำรอิสระในอนำคตต่อไป
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท ไว้ ดงั นี ้
1. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็ นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to shareholders)
2. กาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริษัท และกากับควบคุมดูแล (Monitoring and supervision) ให้ ฝ่าย
บริหารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลภายใต้ การกากับ
ดูแ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ เพิ่ ม มูลค่ า ทางเศรษฐกิ จ สูง สุดให้ แ ก่ กิจ การ และความมั่น คงสูง สุดให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น (Maximize
economic value and shareholders’ wealth)
3. ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
4. พิจารณา และกาหนดแผนงบประมาณประจาปี และปรับปรุ งแผนงบประมาณประจาปี ให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับ
นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารใช้ จ่าย งบประมาณตาม
แผนงบประมาณประจาปี
5. ติดตามการดาเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิ บัติตามกฎหมาย และข้ อกาหนดในสัญญา
ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท โดยกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิ บัติงาน ตลอดจนเรื่ องที่สาคัญอื่นๆ ของบริ ษัท ให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้ การดาเนินกิจการของบริ ษัทเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิผล
6. ดาเนินการให้ บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ที่มีประสิทธิผล และเชื่อถือได้
7. มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการเรื่ องการบริ ห ารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีแนวทาง และมาตรการบริ หารความเสี่ยงที่
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
8. พิจารณา และอนุมัติ และ/หรื อพิจ ารณา และให้ ความเห็ น เพื่อ เสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติการเข้ าท า
ธุรกรรมที่มีนยั สาคัญต่อบริษัท และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือข้ อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
9. จัดให้ มี รายงานประจ าปี ของบริ ษั ท และ/หรื อ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามที่ กฎหมาย หรื อ กฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องกาหนด รวมถึงรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งถึงสภาพการดาเนิน
ธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ มการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั ้งในด้ านบวกและลบ พร้ อมเหตุผลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ
10. พิจ ารณา และอนุมัติโ ครงสร้ างองค์ กรที่ เหมาะสมต่อ การดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่งรวมถึง จัดตัง้ คณะอนุกรรมการต่า งๆ และ
แต่งตั ้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเข้ าดารง
ตาแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ
11. พิ จ ารณา และแต่ ง ตัง้ กรรมการผู้ จัดการ และกาหนดขอบเขต อ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบของกรรมการ
ผู้จดั การ
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12. พิจารณา และกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจาปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตาแหน่ง ขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
13. พิจารณาจานวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมตั ิ
14. พิจารณาแต่งตั ้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งเป็ น
กรรมการ
15. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิ บัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภ ายใต้ การควบคุม ของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่ อให้ บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ ไขการมอบอานาจนั ้นๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทั ้งนี ้ การมอบอานาจดังกล่าวต้ องจัดทาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน รวมทั ้งผู้ได้ รับมอบอานาจนั ้น ต้ องไม่มีอานาจอนุมัติรายการที่บุคคล
ดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใ นลักษณะอื่น ใดกับบริ ษั ท ยกเว้ น เป็ นการอนุมัติรายการที่เ ป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
16. มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่กรรมการท่านใด มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั ้นไม่มีอานาจอนุมัติ
ด าเนิ น การดั ง กล่ า วกับ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริ ษัท
1. กรรมการบริษัทจานวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องพ้ นจากตาแหน่งในทุกครัง้ ของการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี โดยให้ กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทที่พ้น
จากตาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดีหนึง่ ในสาม ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม
2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตั ้งให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริษัทพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 107

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

-

ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
- ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
4. กรณีตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติ และไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบ ริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ ได้ มี การแก้ ไ ข
เพิ่มเติม) เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษั ทแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริ ษัทที่เข้ า
ดารงตาแหน่งแทนนั ้นจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึง่ ตนแทน
การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
จานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั ง้ ที่ประชุมทัง้ หมด
ชื่อ
ปี 2559
ปี 25602/
1. นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
5/5
8/8
2. นางณัชปภา ควรสถาพร
5/5
8/8
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4/5
8/8
4. นายพนม ควรสถาพร
4/5
8/8
5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์1/
5/5
3/8
6. ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ 1/
5/5
8/8
7. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
5/5
8/8
8. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์1/
5/8
หมายเหตุ: 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่ อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมพิจารณารับทราบการลาออกของนางสาว
ปนัดดา กนกวัฒน์ ซึ่งดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และมี มติให้ แต่งตัง้ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษั ท และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ล าออก และดร. สฤษดิ์ โชคชัย นิรัน ดร์ เข้ าด ารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 มี 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นการประชุมในขณะที่บริษัทเป็ นบริษัทจากัด

2.

1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้ วย กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำร จำนวน 4 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
นำยปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
นำงณัชปภำ ควรสถำพร
กรรมกำรบริหำร
นำยลิขิต เลำบวรเศรษฐี
กรรมกำรบริหำร
โดยมีนำงอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั ้งที่ 1/2560 ได้ มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ไว้ ดงั นี ้
1. พิจำรณำกลัน่ กรองแผนธุรกิจ และงบประมำณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
2. กำหนดนโยบำยกำรเงินกำรลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทำงนโยบำยกำรลงทุนให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของบริ ษัท และ
อนุมตั ิหลักเกณฑ์กำรลงทุน รวมถึงข้ อเสนอกำรลงทุนตำมระเบียบบริษัท
3. พิจำรณำ และดำเนินกำรในประเด็นที่สำคัญซึง่ เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
4. พิจำรณำกลัน่ กรอง และให้ ข้อเสนอแนะงำนทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
5. พิจำรณำแต่งตั ้งกรรมกำรของบริษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทร่ วมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น หรื อตำมข้ อตกลงในสัญญำระหว่ำงผู้
ถือหุ้นของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ ำมี)
6. ดูแลและติดตำมผลกำรจัดกำรบริษัทให้ เป็ นไปตำมนโยบำย แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณประจำปี ที่ คณะกรรมกำร
บริษัทกำหนด และอนุมตั ิ รวมถึงรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
7. พิจำรณำกลัน่ กรองเรื่องที่กรรมกำรผู้จัดกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิ
8. อนุมัติกำรบรรจุ แต่งตั ้ง ถอดถอน และโยกย้ ำยพนักงำนอำวุโสระดับ รองกรรมกำรผู้จัดกำร หรื อตำแหน่งอื่นที่ เทียบเท่ ำ
รวมทั ้งกำรอนุมตั ิอตั รำเงินเดือน ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อื่นแก่บคุ คลดังกล่ำว
9. อนุมตั ิเรื่องเกี่ยวกับกำรเงิน และทรัพย์สนิ ของบริษัทตำมขอบเขตอำนำจอนุมตั ิ
10. มอบหมำย หรือแนะนำให้ กรรมกำรผู้จดั กำรพิจำรณำ หรือปฏิบตั ิในเรื่องหนึง่ เรื่องใดที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร
11. แต่งตั ้งคณะทำงำนเพื่อพิจำรณำเรื่องหนึง่ เรื่องใดที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร
12. พิจำรณำ และนำเสนอเรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ หำรเห็นสมควรแจ้ งให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ หรื อพิจำรณำให้ ควำม
เห็นชอบ หรืออนุมตั ิ
13. พิจำรณำเรื่องอื่นใดหรือปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นใดที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ทั ้งนี ้ อำนำจคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่บคุ คลอื่นที่คณะกรรมกำรบริ หำรเห็นสมควรจะไม่รวมถึง
อำนำจ หรื อกำรมอบอำนำจในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ ตนเอง หรื อ บุคคลที่เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่งอำจมีควำมขัดแย้ ง มี ส่ว นได้ เสีย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริ ษัทย่อย หรื อรำยกำรที่ไม่อยู่ภำยใต้ กำรดำเนินธุรกิจปกติ
ทัว่ ไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทเพื่อพิจำรณำ และอนุมตั ิตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริ หาร
1. กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งเป็ นระยะเวลำ 3 ปี
2. กรรมกำรบริ ห ำรที่ พ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระอำจได้ รับ แต่ง ตั ้งให้ กลับ เข้ ำ ดำรงตำแหน่ งได้ อีก โดยไม่เป็ นกำรต่อ วำระโดย
อัตโนมัติ
3. นอกจำกกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรบริหำรพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
- ตำย
- ลำออก
- ขำดคุณสมบัติ หรื อ มีลกั ษณะต้ อ งห้ ำมตำมพระรำชบัญญัติบ ริ ษั ทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีกำรแก้ ไ ข
เพิ่มเติม)
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3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทลงมติให้ ออก
ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก

ผู้บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทมีทั ้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ
ตาแหน่ ง
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้อานวยการด้ านปฏิบตั ิการ
นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองกรรมการผู้จดั การ
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
ผู้อานวยการด้ านบริหารการเงินและสารสนเทศ
นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
ผู้อานวยการด้ านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 2
นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิน่ จันทร์
ผู้อานวยการด้ านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 1
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านขายและการตลาด
นางอภิรตี สกุลอินทร์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การมีอานาจและหน้ าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่ อง
หรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. จัดทา และเสนอนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ อนุมตั ิ
3. มอบอานาจช่ วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่ นปฏิ บัติง านเฉพาะอย่ างแทนได้ โดยอยู่ใ นขอบเขต ที่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์อานาจอนุมตั ิ หรือระเบียบข้ อกาหนด หรือคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดไว้
4. จัดทารายงานการดาเนินงานของบริษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
5. เป็ นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
ทั ้งนี ้ อานาจกรรมการผู้จดั การ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บคุ คลอื่นที่กรรมการผู้จดั การเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจ
หรือการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึง่ อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เ สีย หรื อผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้ การดาเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริ ษัท
หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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4.

อานาจอนุมัติ
กรรมกำรผู้จดั กำร และคณะกรรมกำรบริหำร มีอำนำจอนุมัติธุรกรรมต่ำงๆ ภำยใต้ ขอบเขตอำนำจกำรอนุมตั ิตำมที่ระบุ

ไว้ ในตำรำงอำนำจอนุมัติที่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษั ทครั ้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 ซึง่ รวมถึงกำรอนุมัติ
รำยกำรที่มีสำระสำคัญดังนี ้
รายละเอียด
1.

งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
- งบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี
-

2.
3.
4.

5.

กำรทบทวนโครงกำรลงทุนเมื่อ
โครงกำรลงทุนนั ้นเกินวงเงิน
งบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ แล้ ว
งบประมำณรำยจ่ำยดำเนินงำน (ที่
เกินกว่ำงบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิ)
กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินต่อ
ครั ้ง
กำรขำยสินทรัพย์ (ยกเว้ นสินค้ ำชีว
มวล) ต่อรำยกำร
- สินทรัพย์ประเภทสังหำริ มทรัพย์
- สินทรัพย์ประเภทอสังหำริมทรัพย์
- สินทรัพย์อื่นๆ
วงเงินสินเชื่อลูกค้ ำจำกกำรขำยสินค้ ำ

วงเงินอานาจอนุ มัติ
กรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ หาร
ไม่เกิน 5,000,000 บำทต่อรำยกำรต่อ
โครงกำร
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของงบประมำณเดิม
หรือ 5,000,000 บำทต่อรำยกำรต่อ
โครงกำร
ไม่เกินร้ อยละ 20 ของงบประมำณรวม
ปี
ไม่เกิน 200,000,000 ล้ ำนบำท

ไม่เกิน 50,000,000 บำทต่อรำยกำร
ต่อโครงกำร
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของงบประมำณ
เดิม หรือ 25,000,000 บำทต่อ
รำยกำรต่อโครงกำร
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของงบประมำณ
รวมปี
ไม่เกิน 300,000,000 ล้ ำนบำท

ไม่เกิน 5,000,000 บำท
ไม่เกิน 10,000,000 บำท
ไม่เกิน 5,000,000 บำท
ไม่เกิน 50,000,000 บำท

ไม่เกิน 20,000,000 บำท
ไม่เกิน 30,000,000 บำท
ไม่เกิน 20,000,000 บำท
ไม่เกิน 300,000,000 บำท

หมำยเหตุ: กรรมกำรและผู้บริ หำรสำมำรถอนุมัติกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ตำมวงเงินที่ระบุข้ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำมกำรอนุมัติดังกล่ำวจะต้ องปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ ำข่ำยเป็ นกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์ สิน และหลักเกณฑ์ กำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน รวมทัง้
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ หรื อประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต .
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี ้ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี การจ่ า ยค่ า นายหน้ า ทัง้ ในส่ว นของการซื อ้ และการขายสิน ค้ า ของบริ ษั ท สาหรั บ
บุคคลภายนอกที่เ ป็ นผู้แนะนาผู้จัดหาสิน ค้ าหรื อลูกค้ า ให้ กับบริ ษัท โดยฝ่ ายจัดหาและฝ่ ายขายของบริ ษัท จะต้ องน าเสนอค่ า
นายหน้ าสาหรับการซื ้อขายแต่ละคราว รวมกับต้ นทุนสินค้ า ซึ่งจะต้ องอยู่ในระดับต้ นทุนเป้าหมาย และมีกาไรหลังหักค่าใช้ จ่าย
เพื่อนาเสนอให้ กรรมการผู้จัดการของบริ ษัทอนุมัติ โดยบุคคลและ/หรื อนิติบุคคลที่เ ป็ นผู้รับ ชาระค่านายหน้ าดัง กล่าวจะต้ องมี
หลักฐานแสดงตัวตนครบถ้ วน และต้ องมีชื่อระบุอยู่ในเอกสารขออนุมัติค่านายหน้ าในแต่ละคราว ทั ้งนี ้ รายการค่านายหน้ าที่จ่าย
ออกทั ้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้ บริ ษัทมั่นใจได้ ว่ารายการค่านายหน้ าที่จ่าย
ออกไปถูกต้ องตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้ าของบริษัทและบริษัทย่อยที่กาหนดไว้ และไม่มีการจ่ายให้ กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่บริษัทจัดทาไว้
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5.

เลขานุการบริ ษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้ มีมติแต่งตั ้งนางอภิ รตี สกุลอินทร์ เป็ น
เลขานุการบริษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทั ้งนี ้ หน้ าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดงั นี ้
1. การจัดทาและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
และรายงานประจาปี ของบริษัท
2. การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และ
3. การดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัท ยังมี หน้ า ที่ช่ว ยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่ น การนัด
หมายการประชุม การจัดเตรี ยมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนัง สือนัดประชุมคณะกรรมการพร้ อมเอกสารประกอบการ
ประชุม เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ นางอภิ รตี สกุลอินทร์ ได้ ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 68/2016 ปี 2559
และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 36/2016 แล้ ว
บริ ษั ท ได้ กาหนดคุณสมบัติข องเลขานุการบริ ษั ท โดยพิ จารณาจากคุณสมบัติห ลายๆ ด้ า น เช่ น อายุ คุณวุฒิ ด้ า น
การศึกษา ความรู้ ด้า นภาษาต่า งประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ความสามารถในการเป็ นผู้
ประสานงานทั ้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็ นต้ น ใน
กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้ นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั ้งเลขานุการบริ ษัทคนใหม่ภายใน
เก้ าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริ ษั ทคนเดิมพ้ น จากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิ บัติหน้ าที่ และให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ
มอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
6.

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

ก. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/เดือน)
(บาท/ครั ง้ )
ประธานกรรมการ
25,000
25,000
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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รายชื่อกรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
20,000 บาท/ปี

ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครั ง้ )
-

ทั ้งนี ้ ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุม) ให้ แก่คณะกรรมการ
ของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทน (บาท)
ปี 2559
ปี 2560
รายชื่อ
กรรมการสรร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
หาและกาหนด
บริ ษัท
ตรวจสอบ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
ค่ าตอบแทน
1. นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
425,000
500,000
2. นางณัชปภา ควรสถาพร
340,000
400,000
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
320,000
400,000
20,000
4. นายพนม ควรสถาพร
320,000
400,000
20,000
5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
340,000
125,000 180,000
75,000
6. ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
340,000
100,000 400,000
110,000
7. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
340,000
100,000 400,000
100,000
25,000
8. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
220,000
40,000
รวมทัง้ หมด
2,425,000 325,000 2,900,000 325,000
65,000
หมายเหตุ: 1/ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิย์ เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

ข. ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี 2559
ปี 2560
ค่ าตอบแทน
จานวนราย
ค่ าตอบแทน
จานวนราย ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
เงินเดือน และโบนัส
7
8.02
7
10.56
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ เช่ น เงิ น สมทบกองทุ น
7
1.34
7
2.19
ประกัน สังคม เงิน สบทบกองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ ค่าน ้ามัน และค่าโทรศัพท์
รวม
7
9.36
7
12.75
หมายเหตุ: - ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายที่แสดงในปี 2559 เป็ นค่าตอบแทนในฐานะพนักงานบริ ษัท เนื่องจาก ผู้บริ หาร 4 รายดังกล่าว ได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นผู้บริหารในปี 2560 ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารอีก 1 ราย เนื่องจากผู้บริหารท่านนันเข้
้ าร่วมงานกับบริษัทในปี 2560
- ผู้บริหาร 1 คน พ้ นจากตาแหน่ง ณ สิ ้นเดือนสิงหาคม 2560

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 113

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

2. ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 7.

บุคลากร
1. จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรายเดือน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย) จานวนทั ้งสิ ้น 192 คน1/ แบ่งออกเป็ นพนักงานของบริษัทจานวน 123 คน STP จานวน 57 คน ABI 4 คน ABE 4 คน ABR
4 คน ตามลาดับ โดยพนักงานรายเดือนของบริษัท และ STP สามารถแบ่งตามสายงานได้ ดังนี ้
สายงาน
บริหารการเงินและสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการ
จัดหาและซัพพลายเชน BU 1
จัดหาและซัพพลายเชน BU 2
การขายและการตลาด
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
สานักผู้บริหาร
ขนส่งและซ่อมบารุง1/
จัดซื ้อทัว่ ไป
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม2/
รวม

จานวนพนักงานรายเดือน (คน)
บริ ษัท
STP
22
10
19
47
13
9
2
52
4
1
1
123
57

หมายเหตุ: 1/ พนักงานรายวันของบริษัท และ STP มีจานวน 7 คน และ 3 คน ตามลาดับ และพนักงานตามสัญญาจ้ างของบริ ษัท PPP มี จานวน 1 คน
และ ABI มีจานวน 1 คน
2/ แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม ตามโครงสร้ างองค์กรของ ABM จะอยู่ภายใต้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

2. ค่ าตอบแทนพนักงาน
ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงาน รวมเป็ นเงินจานวน 48.86 ล้ านบาท และ
46.58 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ค่
และอื่นๆ
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3. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ จดั ตั ้งกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนทิสโก้ จากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกับบริ ษัทในระยะยาว ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้
เริ่มสมทบเงินเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานตั ้งแต่เดือนมกราคม 2558
4. ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
5. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ ความสาคัญกับบุคลากร ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของบริ ษัท ดังนั ้น บริ ษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้ างและ
พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ มีทกั ษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อองค์ กร รวมทั ้งมีการส่งเสริ มให้ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่
การงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ เช่น มีการกาหนดตาแหน่งงาน บทบาทความรับผิดชอบแต่ละตาแหน่งที่ชัดเจน และกาหนดเกณฑ์ การ
คัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ ไ ด้ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและตรงกับงานที่ได้ รับ มอบหมาย และจัดให้ มีการ
พิจารณาปรับตาแหน่งทุกๆ ปี เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานเข้ าอบรมทั ้งที่จัดขึ ้นภายในบริ ษัทและภายนอก เพื่อนาความรู้ ที่ ได้ ไปปรับใช้ กับการ
ทางานและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ ดีขึน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ให้ ความสาคัญกับการติดตามและวัดผลในด้ านความรู้ ที่
ได้ รับ และความสามารถในการนาความรู้นั ้นมาประยุกต์ใช้ ในการทางาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้ กบั ทีมงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หลักสูตรอบรมภายในมีดังนี ้
ทั ้งนี ้ ในปี 2560 บริษัท ABM และบริษัทย่อยใช้ งบประมำณในกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ทั ้งภำยในและภำยนอก
โดยใช้ งบประมำณเป็ นเงิน ประมำณ 572,000 บำท
ภายใน
ระบบกำรจัดกำรด้ ำนสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 : 2015
Skill and knowledge of product for staff รุ่น 1
Professional Manager รุ่น 1
Case study & Incident รุ่น 1
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รุ่นที่ 4
QC 7 tools
เทคนิคกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจให้ ชนะทัง่ คู่
ประกันสังคมและกองทุนทดแทน รุ่นที่ 1
พนักงำนมืออำชีพ (Professional Employees)
ขี่อย่ำงปลอดภัย รุ่นที่ 1
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PEFC
กำรใช้ เครื่องมือตรวจสอบคุณภำพ
กำรปฐมพยำบำลเบื ้องต้ น (First Aid & CPR)
กำรดับเพลิงขั ้นต้ น
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รุ่นที่ 6
กำรขับรถเครื่องมือหนักอย่ำงปลอดภัย
กำรบำรุงรักษำรถ
ภายนอก
กำรเพิ่มประสิทธิภำพหม้ อน ้ำที่ใช้ ชีวมวลเป็ นเชื ้อเพลิง
กำรยกระดับคุณภำพเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
นักจัดซื ้อโฉมใหม่ในอุตสหกรรม 4.0
ทักษะที่จำเป็ นสำหรับ Product Supervisor
ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนชีวมวลและชีวภำพ
บัญชีมำตรฐำน
จนท.ควำมปลอดภัย ระดับหัวหน้ ำงำน
ครบเครื่องเรื่องกฏหมำยแรงงำนสำหรับนักบริหำรงำนบุคคล
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูปไม้ ยำงพำรำ
กำรบริหำรคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
กำรฝึ กอบรม HR 4.0
กำรให้ คำปรึกษำ (CSR -Beginner)
กฏหมำยแรงงำนที่ฝ่ำยบุคคลควรรู้
เทคนิคกำรสร้ ำงระบบงำนที่ดี
ด้ ำนแก๊ ซซิฟิเคชัน่ จำกชีวมวล
เจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ระดับเทคนิค
พลังงำนสำหรับผู้บริหำร
เคล็ดลับของกำรเจรจำต่อรองในโลกยุค 4.0
Forest Management Auditor Training and Workshop
กำรขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทำง
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ประชุมชี ้แจงกำรเร่ งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำร
จัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัย
ททบำทหน้ ำที่เบื ้องต้ นและควำมรับผิดตำมกฎหมำยของ
กรรมกำร
กำรเพิ่มประสิทธิภำพหม้ อน ้ำที่ใช้ ชีวมวลเป็ นเชื ้อเพลิง
Internal Audit
Orientation
กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรคุ้มครองแรงงำนและร่ ำง
พรบ.คุ้มครองแรงงำน
แผนต่อเนื่องทำงธุรกิจ
Workshop Kaspersky
กำรจัดทำระบบประเมินผลงำน
PEFC CoC Training and Workshop
กำรรับรองป่ ำไม้ และผลิตภัณฑ์จำกป่ ำไม้ นำนำชำติ
ภำษี ยคุ ดิจติ อล
กำรสัมภำษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ ำทำงำน
จัดกำรรำยจ่ำยอย่ำงไร ให้ ได้ สทิ ธิ
ส่องทิศทำงเศรษฐกิจปี จอ
กำรบูรณำกำรระบบกำรจัดกำรด้ ำนสิง่ แวดล้ อมอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย
DCP รุ่น 248 13 กันยำยน – 12 ธันวำคม 2560
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การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ พึง มี ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสีย ทุ ก ฝ่ ำยภำยใต้ กรอบของจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และข้ อพึ ง
ปฏิ บัติ ในกำรทำงำน จึง เห็ นควรให้ มี กำรประมวลและจัดท ำหลักบรรษั ทภิ บำลขึ ้น เพื่อ เป็ นแนวทำงในกำรบริ หำรองค์ กร ท ำ
ให้ เ กิ ดควำมเชื่ อ มั่น ว่ ำ กำรดำเนิ น กำรใดๆ กระทำด้ ว ยควำมเป็ นธรรม และคำนึง ถึง ผลประโยชน์ สูง สุดของผู้ถือ หุ้น และผู้มี
ส่วนได้ เสีย
ทั ้งนี ค้ ณะกรรมกำรบริ ษั ท ยึดมั่น ในหลักกำรดำเนิน ธุ รกิ จ ด้ ว ยควำมจริ ง ใจและซื่ อ สัตย์ สุจ ริ ต มี กำรกำหนดนโยบำย
แผนงำน กลยุท ธ์ กำรดำเนิ น งำน และกำรประเมิ น ผล ตลอดจนกำรดำเนิ น งำน และกำรกำกั บ ดูแ ลเรื่ อ งกำรบริ ห ำรควำม
เสีย่ งอย่ำ งโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ บ รรลุเป้ำหมำยอย่ำ งมีป ระสิทธิ ภำพสูงสุด
บริ ษัท มุ่ง มั่น ในกำรดำเนิน ธุรกิจ ตำมหลักบรรษั ทภิ บำลอย่ำ งต่ อเนื่อ ง ควบคู่ไปกับ กำรรั บผิ ดชอบต่อ สัง คมไทย ทั ้งนี ้
ก็เพื่อผลประโยชน์ ต่อผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ อง และสังคมโดยรวม
โดยที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มี ม ติอ นุมัติกำรกำหนดนโยบำยเกี่ ยวกับ กำรกำกับ ดูแ ลกิ จ กำร
ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพ ย์ แห่ง ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรั พย์ ”) ซึง่ ประกอบด้ วยหลักกำรสำคัญดัง ต่อไปนี ้
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1

กำรประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษั ท จัดให้ มีกำรประชุม ผู้ถือ หุ้น เป็ นกำรประชุม สำมัญประจำปี ภำยในสี่เ ดือ นนับแต่ วัน สิ ้นสุดของ
รอบปี บั ญ ชี ข องบริ ษั ท โดยจัด ท ำเป็ นหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ประกอบด้ วยข้ อมู ล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุ ม ที่ มี
รำยละเอี ยดข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุผล ควำมเห็ น คณะกรรมกำร คะแนนเสียงในกำรลงมติ อ ย่ ำ งชั ดเจนในแต่ ละวำระ รวมถึ ง
หลักเกณฑ์ ใ นกำรส่งคำถำมล่ว งหน้ ำ ของผู้ถือ หุ้น อย่ ำ งแน่ ชัด โดยบริ ษั ท ได้ จัดส่ง ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ทรำบล่ว งหน้ ำ เป็ นเวลำไม่ น้ อ ย
กว่ ำเจ็ ดวันก่ อ นวัน ประชุม และโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือ พิม พ์ ติดต่อ กันสำมวันก่ อ นกำรประชุมไม่ น้ อ ยกว่ ำ
สำมวัน และเปิ ดโอกำสให้ ผู้ถือ หุ้น สำมำรถมอบฉัน ทะให้ ก รรมกำรอิ ส ระหรื อ บุ คคลใดเข้ ำร่ ว มประชุ ม แทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉัน ทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่บริ ษัทจัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
ทุกครัง้ ก่อนเริ่ มประชุมมีกำรแถลงให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ทรำบถึงวิ ธีกำรออกเสียงลงคะแนนอย่ำงชัดเจน และในระหว่ ำงกำร
ประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมเห็นและตั ้งคำถำมใดๆ อย่ำงเท่ำเทียมกันในที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมโดย
มีคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ คณะผู้บริหำร และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทร่ วมชี ้แจงตอบข้ อซักถำมของผู้ถือหุ้นด้ วยทุก
ครั ้ง
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทอำจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ ในทำนองเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
สำมำรถเข้ ำชื่อทำหนังสือขอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทที่กำหนดไว้ ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมกำรบริษัทต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในหนึง่ เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
1.2
กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1 บริษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้ องได้
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1.2.2 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้ มีกำรลงมติเป็ นแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนั ้นมีหลำยรำยกำร เช่น วำระ
กำรแต่งตั ้งกรรมกำร
1.2.3 เพื่อควำมโปร่งใสและควำมเป็ นธรรม บริษัทจะจัดให้ มีทนำยควำม 1 คน ทำหน้ ำที่ เป็ นสักขีพยำนในกำรประชุม
ตลอดจนตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุม
ทรำบพร้ อมบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
1.2.4 บริษัทจะจัดให้ มีกำรใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญเพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ ง
ในภำยหลัง
1.2.5 ประธำนในที่ประชุมจัดสรรเวลำอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตั ้งคำถำมต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทได้
1.2.6 คณะกรรมกำรบริ ษัท จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทนำเทคโนโลยีมำใช้ กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั ้งกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
กำรนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้ รวดเร็ว ถูกต้ องแม่นยำ
1.3

กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิ ดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น
1.3.1 รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น จะมีกำรบันทึกกำรชี ้แจงขัน้ ตอนกำรลงคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ ที่
ประชุมทรำบก่อนดำเนินกำรประชุม และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตั ้งประเด็น หรื อซักถำม รวมทั ้งบันทึกคำถำม
คำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ ำน และงดออกเสียงเป็ นอย่ำงไร รวมถึงจะ
บันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุมด้ วย
1.3.2 บริษัทจะเปิ ดเผยให้ สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือ
หุ้นบน website ของบริษัท

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
2.1

กำรให้ ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงำน
กำกับดูแลในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะแจ้ งกำหนดกำรประชุมพร้ อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของกรรมกำรต่อตลำด
หลักทรัพย์ และผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงน้ อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดทำหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น
เผยแพร่ ทั ้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ที่ใช้ ในกำรประชุม ขั ้นตอนกำรออก
เสียงลงมติ รวมทั ้งสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทหุ้น
2.2

กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
2.2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสทิ ธิเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ ชัดเจนเป็ นกำรล่วงหน้ ำ เพื่อ
แสดงถึงควำมเป็ นธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่มวำระที่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอหรือไม่
2.2.2 บริษัทจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ ำและให้ โอกำสใช้
สิท ธิ ใ นกำรแต่ ง ตั ง้ กรรมกำรเป็ นรำยคน ทั ง้ นี ้ กำรเสนอชื่ อ จ ำเป็ นต้ องมี ข้ อ มู ลประกอบกำรพิ จ ำรณำด้ ำ น
คุณสมบัติและกำรให้ ควำมยินยอมของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อด้ วย

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 119

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

2.2.3 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนิ นกำรประชุมโดยเรี ยงตำมวำระที่ได้ แ จ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ มีกำร
เพิ่มเติมวำระอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ล่วงหน้ ำในหนังสือเชิญประชุม โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลำใน
กำรศึกษำข้ อมูลก่อนตัดสินใจ รวมไปถึงเพื่อควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุม
2.2.4 ในกำรประชุมเพื่อเลือกตั ้งกรรมกำร บริษัทจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมกำรได้ ทีละ
คน ทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิ ที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ ำมำทำหน้ ำที่กรรมกำรเพื่อดูแลรักษำ
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่ จะทำให้ เกิดควำมหลำกหลำย และเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้ จริง
2.3

กำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
2.3.1 บริษัท มีกำรกำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์ อักษร พร้ อมทั ้งแจ้ ง
แนวทำงดังกล่ำวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
2.3.2 ห้ ำมไม่ให้ มีกำรใช้ โอกำสหรือข้ อมูลที่ได้ จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผู้บริหำร ในกำรหำประโยชน์ ให้ แก่ ตนเองหรื อผู้อื่น
ในทำงมิชอบ เช่น กำรซื ้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภำยใน กำรนำข้ อมูลภำยในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับกรรมกำรและผู้บริหำรถือเป็ นกำรเอำเปรี ยบ หรืออำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยรวม เป็ นต้ น
2.3.3 กรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรจะต้ องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ ตำมที่กฎหมำยกำหนด และจัดส่งรำยงำน
ดังกล่ำวให้ แก่คณะกรรมกำรบริษัท เป็ นประจำ รวมทั ้งเปิ ดเผยข้ อมูลในรำยงำนประจำปี

2.4

กำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำร
กรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เ สียของตนและผู้ที่เกี่ ยวข้ องเพื่อ ให้ คณะกรรมกำร
บริษัทสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริ ษัท ที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ และสำมำรถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัท
โดยรวม โดยผู้มีสว่ นได้ เสียจะต้ องรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียก่อนกำรพิจำรณำวำระนั ้นๆ และทำกำรบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรทุกครั ้ง ทั ้งนี ้ กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริ ษัท จะไม่มีส่วนร่ วมในกำรพิจำรณำในวำระ
ดังกล่ำว
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1

กำรกำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
บริษัทตั ้งมัน่ ในควำมยุติธรรมและควำมมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ เพื่อสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อันดีอย่ำงต่อเนื่องใน
กำรดำเนินธุรกิจ อันได้ แก่ ผู้บริหำรและพนักงำน ลูกค้ ำ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ คู่แข่งทำงกำรค้ ำ และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิ บัติต่อผู้
หนึ่ง ผู้ใ ดอย่ ำงไม่เ ป็ นธรรม ไม่ใ ช้ วิ จำรณญำณหรื อ ควำมสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้ โอกำสเท่ำ เที ยมกันโดยไม่แ บ่งเชื ้อชำติ
สัญชำติ ศำสนำ หรือเพศ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจึงจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญอย่ำงเป็ นธรรม โปร่ งใส และทันเวลำ เพื่อให้ ผ้ มู ีส่ว นได้
เสียทุกกลุ่ม ได้ รับ กำรปฏิ บัติ อ ย่ ำ งเท่ ำ เที ยมกั น นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ยัง ได้ มี จัดช่ อ งทำงรั บ แจ้ ง เบำะแส หรื อ ข้ อ ร้ องเรี ยน หรื อ
ข้ อเสนอแนะ ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรกระทำของบริ ษัท ที่เกี่ยวกับกำรทำผิดกฎหมำยหรื อผิดจรรยำบรรณ ควำมไม่ถูกต้ องของ
รำยงำนทำงกำรเงิน ควำมบกพร่องของระบบควบคุมภำยใน กำรกระทำที่ไม่เป็ นธรรม หรื อประเด็นต่ำงๆ ที่แสดงว่ำผู้มีส่วนได้ เสีย
ได้ รับ ผลกระทบ โดยบริ ษัท จะดำเนิ น กำรตรวจสอบขัน้ ตอนและบัน ทึกกำรสอบสวนไว้ เ ป็ นลำยลักษณ์ อักษร และไม่เ ปิ ดเผย
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รำยละเอียดผู้แจ้ งเบำะแส เพื่อเป็ นกำรคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแสจำกผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิ ของผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุม่ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำ งเป็ นธรรมและเท่ำเทียมด้ วยสิทธิ ขั ้นพื ้นฐำน ยึดมั่น ในข้ อปฏิ บัติตำมหลักกำรกำกับดูแ ล
กิจกำรที่ดี มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีระบบบัญชี กำรเงิน ระบบกำรควบคุม และตรวจสอบ
ภำยในที่มีควำมเชื่อถือได้ เพื่อให้ แน่ใจว่ำผู้ถือหุ้นทุกคนได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเสมอภำคในเรื่ องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทั ง้ สิทธิ
ในกำรเข้ ำร่วมประชุมและกำรออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรมอบฉันทะ กำรให้ ข้อมูลล่วงหน้ ำในเวลำที่เหมำะสมเพื่อใช้
ในกำรตัดสินใจ สถำนที่ประชุม กำรจัดสรรเวลำให้ ควรแก่วำระ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียและสิทธิ ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงอิสระในที่ประชุม เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทจะไม่ดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหำประโยชน์ให้ ตนเองและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับต่อบุคคลภำยนอก
นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรจัดทำรำยงำนสถำนะและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท รวมทั ้งข้ อมูลสำรสนเทศ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย
ทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลำ ถูกต้ องและครบถ้ วนตำมควำมจริ ง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่ำงเพียงพอ
และเป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำหนด
พนักงาน
บริ ษั ท ให้ ควำมสำคัญกับ พนักงำนทุกคน ซึ่ง พนักงำนถื อ ว่ ำ เป็ นปั จ จัยสำคัญสู่ควำมสำเร็ จขององค์ กร บริ ษั ท จึง ได้
กำหนดให้ มีนโยบำยในเรื่ องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับพนักงำน อำทิ สวัสดิกำรด้ ำนกองทุนเงินทดแทน ด้ ำนกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ด้ ำน
เครื่องแบบพนักงำน ด้ ำนกีฬำ กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจำปี และด้ ำนควำมช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บำดเจ็บ หรื อ ทุพพล
ภำพ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริษัทดำเนินกำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถสำหรับ รองรับกำรเติบโตของธุรกิจใน
อนำคต โดยจัดให้ มีกำรฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับพนักงำนแต่ละแผนก จัดให้ อยู่ใน
ระดับที่สมเหตุสมผลและให้ เหมำะสมกับผลกำรปฏิ บัติงำนของพนักงำนแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้ อมกับมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ให้ กบั พนักงำนในแผนกนั ้นๆ โดยรำยละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดังนี ้
- ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิ บัติงำนของ
พนักงำนแต่ละคน
- ดูแลรักษำสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงำน
- ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีกำรฝึ กอบรมให้ ควำมรู้ กับพนักงำนในทุกด้ ำ น เช่น กำรพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำน
กำรให้ ควำมสำคัญในด้ ำนสิง่ แวดล้ อมซึ่งเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนหลักของบริษัท เป็ นต้ น
- กำรแต่งตั ้ง กำรโยกย้ ำย รวมทั ้งกำรให้ รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน ต้ องกระทำด้ วยควำมเสมอภำค บริ สทุ ธิ์ ใจ
และตั ้งอยู่บนพื ้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม รวมทั ้งกำรกระทำหรื อกำรปฏิ บัติของพนักงำน
นั ้นๆ
- ปฏิ บัติต่อพนักงำนบนพื น้ ฐำนแห่ง ควำมยุติธรรม และให้ ควำมสำคัญต่ อกำรพัฒนำ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้ โอกำสกับพนักงำนอย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
- ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด
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-

-

บริ หำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เ ป็ นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อ ควำมมั่นคงในหน้ ำที่กำรงำนของ
พนักงำน
ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้ วยควำมสุภำพและให้ ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรีของควำมเป็ นมนุษย์
มีช่องทำงให้ พนักงำนเข้ ำแจ้ งเรื่ องที่ส่อไปในทำงผิดระเบียบวินัยและกฎหมำยได้ โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ ที่บอร์ ด
และเว็บไซต์ภำยในของบริษัท ถึงช่องทำงในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเรื่ องร้ องเรี ยน ได้ แก่ กล่องรับควำมคิดเห็น
และเรื่องร้ องเรียนภำยในบริษัท และกรรมกำรผู้จัดกำรเท่ำนั ้นที่มีกุญแจสำมำรถเปิ ดกล่องร้ องเรี ยนได้ รวมถึงอีเมล์
ของกรรมกำรผู้จดั กำร “tiyada@asiabiomass.com”
ส่งเสริ มให้ พนักงำนเข้ ำใจในเรื่ องจรรยำบรรณและบทบำทหน้ ำที่ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิ ดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ
จรรยำบรรณอย่ำงทัว่ ถึง
จัดโครงกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต กำรคอร์ รัปชั่น และสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ พนักงำนทุกคนปฏิ บัติ
ตำมกฎหมำย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

ลูกค้ า
บริษัทมุ่งมัน่ ที่จะจัดหำสินค้ ำและบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพและได้ มำตรฐำน มีกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ ำ กำรจัดส่งที่ ถูกต้ อง
และทันเวลำ ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้ อตกลง หรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ ำอย่ำงโปร่ งใสและเท่ำเทียมกัน พร้ อมกับกำรเอำใจใส่กับ
ควำมต้ องกำรในรู ปแบบต่ำงๆ ของลูกค้ ำในแต่ละอุตสำหกรรม โดยมีหน่วยงำนที่ติดต่อกับลูกค้ ำ พร้ อมให้ คำแนะนำและรับฟั ง
ข้ อเสนอแนะหรือข้ อคิดเห็นของลูกค้ ำ รวมถึงในเรื่องกำรรักษำควำมลับของ ลูกค้ ำ โดยรำยละเอียดของระเบียบและแนวปฏิ บัติมี
ดังนี ้
- จัดให้ มีระบบกำรดูแล เก็บรักษำ ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ลกู ค้ ำมอบหมำยให้ อยู่ในควำม
ดูแลของบริษัทอย่ำงรัดกุมและเหมำะสม
- ดำรงไว้ ซงึ่ สินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ให้ เพียงพอตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ ที่ทำงกำรกำหนดเพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมั่น
ของลูกค้ ำ
- ไม่เรียกร้ องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรื อรำงวัล หรื อสิ่งตอบแทนอื่นใดจำกลูกค้ ำหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่เป็ นกำรรับ
อันเนื่องจำกกำรให้ ตำมประเพณีนิยม
- ยึดถือและดำรงควำมซื่อสัตย์ สจุ ริตเป็ นหลักในกำรดำเนินธุรกิจ
- ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
- ดำเนิ น ธุ รกิจ โดยถูกต้ องตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของทำงกำร และจะไม่ ให้ ควำมช่ วยเหลือ ส่งเสริ ม หรื อ
สนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมำย
- ติดตำมพัฒนำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น และริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ นวัตกรรมเพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่ลกู ค้ ำ
ตลอดจนทุ่มเทกำลังควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
- ใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมระมัดระวังและเอำใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภำพแก่ลกู ค้ ำเยี่ยงผู้
ประกอบวิชำชีพ
- จัดเก็บ รั กษำ และดูแ ลข้ อ มูลอัน เป็ นควำมลับ ของลูกค้ ำ อย่ำ งรัดกุมเหมำะสม และจะไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลอัน เป็ น
ควำมลับนั ้นแก่บคุ คลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมจำกลูกค้ ำหรือเป็ นกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
- สือ่ สำรข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัทให้ ลกู ค้ ำเกิดควำมเข้ ำใจที่ถกู ต้ อง

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 122

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

-

จัดให้ มีกระบวนกำรที่ลกู ค้ ำสำมำรถแจ้ งถึงปั ญหำของกำรนำสินค้ ำไปใช้ หรื อกำรให้ บริ กำรที่ไม่เหมำะสมผ่ำนทำง
Email หรื อ Website เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ป้องกัน /แก้ ไขปั ญหำให้ กับลูกค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็ วและเหมำะสม รวมทั ้งนำ
ข้ อมูลดังกล่ำวไปปรับปรุงหรือพัฒนำสินค้ ำและกำรให้ บริกำรดังกล่ำวต่อไป

คู่ค้า
บริษัทคำนึงถึงควำมสำคัญกับคู่ค้ำ มีกำรซื ้อสินค้ ำและบริกำรจำกคู่ค้ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ รวมถึงปฏิ บัติตำม
กฎหมำย กติกำและสัญญำต่อคู่ค้ำอย่ำงยุติธรรม โปร่งใส และให้ ควำมสำคัญในเรื่องของกำรชำระค่ำสินค้ ำตำมกำหนดเวลำ ทั ้งนี ้
บริ ษัทมีระบบกำรคัดเลือกคู่ค้ำที่ มีควำมน่ำ เชื่อถือ มีควำมรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้ อม ทั ้งนี ้เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่ำลูกค้ ำจะ
ได้ รับสินค้ ำและบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำนตำมที่กำหนด โดยระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดงั นี ้
- ไม่เรียกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ ใดๆ ทำงกำรค้ ำกับคู่ค้ำโดยไม่สจุ ริ ต และปฏิ บัติ ตำมสัญญำ ข้ อตกลง และ
เงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิ บัติตำมเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ ำทรำบล่วงหน้ ำ
เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำด้ วยหลักแห่งควำมสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออำจเกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่ำงเหมำะสม และจะไม่แสวงหำประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมำย หรือขัดต่อข้ อกำหนดของทำงรำชกำร
- ไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดทรัพย์ สินทำงปั ญญำ รวมทั ้งส่ง เสริ มให้ ผ้ บู ริ หำร พนักงำนใช้ ทรัพยำกร
และทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ใช้ สินค้ ำและบริ กำรที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้ อง และไม่สนับสนุนกำรใช้ สินค้ ำ
หรือบริกำรที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์ สนิ ทำงปั ญญำ
- ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ อตกลงทำงกำรค้ ำอย่ำงเคร่ งครัด เพื่อยังผลให้ เกิดกำรค้ ำที่มีมำตรฐำนทั ้งกับคู่ค้ำในประเทศ
และต่ำงประเทศ
เจ้ าหนี ้
บริษัทมีกำรกำหนดเงื่อนไขและกำรปฏิบตั ิกบั เจ้ ำหนี ้ ซึ่งเป็ นสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่ได้ ให้ กำรสนับสนุนทำงด้ ำนกำรเงิน
แก่บริษัทอย่ำงมีควำมเหมำะสมกับสภำวะกำรดำเนินธุรกิจ ทั ้งนี ้ บริษัทได้ ทำกำรดูแลสถำนะกำรเงินของบริ ษัทเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่ำ
บริษัทสำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงในด้ ำนกำรเงินได้ และพร้ อมปฏิ บัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินตำมข้ อตกลง ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อมีเหตุทำให้ ผิดนัดชำระหนี ้ ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ ำหนี ้ทรำบโดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง เพื่อร่ วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไขโดยใช้ หลักควำมสมเหตุสมผล
คู่แข่ ง
บริษัทประพฤติปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม และตั ้งอยู่บนพื ้นฐำนของกำรได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อทั ้งสองฝ่ ำย หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อทำลำยคู่แข่งทำงกำรค้ ำ และไม่แสวงหำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำง
กำรค้ ำด้ วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมำะสม และไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ ำด้ วยกำรกล่ำวหำในทำงเสื่อมเสียโดย
ปรำศจำกข้ อมูลควำมจริง รวมถึงไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและงำนอันมีลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น หรื อคู่แข่ง
ทำงกำรค้ ำ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 123

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชุมชนที่บริ ษัทตัง้ อยู่
บริษัทตระหนักถึงปั ญหำด้ ำนสิง่ แวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่ำงดี เนื่องจำกบริ ษัทดำเนิน
ธุรกิจนำเข้ ำและจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล ซึง่ อำจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ ้น คือ กำรมีฝนฟุ
ุ่ ้ งกระจำยรอบบริ เวณคลังเก็บสินค้ ำ และ
บริ เ วณที่รถบรรทุกขนส่ง สิน ค้ ำ จะน ำสินค้ ำ ไปจัดส่ง ให้ กับ ลูกค้ ำ ทำงบริ ษั ท จึง มีม ำตรกำรต่ ำ งๆ ในส่วนของ สิ่ง แวดล้ อ ม ทัง้
มลภำวะทำงเสียง ทำงอำกำศและทำงน ้ำ โดยบริ เวณคลังสินค้ ำ มีระบบกำรรั กษำควำมปลอดภัย ระบบกำรรักษำควำมสะอำด
สุขอนำมัย ป้องกันฝุ่ นฟุ้งกระจำย
สิ่งแวดล้ อมและสังคม
บริ ษัท ได้ ตระหนักดี ถึงกำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจและควำมไว้ วำงใจจำกชุม ชนที่ อยู่อ ำศัย โดยบริ เวณรอบพื ้นที่ คลัง สินค้ ำ
บริษัทได้ มอบหมำยให้ จป.วิชำชีพ ดูแลปั ญหำข้ อร้ องทุกข์ของชำวบ้ ำนที่อยู่ในบริ เวณนั ้น บริ ษัทยังได้ ให้ กำรสนับสนุนในส่วนของ
ภำครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้ เคียง เช่น บริจำคคอมพิวเตอร์ ให้ โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมด้ ำนศำสนำ สนับสนุนกิจกรรม
เด็ กนักเรี ยนและผู้สูง อำยุ ตำมโอกำสสมควร เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ในกำรรั บ สมัครงำนของบริ ษั ท จะให้ ค วำมสำคัญแก่ ผ้ ูที่ มี
ภูมิลำเนำในบริเวณใกล้ เคียง ทั ้งนี ้ เพื่อสร้ ำงงำนให้ แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงอันจะนำมำซึ่งรำยได้ และ
ควำมเจริญทำงธุรกิจในชุมชนนั ้น
บริษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรบริหำรองค์กรให้ มีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล โดยคำนึงถึ งควำมรับผิดชอบที่
มีต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม ดังนั ้นคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับนโยบำยกำรดูแลสิ่งแวดล้ อม สังคมและชุมชน
และส่งเสริมให้ พนักงำนทุกคน รู้จกั ใช้ ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด รักษำสภำพแวดล้ อมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
4.1

กำรเปิ ดเผยข้ อมูล
- บริ ษัท ให้ ควำมมั่นใจต่อ นักลงทุนในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่ สำคัญของบริ ษัท อย่ ำ งถูกต้ อง ครบถ้ วน ทัน เวลำ
โปร่งใส และเท่ำเทียมกัน ทั ้งข้ อมูลทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง ภำยใต้ กฎหมำยและ
กรอบ ข้ อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของบริษัท ที่เกี่ยวข้ องกับกำรป้องกันมิให้ ควำมลับทำงกำรค้ ำรั่วไหลไปยังคู่แข่ง
ทำงกำรค้ ำ โดยบริษัทจัดให้ มีหน่วยงำนเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์ ” เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน นักวิ เครำะห์ ตลำดหลักทรัพย์ รวมทั ้งยัง เปิ ดโอกำสให้ มีกำรชี ้แจง พบปะ และตอบข้ อซักถำมโดย
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทอีกด้ วย
- บริ ษัทจัดทำรำยงำนนโยบำยกำรกำกับ ดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และ
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลสิง่ แวดล้ อมและสังคม ที่ได้ ให้ ควำมเห็นชอบไว้ โดยสรุ ปจำกคณะกรรมกำร รวมถึงผลกำร
ปฏิบตั ิและเหตุผลในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวได้ ไว้ ในรำยงำนประจำปี
- บริษัทจะจัดให้ มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจำปี
- บริ ษัท จะจัดท ำคำอธิ บ ำยและกำรวิเ ครำะห์ ของฝ่ ำยจั ดกำร (Management Discussion and Analysis หรื อ
MD&A) เพื่ อ ประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ น ทุกไตรมำส เพื่ อ ให้ นัก ลงทุน ได้ รั บ ทรำบข้ อ มูล และเข้ ำใจกำร
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ ดียิ่งขึ ้น
- บริษัทมีกำรเปิ ดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ กำรไว้ ด้วย
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-

-

บริษัทจะเปิ ดเผยบทบำทและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวนครัง้ ของกำรประชุม
และจำนวนครั ้งที่เข้ ำร่วมประชุมในปี ที่ผ่ำนมำและควำมเห็นจำกกำรทำหน้ ำที่ รวมทั ้งกำรฝึ กอบรมและพัฒนำด้ ำน
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรบริษัทในรำยงำนประจำปี
บริ ษัท จะเปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำ ยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บ ริ หำรระดับ สูงของบริ ษัท และบริ ษั ทย่อย ที่
สะท้ อนถึงภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละท่ำน รวมทั ้งรูปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทนด้ วย

4.2

ข้ อมูลขั ้นต่ำที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์
นอกจำกกำรเผยแพร่ ข้อมูลไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ตำมกฎเกณฑ์ ที่
กำหนดแล้ ว บริษัท ยังทำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัท พร้ อมทั ้งมีกำรทบทวนอยู่เป็ นประจำเพื่อให้ เนื ้อหำ
ข้ อมูลเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยข้ อมูลดังกล่ำวประกอบไปด้ วย
1. วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
3. รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร
4. งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ทั ้งฉบับปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้ ำ
5. แบบ 56-1 และรำยงำนประจำปี ที่สำมำรถให้ ดำวน์โหลดได้
6. ข้ อมูลหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัท นำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผู้จัดกำรกองทุน หรือสือ่ ต่ำงๆ
7. โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นทั ้งทำงตรงและทำงอ้ อม
8. โครงสร้ ำงกลุม่ บริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้ ำ
9. กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทั ้งทำงตรงและทำงอ้ อมที่ถือหุ้นตั ้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทั ้งหมด และ
มีสทิ ธิออกเสียง
10. กำรถือหุ้นทั ้งทำงตรงและทำงอ้ อมของกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำรระดับสูง
11. หนังสือเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ถือหุ้น
12. นโยบำยด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
13. นโยบำยด้ ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง รวมถึงวิธีกำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ ำนต่ำง ๆ
14. ข้ อมูลติดต่อหน่วยงำน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สำมำรถให้ ข้อมูลได้ หมำยเลข
โทรศัพท์
หมวดที่ 5: โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ และความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
5.1

โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมกำรตำมจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน
นอกจำกนี ้ กรรมกำรบริ ษัทจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรื อหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรบริ ษัททั ้งหมดแล้ วแต่จำนวนใดจะสูง
กว่ ำ จะต้ อ งเป็ นกรรมกำรอิ สระ ซึ่ง มี คุณสมบัติครบถ้ ว นตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยบริ ษั ท มหำชนจ ำกัด หลักเกณฑ์ ข องสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ทั ้งยังเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม
ทัง้ ด้ ำ นธุ รกิ จ บั ญชี แ ละกำรเงิ น ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งและสนับ สนุน ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ปั จ จุบัน คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี จ ำนวน 7 ท่ ำ น
ประกอบด้ วยกรรมกำรที่ม ำจำกฝ่ ำยบริ หำรจำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรที่ไ ม่เป็ นผู้บริ หำร จำนวน 5 ท่ำน โดยมี กรรมกำรที่ มี
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คุณสมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน ถึงแม้ ว่ำกรรมกำรผู้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษัทจะมิใช่กรรมกำรอิสระ แต่
ประธำนกรรมกำรมิได้ มีตำแหน่งใดๆ ในฝ่ ำยบริหำร มิใช่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์ ใดๆ กับกลุ่มผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ (ครอบครัว ควรสถำพร) โดยประธำนกรรมกำรถือ หุ้น ในบริ ษัท ในสัดส่ว นเพียงร้ อยละ 5 ของทุนที่ เรี ยกชำระแล้ ว
ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครัง้ นี ้ ซึ่งกำรจัดโครงสร้ ำงกำรจัดกำรดังกล่ำว เป็ นไปเพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
สำมำรถปฏิ บัติห น้ ำที่ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิทธิ ภ ำพ และท ำให้ เกิ ดกำรถ่ว งดุลในกำรพิจ ำรณำและออกเสียงในเรื่ อ งต่ำ งๆ ได้ อ ย่ ำ ง
เหมำะสม กำรออกเสียงของประธำนกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรอิสระสำมำรถคำนอำนำจกำรออกเสียงของกรรมกำรที่เป็ น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ได้ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระมีควำมเห็นว่ำกำรอนุมัติกำรเข้ ำทำรำยกำรใดมิได้
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
นอกจำกนั ้น คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งเลขำนุกำรบริ ษัท โดยอำจเป็ นผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร หรื อบุคคลอื่นที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรี ยม
วำระกำรประชุม นำส่งเอกสำรกำรประชุม และบันทึกรำยงำนกำรประชุม รวมทั ้งจะต้ องมีอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับ ผิดชอบ
เป็ นไปตำมมำตรำ 89/15 วรรคหนึ่ง แห่ งพระรำชบัญญั ติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีกำรแก้ ไ ข
เพิ่มเติม)
5.2

คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรกระจำยอำนำจในกำรบริ หำรที่มีประสิทธิ ภำพและมีควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรจัดกำร โดย
จัดให้ มคี ณะกรรมกำรชุดย่อย 4 คณะ กล่ำวคือ (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษัท ในกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (2) คณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อช่วยในกำร
พิจำรณำและกลัน่ กรองงำนเฉพำะเรื่ องเพื่อประกอบกำรตัดสินใจของกรรมกำรผู้จัดกำร (3) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน เพื่อทำหน้ ำที่สรรหำบุคคลที่มีควำมเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง พิจำรณำรู ปแบบ
และหลักเกณฑ์ กำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนให้ แ ก่กรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง และเสนอควำมเห็ นต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป (แล้ วแต่กรณี) ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้ เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส มีควำมเป็ นธรรม
กับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิ ภำพต่อองค์ กร และ (4) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมกำร
บริ ษัทในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจำกปั จจัยภำยใน และภำยนอกที่อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท รวมถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในธุรกิจในระยะยำว
5.3
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำรบริ ษัท มีบทบำทสำคัญในกำรดูแล และจัดกำรบริ ษัท รวมถึงปฏิ บัติหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยควำมซื่อสัตย์ สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท และมีควำมรับผิดชอบเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย (Accountability to Shareholders)
- คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี บ ทบำทส ำคั ญ กำหนดนโยบำย และทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท และก ำกั บ
ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ ฝ่ำยบริ หำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำย และระเบียบของ
บริ ษัทอย่ำงมีป ระสิทธิ ภำพ และประสิทธิ ผลภำยใต้ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่ ำทำงเศรษฐกิ จสูงสุด
ให้ แก่กิจกำร และควำมมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
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-

-

-

-

-

-

คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ให้ เป็ นลำยลักษณ์ อักษร เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ ำงทุกคนใช้ เป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้ อบังคับและระเบียบของ
บริ ษั ท คณะกรรมกำรจะท ำกำรติ ดตำมให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยดั ง กล่ ำ วอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด นอกจำกนั น้
คณะกรรมกำรจะทำกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมดังกล่ำวเป็ นประจำทุกปี
คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้ บริ ษัทจัดทำคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิ บัติในกำรทำงำนขึ ้นเป็ นลำยลักษณ์
อักษรเพื่อให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน และช่วยกันธำรงไว้ เพื่อชื่อเสียงที่
ดี และควำมภำคภูมิใจของพนักงำน อันจะนำไปสู่กำรเป็ นองค์ กรที่มีระบบกำรกำกับดูแลที่ดี โดยบริ ษัทหวังเป็ น
อย่ำงยิ่งที่จะให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้ หลักจริยธรรมตำมคู่มือนี ้อย่ำงสม่ำเสมอในทุกกรณีจนกลำยเป็ น
หลักประจำใจในกำรทำงำน นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้ ตั ้งคณะทำงำนดำเนินกำรเกี่ยวกับคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อกำร
เผยแพร่ ประชำสัม พัน ธ์ จัดฝึ กอบรม รณรงค์ แ ละสนับสนุนให้ มี กำรปฏิ บัติอย่ ำงจริ งจัง ติดตำมประเมิน ผลกำร
ปฏิบตั ิตำมคู่มืออย่ำงสม่ำเสมอ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ำยบริหำรมีกำรปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงมีจริยธรรม และมีควำมเท่ำเทียม
พิจำรณำ และอนุมตั ิ และ/หรือพิจำรณำ และให้ ควำมเห็น เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมั ติกำรเข้ ำทำ
ธุรกรรมที่มีนยั สำคัญต่อบริษัท และกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่กฎหมำย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือข้ อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
คณะกรรมกำรทำกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบตำมแนวทำงที่ได้
ระบุไว้ อย่ำ งชัดเจนของบริ ษัท เพื่ อผลประโยชน์ ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญ กำรพิ จำรณำกำรท ำ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งนั ้น ผู้มีส่วนได้ เสียจะไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจ โดยคณะกรรมกำรจะมีกำรกำกับ
ดูแลอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ มีกำรปฏิ บัติตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับขั ้นตอนกำรดำเนินกำรจนไปถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน ซึ่งทำงบริ ษัท มีข้อกำหนดในข้ อบังคับของ
บริษัท เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตำมควำมหมำยของประกำศตลำดหลักทรัพย์ ให้ บริ ษัทต้ อง
ปฏิ บัติตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ ประกำศดัง กล่ำ ว นอกจำกนี บ้ ริ ษัท ยัง ได้ กำหนดเป็ นแนวทำงปฏิ บัติในคู่มื อ
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท สำหรับกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนไม่พึง ปฏิ บัติตนในลักษณะที่อำจจะก่อให้ เกิ ด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กับ บริ ษัท โดยกรรมกำร ผู้บ ริ หำร พนักงำน ครอบครั ว และผู้อ ยู่ภำยใต้ ช ำยคำ
เดียวกันต้ องไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กับบริ ษัท ไม่ว่ำโดยตรงหรื อทำงอ้ อม และไม่ว่ำจะ
ด้ วยกำรกระทำของตนเอง หรือร่วมกับสมำชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ ชิด
ดำเนินกำรให้ บริ ษั ทมีระบบทำงบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล และเชื่อถือได้
พิจำรณำ และกำหนดแผนงบประมำณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมำณประจำปี ให้ เหมำะสม และสอดคล้ อง
กับนโยบำย และทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ ฝ่ำยบริ หำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
ตำมแผนงบประมำณประจำปี
ติดตำมกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ และตระหนักถึงกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำย และข้ อกำหนดใน
สัญญำที่เกี่ยวข้ องของบริษัท โดยกำหนดให้ ฝ่ำยบริ หำรรำยงำนผลกำรปฏิ บัติงำน ตลอดจนเรื่ องที่สำคัญอื่นๆ ของ
บริษัทให้ คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส เพื่อให้ กำรดำเนินกิจกำรของ
บริษัทเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิผล
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จัดให้ มีระบบกำรควบคุมด้ ำนกำรดำเนินงำน ด้ ำนรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ ำนกำรปฏิ บัติตำมกฎ ระเบียบและ
นโยบำย และคณะกรรมกำรจะแต่งตั ้งให้ มีบคุ คลหรือหน่วยงำนที่มีควำมอิสระในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่เป็ นผู้รับผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม ดัง กล่ำว และท ำกำรทบทวนระบบอย่ำ งน้ อ ยปี ละ 1 ครั ง้ และนำรำยกำร
ตรวจสอบดังกล่ำวไปรำยงำนในรำยงำนประจำปี
มีบทบำทสำคัญในกำรดำเนินกำรเรื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยจัดให้ มีแนวทำง และมำตรกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสมเพียงพอ และมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ
คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบทำกำรให้ ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรบริหำรควำมเสีย่ งไว้ ในรำยงำนประจำปี
จัดให้ มีรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท และ/หรื อของคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำย หรื อกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อ งกำหนด รวมถึงรำยงำนให้ ผ้ ูถือหุ้นทรำบอย่ำ งสม่ำเสมอ และครบถ้ วนตำมควำมเป็ นจริ งถึงสภำพกำร
ดำเนินธุรกิจในปั จ จุบัน และแนวโน้ ม กำรดำเนิ นธุรกิจในอนำคตของบริ ษัท ทั ้งในด้ ำนบวกและลบ พร้ อมเหตุผล
สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
จัดให้ มี แ นวทำงดำเนิ นกำรที่ ชัดเจนกับ ผู้ที่ ป ระสงค์ จ ะแจ้ ง เบำะแส หรื อผู้มี ส่ว นได้ เ สียผ่ ำนทำง Website หรื อ
รำยงำนตรงต่อบริษัท
กำหนดกลไกในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ ของเงินลงทุนของบริ ษัท โดยทำหน้ ำที่ในกำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ จะส่งไปเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อ ย เพื่อควบคุม กำรบริ หำรให้ เ ป็ นไปตำม
นโยบำยของบริษัท และกำรทำรำยกำรต่ำงๆ ให้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ ของกฎหมำยหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพย์
พิจำรณำ และอนุมตั ิโครงสร้ ำงองค์กรที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั ้งคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ และ
แต่งตั ้งกรรมกำร หรือบุคคลที่มีประสบกำรณ์ และควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควรเข้ ำ
ด ำรงตำแหน่ ง สมำชิ กในคณะอนุกรรมกำร รวมถึ ง กำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ ำที่ และควำมรั บ ผิ ดชอบของ
คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ
พิจำรณำ และแต่งตั ้งกรรมกำรผู้จัดกำร และกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับ ผิดชอบของกรรมกำร
ผู้จดั กำร
พิจำรณำ และกำหนดโครงสร้ ำงค่ำตอบแทนประจำปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
ของกรรมกำร ผู้บริ ห ำร และพนักงำน โดยคำนึง ถึง ปั จจัยต่ ำ งๆ ที่ เ หมำะสม เช่น ผลกำรประเมิน งำน ตำแหน่ ง
ขอบเขตหน้ ำ ที่ และควำมรับ ผิ ดชอบ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และอัตรำค่ ำ ตอบแทนที่ เ หมำะสมใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน
พิจำรณำจำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ และอนุมัติ
พิ จ ำรณำแต่ ง ตัง้ บุค คลที่ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมี คุณสมบัติครบถ้ ว นตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้ อ งตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนน ำเสนอ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำแต่งตั ้งเป็ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้ กรรมกำรคนหนึ่ง หรื อหลำยคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิ บัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้ บุคคลดังกล่ำวมี

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 128

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

-

5.4

อำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ ไขกำรมอบอำนำจนั ้นๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทั ้งนี ้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวต้ อง
จัดทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็ นมติคณะกรรมกำรในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงชัดเจน และ
มีกำรระบุขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของผู้รับมอบอำนำจไว้ อย่ำงชัดเจน รวมทั ้งผู้ได้ รับมอบอำนำจนั น้ ต้ องไม่มีอำนำจ
อนุมัติรำยกำรที่บุคคลดังกล่ำ ว หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (“บุคคลที่อ ำจมีควำมขัดแย้ ง ” ให้ มีควำมหมำย
ตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อ คณะกรรมกำรตลำดทุน)
อำจมีสว่ นได้ เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมัติรำยกำร
ที่เป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้
มีอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบอื่นใด ตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำย และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของ
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
- กำรประชุมมีวำระที่สำคัญประกอบไปด้ วย กำรให้ ควำมรู้ และรำยงำนผลกำรทำงำนของแต่ละหน่วยงำนในบริ ษัท
พิจำรณำงบกำรเงินของบริษัทในแต่ละไตรมำส ควำมคืบหน้ ำของโครงกำรลงทุนต่ำงๆ ของบริ ษัท รวมทั ้งพิจำรณำ
นโยบำยต่ำงๆที่สำคัญ แผนกำรดำเนินงำนของบริษัท
- คณะกรรมกำรบริษัทต้ องมีกำรประชุม อย่ำงน้ อยไตรมำสละครั ้ง และมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยมี
กำรกำหนดวำระกำรประชุม และแจ้ งให้ กรรมกำรทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน และให้ ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ใน
กรณีที่ประธำนกรรมกำรเห็นว่ำมี ควำมจำเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษำสิทธิ หรื อประโยชน์ ของบริ ษัท บริ ษัทอำจแจ้ งให้
กรรมกำรทรำบล่วงหน้ ำน้ อยกว่ำ 7 วัน ก็ได้
- ในกรณีที่ บริ ษัท ไม่ ได้ มีกำรประชุมทุกเดือ น บริ ษัท จะทำกำรส่งรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรและเอกสำรต่ ำงๆ ให้
กรรมกำรทรำบทุกเดือน เพื่อให้ สำมำรถควบคุมและดูแลฝ่ ำยจัดกำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง
- กรรมกำรบริษัททุกท่ำนจะเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษั ท ทัง้ หมดในรอบหนึ่ง ปี นอกจำกนัน้ กำรประชุม แต่ละครั ง้ จ ำเป็ นต้ อ งมี กรรมกำรไม่ น้ อ ยกว่ ำ กึ่ง หนึ่ง ของ
กรรมกำรทั ้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิ บัติหน้ ำที่ได้ ถ้ ำมีรองประธำนกรรมกำรอยู่ ให้ รอง
ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ป ระชุม แต่ ถ้ำ ไม่มี รองประธำนกรรมกำรหรื อ มี แต่ ไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุม นัน้ หรื อ ไม่
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึง่ เป็ นประธำนที่ประชุม
- คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจเชิญคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ (เช่น คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง) หรือฝ่ ำยบริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรือบุคคลที่เห็นสมควร เข้ ำร่ วมประชุม ใน
วำระกำรประชุมนั ้นๆ และขอข้ อมูลตำมควำมจำเป็ น และเหมำะสมกับวำระกำรประชุม
- เลขำนุกำรบริษัททำหน้ ำที่บนั ทึกกำรประชุม และจัดทำรำยงำนกำรประชุม พร้ อมเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ต้อง
จัดทำขึ ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรก่อนกำรประชุม
- ประธำนกรรมกำรจะทำกำรจัดสรรเวลำกำรประชุม ให้ เ ป็ นไปอย่ ำงเหมำะสม และในระหว่ ำงกำรประชุม จะเปิ ด
โอกำสให้ มี กำรแสดงควำมเห็น อย่ำงอิสระ โปร่ งใส และเต็ม ที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ข องผู้ถือหุ้น และผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้ องอย่ำงเป็ นธรรม
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-

5.5

บริษัทมีนโยบำยให้ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรสำมำรถที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมเหมำะสม เพื่ออภิ ปรำย
ปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่ วมด้ วย โดยหลังจำกกำรประชุมจะมีกำร
รำยงำนกรรมกำรผู้จัดกำรให้ ทรำบถึงผลกำรประชุมด้ วย

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
- บริษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยในกำรประเมินตนเองทุกๆ ปี โดยมีกำรกำหนดบรรทัด
ฐำนที่จะใช้ เปรียบเทียบผลปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์
- บริษัทประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรทั ้งในรูปแบบคณะและรำยบุคคล

5.6

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
บริ ษั ทได้ กำหนดค่ำ ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยกำรพิจำณำให้ อ ยู่ใ นลักษณะที่ เปรี ยบเที ยบได้ กับ ระดับ ที่
ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ ำที่ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้น
ส่วนค่ำตอบแทนของผู้จัดกำรและผู้บริ หำรระดับสูงนั ้น บริ ษัท พิจำรณำจำกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิ บัติง ำน
ของแต่ละคน ประกอบกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและมีกำรพิจำรณำปรับปรุ งให้ เหมำะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสำหกรรม
เดียวกัน
ทั ้งนี ้ บริษัทจัดให้ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรทั ้งหมด เป็ นผู้ประเมินผลกรรมกำรผู้จัดกำรเป็ นประจำทุกปี โดยใช้ บรรทัด
ฐำนที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ ำกับกรรมกำรผู้จดั กำรตำมเกณฑ์ที่เป็ นธรรม โดยผลประเมินจะถูกนำเสนอให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ และประธำนกรรมกำรเป็ นผู้สง่ สำรกำรประเมินดังกล่ำวให้ กรรมกำรผู้จดั กำรทรำบ
5.7

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
- คณะกรรมกำรบริษัทเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริ หำร เลขำนุกำรบริ ษัท ฯลฯ ในกำรเข้ ำรับกำร
อบรมเกี่ยวกับระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ทั ้งที่จดั ขึ ้นภำยในและภำยนอกองค์กร
- ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดเอกสำรและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ เพื่ออำนวยต่อกำรทำงำนของกรรมกำรใหม่ รวมถึงช่วยแนะนำ
ลักษณะธุรกิจ และแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ แก่กรรมกำรใหม่เสมอ
- มีกำรกำหนดให้ กรรมกำรผู้จดั กำรรำยงำนแผนกำรพัฒนำและสืบทอดงำนเพื่อให้ ทรำบเป็ นประจำ ทั ้งนี ้เพื่อให้ เกิด
ควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนในกรณีที่กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริ หำรระดับสูงไม่สำมำรถดำรงตำแหน่งหน้ ำที่
ต่อไปได้
- มีกำรจัดโครงกำรสำหรับพัฒนำผู้บริหำรโดยให้ กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเป็ นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ ทำในระหว่ำงปี
โดยพิจำรณำควบคู่ไปกับแผนสืบทอดงำน

11.1

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรชุดย่ อยของบริ ษั ท ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ เ ฉพำะเรื่ อ งและเสนอเรื่ อ งให้

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 130

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรบริ ษั ทพิ จำรณำหรื อ รับ ทรำบแล้ วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมกำรชุดย่ อยดัง กล่ำวมีสิทธิ หน้ ำที่ ตำมที่ ได้ กำหนดไว้ ใ น
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี ้
1.1

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำงสำวภัทรวรรณ มำนัสสถิตย์
กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมีดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ เป็ นผู้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงิน ทั ้งนี ้ ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำเอก สำขำบริ หำรธุรกิจ จำก Manchester Business
School สหรำชอำณำจักร ระดับปริญญำโท สำขำกำรเงิน จำก London Business School สหรำชอำณำจักร และระดับปริ ญญำ
ตรี สำขำพำณิชยศำสตร์ เอกเศรษฐศำสตร์ และกำรเงิน จำก The University of Melbourne ออสเตรเลีย ปั จจุบันดำรงตำแหน่ง
กรรมกำร และผู้บริหำรในหลำยบริษัท โดยมีประสบกำรณ์กำรทำงำนและมีควำมเชี่ยวชำญในด้ ำนกำรเงิน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้
ดังนี ้
1. รำยงำนทำงกำรเงิน
- สอบทำนให้ บริ ษั ทมี กระบวนกำรจัดท ำ และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในรำยงำนทำงกำรเงิน ของบริ ษั ท ให้ มี ควำม ถูกต้ อ ง
ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชี และผู้บริ หำรที่ รับผิดชอบจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินทั ้งรำยไตรมำส และประจำปี
2. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
- พิ จ ำรณำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรำยกำรที่ อ ำจมี ควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโย ชน์ ให้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
- พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยง หรือรำยกำรที่เกี่ยวข้ อง หรื อรำยกำรที่อำจก่อให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้ มีควำมถูกต้ องและครบถ้ วน
3. กำรควบคุมภำยใน
- สอบทำนให้ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม และมีประสิทธิผล
- พิจำรณำผลกำรตรวจสอบ และข้ อ เสนอแนะของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับระบบกำรควบคุม
ภำยใน และเสนอให้ ฝ่ำยบริหำรปรับปรุงแก้ ไขตำมข้ อเสนอแนะ รวมทัง้ ติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะนั ้น
4. กำรตรวจสอบภำยใน
- สอบทำนให้ บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็ นอิสระ และมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิ ผล
- สอบทำนกิจกรรม และโครงสร้ ำงของส่วนตรวจสอบภำยใน และอนุมตั ิกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภำยใน
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ร่ วมพิจำรณำให้ ควำมเห็น ชอบในกำรแต่ งตั ้ง เสนอควำมดีควำมชอบ โยกย้ ำย ถอดถอน หรื อเลิกจ้ ำง รวมทั ้งในกำร
กำหนด และปรับค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำหน่วยงำนนี ้ทำหน้ ำที่อย่ำงเป็ นอิสระ
- สอบทำนแผนกำรตรวจสอบภำยในร่ ว มกับ ผู้ต รวจสอบภำยใน โดยเฉพำะที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบควบคุม ภำยใน แ ละ
กระบวนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน
- พิจำรณำให้ ควำมเห็น และให้ ข้อสังเกตงบประมำณ และอัตรำกำลังของส่วนตรวจสอบภำยใน เพื่อเสนอฝ่ ำยบริ หำรเป็ น
ผู้อนุมตั ิ
- พิจำรณำแผนงำนตรวจสอบ และขอบเขตกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง ที่
ปรึกษำด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน (ถ้ ำมี) ให้ มีควำมสัมพันธ์ ที่เกื ้อกูลกัน ไม่ซ ้ำซ้ อน
5. กำรสอบบัญชี
- พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั ้งและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ได้ ผ้ สู อบบัญชีที่มีควำมเป็ นอิสระ โดยคำนึงถึง
ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนั ้น และประสบกำรณ์
ของบุคลำกรที่ได้ รับมอบหมำยให้ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงผลกำรปฏิ บัติงำนในปี ที่ผ่ำนมำ ตลอดจนพิจำรณำ
ถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั ้งนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเสนอควำมเห็นดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิต่อไป
- สอบทำนขอบเขต และวิธี กำรตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั ้งพิจำรณำเหตุผลในกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำร
ตรวจสอบ (กรณีมีกำรเปลีย่ นแปลงแผนกำรตรวจสอบในภำยหลัง)
- เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทำน หรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจำเป็ น และเป็ นเรื่ องสำคัญระหว่ำงกำรตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้
- สอบทำนรำยงำนของผู้ สอบบั ญชี ที่ จั ดท ำ เสนอให้ ฝ่ำยบริ ห ำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และติ ดตำมผลกำรดำเนิ น กำรตำม
ข้ อเสนอแนะนั ้น
- พิจำรณำควำมเพียงพอ และควำมมีประสิทธิภำพในกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน
- รับทรำบจำกผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้ ำในข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติ กำรณ์ อันควรสงสัยว่ำ กรรมกำรผู้จัดกำรหรื อบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทได้ กระทำควำมผิดตำมมำตรำ 281/2 วรรค 2 มำตรำ 305, 306, 308, 309, 310,
311, 312 หรื อมำตรำ 313 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มี กำรแก้ ไ ข
เพิ่มเติม) เมื่อผู้สอบบัญชีได้ พบ และดำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ ชักช้ ำ รวมทั ้งต้ องรำยงำนผลกำรตรวจสอบใน
เบื ้องต้ นให้ แก่ สำนักงำน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทรำบ ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้สอบบัญชี
6. กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
- สอบทำนให้ บ ริ ษัท ปฏิ บัติตำม พระรำชบัญญัติหลักทรั พย์ แ ละตลำดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ไ ด้ มี กำรแก้ ไ ข
เพิ่มเติม) ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
7. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อทรำบ และพิจำรณำ อย่ำง
น้ อยไตรมำสละครั ้ง
- จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแสดงรำยกำรตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ กำหนด
และให้ ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั ้งเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท
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ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบ หรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำร หรื อกำรกระทำซึ่งอำจมีผลกระทบ
อย่ ำ งมี นั ยส ำคั ญต่ อ ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร รำยกำร หรื อกำร
กระทำดังกล่ำว ได้ แก่
1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
2) กำรทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
3) กำรฝ่ ำฝื น พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ข้ อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
- หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรับปรุงแก้ ไขรำยกำร หรื อกำรกระทำที่เข้ ำลักษณะตำมข้ อ
(1), (2) และ (3) ข้ ำงต้ น ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อำจ
รำยงำนว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระทำตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ นต่อ สำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์
8. กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
- สอบทำนให้ บริษัทมีกระบวนกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั ้งให้ แนวทำง และ ข้ อเสนอแนะที่
จำเป็ นเพื่อกำรพัฒนำ
- ให้ ควำมส ำคัญ โดยส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ก ำหนดเรื่ อ งกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ไว้ เป็ นวำระประจ ำของกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท
- ติดตำมให้ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบต้ องได้ รับสำเนำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียตำมมำตรำ 89/14 แห่ง พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) จำกเลขำนุกำรบริ ษัท ภำยใน 7 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรำยงำนนั ้น
9. กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
- สอบทำนให้ บ ริ ษั ทมี กระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ยงอย่ ำ งเป็ นระบบมำตรฐำนที่ เ หมำะสม มี ป ระสิท ธิ ภ ำพและเกิ ด
ประสิทธิผล
- ร่ วมกับคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงหรื อ คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยง และฝ่ ำยบริ ห ำรในกำรพิจำรณำ และให้
ควำมเห็นในรำยงำนผล และรำยงำนควำมคืบหน้ ำกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษัท
10. ควำมรับผิดชอบอื่นๆ
- ปฏิ บั ติ ก ำรอื่ น ใด ตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษั ท มอบหมำยด้ ว ยควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทตำมหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ในขณะที่ควำมรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประกำรของบริ ษัทต่อบุคคลภำยนอกยังคงเป็ นของ
คณะกรรมกำรบริษัททั ้งคณะ
- ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบนี ้ให้ ทันสมัย และเหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมของบริ ษัท
เป็ นปกติปีละครั ้ง
- มีหน้ ำที่ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ ประกำศกำหนดเพิ่มเติม
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วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมกำรตรวจสอบมีว ำระกำรดำรงตำแหน่ ง เป็ นไปตำมวำระกำรดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษั ท ตำมที่ ได้ กำหนดไว้ ใ น
ข้ อบังคับของบริษัท
2. กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับแต่งตั ้งให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นกำรต่อวำระโดย
อัตโนมัติ
3. กรรมกำรตรวจสอบที่ป ระสงค์ จะลำออกก่อนครบวำระ ควรแจ้ ง และยื่นหนังสือลำออกให้ บริ ษัททรำบล่ว งหน้ ำพอสมควร
พร้ อมระบุเหตุผลของกำรลำออกด้ วย
4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตั ้งบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทน เพื่อให้ มีจำนวนกรรมกำรตรวจสอบครบถ้ วนโดยไม่ชักช้ ำ โดยบุคคลที่เข้ ำ
เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนนั ้นจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ตนแทน
5. กรรมกำรตรวจสอบพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
- ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
- ขำดคุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ
- ตำย
- ลำออก
- ถูกถอดถอน
- ต้ องโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงที่สดุ หรือคำสัง่ ที่ชอบด้ วยกฎหมำยให้ จำคุก เว้ นแต่ในควำมผิดที่กระทำด้ วยประมำท
หรือควำมผิดลหุโทษ
- เป็ นคนไร้ ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
- เป็ นบุคคลล้ มละลำย
1.2

1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้ วย กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำร จำนวน 4 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
นำยปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
นำงณัชปภำ ควรสถำพร
กรรมกำรบริหำร
นำยลิขิต เลำบวรเศรษฐี
กรรมกำรบริหำร
โดยมีนำงอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละวำระกำรดำรงตำแหน่ ง ของคณะกรรมกำรบริ ห ำรแสดงรำยละเอี ยดไว้ ใ นส่ว นที่ 2.3.10
โครงสร้ ำงกำรจัดกำร

1.3

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
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ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมกำร จำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นำยวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยพนม ควรสถำพร
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีม ติกำหนดขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ข องคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน ไว้ ดงั นี ้
ด้ านการสรรหา
1. กำหนดนโยบำย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร (รวมถึงกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัท) และผู้บริ หำร
ระดับสูง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อ บุคคลที่มี คุณสมบัติเ หมำะสม และเป็ นไปตำมระเบี ยบและกฎหมำยที่เ กี่ยวข้ องกำหนด เพื่อ ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูง (ผู้บริ หำรระดับสูง หมำยถึงผู้บริ หำรระดับสูงสุดของบริ ษัท)
เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป (แล้ วแต่กรณี)
ทั ้งนี ้ ในกำรเสนอชื่อกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทนจะพิจำรณำถึง ประสบกำรณ์
อย่ำงน้ อยด้ ำนหนึ่งด้ ำนใดที่สำคัญสำหรับ กำรดำรงตำแหน่ง (เช่ น กำรเงิ น บริ หำรธุรกิ จ กำรตลำด กำรบริ หำรทรัพ ยำกร
บุคคล กฎหมำย กำรจัดกำร เป็ นต้ น) ตลอดจนพิจำรณำถึงควำมสำมำรถที่จะช่วยให้ กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริ ษัท
เป็ นไปอย่ำงรอบคอบยิ่งขึ ้น ควำมสำมำรถในกำรดำเนินกำรตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำงมีเหตุมีผล รวมถึงควำมสำมำรถในกำร
คิดอย่ำงมีกลยุทธ์ และแสดงให้ เห็นถึงควำมมีประสบกำรณ์ ในกำรเป็ นผู้นำ รวมทั ้งควำมชำนำญในวิชำชีพในระดับสูงและ
ควำมซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติสว่ นบุคคลอื่นที่เหมำะสม
3. ดูแลให้ คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยมีขนำดและองค์ ป ระกอบที่เหมำะสมกับองค์ กร รวมถึงมีกำรปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้ องกับสภำพแวดล้ อม โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่ อยจะต้ องประกอบด้ วยบุคคลที่มี ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ในด้ ำนต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจ
4. เปิ ดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจำปี ของบริษัท
5. ทบทวนและสรุปผลกำรจัดทำแผนกำรสืบทอดตำแหน่งและควำมต่อเนื่องในกำรบริ หำรที่เหมำะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริ หำร
ระดับสูง เป็ นประจำทุกปี และรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
6. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ อื่น รวมถึงเสนอค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำร
และผู้บริหำรระดับสูง ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมั ติต่อไป
(แล้ วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่งใส และเหมำะสมเป็ นไปตำมแนวปฏิ บัติที่ดี ซึ่งจะพิจำรณำโดยเปรี ยบเทียบกับ
อุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจำรณำตำมประสบกำรณ์ ภำระขอบเขตหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
2. ดูแลให้ กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงได้ รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
3. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
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วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทนมี ว ำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี และให้ เ ป็ นไปตำมวำระกำรดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
2. กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนซึ่งพ้ นตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับแต่งตั ้งให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งได้ อีก
3. ในกรณีที่กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรื อไม่อำจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวำระ
ได้ ซึง่ ส่งผลให้ มีจำนวนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนต่ำกว่ำ 3 คน ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตั ้งกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนรำยใหม่ให้ มีจำนวนครบถ้ วนทันทีหรืออย่ำงช้ ำภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่จำนวนสมำชิกไม่ครบถ้ วน
เพื่อให้ เกิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
1.4

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ประกอบด้ วย กรรมกำรและ/หรื อผู้บริ หำร จำนวน 8 ท่ำน

ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
ตาแหน่ ง
นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
นำยปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
นำงณัชปภำ ควรสถำพร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำยลิขิต เลำบวรเศรษฐี
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำงอภิรตี สกุลอินทร์
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำงจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิน่ จันทร์
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำยพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำยชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
โดยมีนำยสุธำเทพ ฟ้ำไพศำลกิจ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั ้งที่ 1/2560 ได้ มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสีย่ ง ไว้ ดงั นี ้
1. กำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัท พร้ อมมอบหมำยให้ ฝ่ำยบริ ห ำรเป็ นผู้ปฎิ บั ติตำม
นโยบำย และแนวทำงที่วำงไว้ รวมถึงกำหนดหน้ ำที่ให้ ฝ่ำยบริ หำรต้ องรำยงำนผลกำรปฏิ บัติต่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสีย่ ง
2. ทบทวน และปรับปรุ งระบบกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทให้ มีป ระสิทธิ ภำพ และประสิท ธิ ผลอย่ำงต่ อเนื่อง และ
กำหนดให้ มี กำรประเมิ นผล และติ ดตำมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ สอดคล้ อ งกับ นโยบำย และแนวทำงที่ กำหนดไว้ อย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
3. จัดให้ มีกำรประเมิน และวิเครำะห์ควำมเสีย่ งที่สำคัญในด้ ำนต่ำงๆ ให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ ปัจจุบัน อย่ำงเป็ นระบบ และ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรประเมินควำมเสีย่ งได้ ครอบคลุมทุกขั ้นตอนของกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรื อ
ลดระดับควำมเสีย่ งให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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4. รำยงำนควำมเสีย่ ง และข้ อเสนอแนะตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งได้ รับจำกกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
ต่อ คณะกรรมกำรบริ ษั ทอย่ำ งสม่ ำเสมอ และในกรณีที่ มีเ รื่ องสำคัญซึ่ง อำจส่ ง ผลกระทบต่อ บริ ษัท อย่ ำงมี นัยสำคัญ ต้ อ ง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำโดยเร็ ว
5. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวันที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติแต่งตั ้ง ยกเว้ น
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ซึง่ จะครบวำระกำรดำรงตำแหน่งพร้ อมกับกำรครบวำระกำรดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทในกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้น
2. กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับแต่งตั ้งให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นกำรต่อ
วำระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจำกกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
- ตำย
- ลำออก
- ขำดคุณสมบัติ หรื อ มีลกั ษณะต้ อ งห้ ำมตำมพระรำชบัญญัติบ ริ ษั ทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีกำรแก้ ไ ข
เพิ่มเติม)
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทลงมติให้ ออก
- ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
2.

การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงสุด จะดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เมื่ อ
กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งครบวำระ หรือมีเหตุจำเป็ นที่จะต้ องแต่งตั ้งกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรระดับสูงสุดเพิ่ม คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรระดับสูงสุด โดยใช้ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ ซึ่งพิจำรณำ
ถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์ กำรทำงำนประกอบกำรพิจำรณำ เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีควำมเหมำะสมทั ้งด้ ำน
ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรระดับสูงสุด ทั ้งนี ้ บุคคลที่ได้ รับ
กำรแต่ ง ตัง้ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง กรรมกำรหรื อ ผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง สุด ของบริ ษั ท จะต้ อ งมี คุณสมบัติครบถ้ ว นตำมมำตรำ 68 แห่ ง
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และต้ องไม่มี
ลักษณะต้ อ งห้ ำ มตำมพระรำชบัญญั ติ ห ลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ (รวมทัง้ ที่ มี กำรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) กฎหมำยอื่ น และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำดังต่อไปนี ้

2.1

การสรรหาคณะกรรมการบริ ษัท
คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท
- มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
- มีควำมซื่อสัตย์ สจุ ริ ตและจริยธรรม
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-

สำมำรถระบุและจัดกำรกับควำมเสีย่ งที่สำคัญของบริษัท
มีควำมทุ่มเทและอุทิศเวลำให้ กบั งำนที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มที่
ไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทหรือเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน
หรือ
กรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์
ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั ้ง
- กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ หำกมีสว่ นได้ เสียในสัญญำที่บริษัททำขึ ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้ อม
หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครื อ
กรรมกำรบริษัททุกคนต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดโดยกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชน
จำกัด กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของหน่วยงำนรำชกำรที่กำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมกำรที่เป็ น
กรรมกำรอิสระจะต้ องมีคุณสมบัติตำมที่บริษัทและคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนดด้ วย
หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท มีดงั ต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมกำรอย่ำงน้ อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมกำร
ทั ้งหมดนั ้นต้ องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด ข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเลือกตั ้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดตำม (1) เลือกตั ้งบุคคลเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั ้งบุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) ในกรณีที่ เลือกตั ้งบุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร ให้ บุคคลที่ ได้ รับ คะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ไ ด้ รับเลือ กเป็ น
กรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลือกตั ้งในลำดับถัดลง
มำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้
ขำด
2. วำระในกำรประชุมผู้ถือ หุ้นสำมัญประจ ำปี ทุกครั ง้ กรรมกำรต้ องออกจำกตำแหน่ งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั ้งหมด ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่
จะต้ องออกจำกตำแหน่ ง และกรรมกำรที่จะต้ องออกในวำระนี ้อำจเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่ง ใหม่ได้ อีก ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่
จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนนั ้น ให้ จับสลำกกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่
ในตำแหน่งนำนที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
3. นอกจำกพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำม
กฎหมำย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก หรือศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำม
ในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ เข้ ำ
เป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั ้นจะเหลือน้ อยกว่ำสองเดือน โดย
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บุคคลซึง่ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ ำมำแทน ทั ้งนี ้
มติของคณะกรรมกำรจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
2.2
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระมีดงั นี ้
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมบริษัท ทั ้งนี ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนั ้นๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ ว ม บริ ษัทย่อ ยลำดับเดี ยวกัน ผู้ถือ หุ้นรำยใหญ่ หรื อของผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ทั ้งนี ้
ลักษณะต้ องห้ ำมไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรื อที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ได้ รับ ค่ำ บริ กำรเกิ นกว่ำ 2 ล้ ำ นบำทต่ อปี จำกบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรื อผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนั ้นด้ วย เว้ นแต่จะได้
พ้ นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ไม่ เ ป็ นกรรมกำรที่ ได้ รับกำรแต่ งตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ นตัว แทนของกรรมกำรของบริ ษั ท ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ผู้ถือ หุ้นซึ่ง เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริ ษัทย่อย หรื อไม่ เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้น ที่มี สิท ธิ อ อกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ทอื่ น ซึ่ง ประกอบกิจ กำรที่มี สภำพอย่ ำงเดี ยวกัน และเป็ นกำร
แข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
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10. ซึง่ คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระข้ ำงต้ นเป็ นไปตำมนิยำมที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ได้ รับแต่งตั ้งจำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมกำรอิสระ และต้ อง
- ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง และ
- ไม่เป็ นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. มีห น้ ำที่ ใ นลักษณะเดี ยวกับ ที่กำหนดไว้ ในประกำศตลำดหลักทรั พ ย์ ว่ ำ ด้ ว ยคุณสมบัติแ ละขอบเขตกำรดำเนิ น งำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทั ้งนี ้ ต้ องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้ อ ย 1 คน ที่ มีควำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ด้ำ นกำรบัญชี หรื อกำรเงิน เพียงพอที่ จ ะสำมำรถทำหน้ ำ ที่ใ นกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ ำนอื่นๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบกำรณ์ ในธุรกิ จ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และควำมมีจริยธรรม เป็ นต้ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ ง ตั ง้ จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท โดยคั ด เลื อ กจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งมีคุณสมบัติควำมเป็ นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริ ษัท กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คนต้ องมีควำมรู้ ด้ำนบัญชีและ/หรื อกำรเงิน เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบและกำกับดูแลกำร
ดำเนินงำนของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และกำรพิจำรณำ
ข้ อขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตั ้งให้ กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ทแต่งตัง้ บุคคลที่ มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนเป็ นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ กรรมกำรตรวจสอบมี จำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็ น
กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ใ นตำแหน่งได้ เพี ยงวำระที่เหลือ อยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กล่ำวคือเมื่อกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำงลงจนมีจำนวนต่ำกว่ำ 3 คน ให้ คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งให้ ครบจำนวนภำยในระยะเวลำไม่
เกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนน้ อยกว่ำ 3 คน
2.3

การสรรหาคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัท ที่สำมำรถ
บริหำรงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้ ำที่บริหำรจัดกำรงำนประจำที่เกินอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำร
ผู้จัดกำรและกลัน่ กรองดูแ ลงำนบริ ห ำรเพื่อ นำเสนอเรื่ องที่ มีสำระสำคัญต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ห ำร
ประกอบด้ วยกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้ อย 3 คน
2.4

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษั ท จะเป็ นผู้แต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำ ตอบแทน โดยคัดเลือ กจำกกรรมกำรที่ มี
คุณสมบัติเหมำะสมในกำรดำเนินหน้ ำที่สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็ น
ผู้เลือกกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระ 1 คน มำดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
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และก ำหนดค่ ำ ตอบแทน เพื่ อ ช่ ว ยเป็ นแกนหลัก ในกำรผลักดัน ให้ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ข องคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนเป็ นไปอย่ ำงอิ สระ ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทนประกอบด้ ว ยกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนอย่ำงน้ อย 3 คน
2.5

การสรรหาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยคัดเลือก
จำกกรรมกำร และ/หรื อผู้บริ ห ำร และ/หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญด้ ำ นกำรบริ หำรควำมเสี่ยง หรื อควำมรู้ ควำม
ชำนำญในอุตสำหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ทั ้งนี ้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบไปด้ วยกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
อย่ำงน้ อย 3 คน
2.6

การสรรหากรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำแต่งตั ้งกรรมกำร
ผู้จดั กำร โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
3.

การกากับดูแลงานการดาเนินงานของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
บริษัทมีนโยบำยที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทในปั จจุบัน ซึ่งบริ ษัทพิจำรณำแล้ วเห็น
ว่ำจะสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั หรือเอื ้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษัทในระยะยำวสูงสุด โดยในกรณีกำรลงทุนในบริ ษัท
ย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรงำน เสมือนเป็ นหน่วยงำนหนึ่งของบริ ษัท โดยมีระบบบัญชี ระบบควบคุม
ภำยใน และกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงมำตรกำรในกำรอนุมัติและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทย่อยกับ
บุคคลที่อ ำจมี ควำมขัดแย้ ง กำรเข้ ำทำรำยกำรได้ ม ำและจำหน่ ำยไปซึ่ง ทรัพ ย์ สิน กำรเพิ่มทุน และกำรลงทุน เพิ่ม เติม เป็ นต้ น
เช่นเดียวกับบริษัท ตลอดจนกำรส่งตัวแทนเข้ ำร่วมเป็ นกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นหรื อเป็ นไปตำมข้ อตกลง
ร่วมกันเป็ นสำคัญ แต่สำหรับกรณีกำรลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทมีข้อจำกัดในกำรเข้ ำไปมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน โดยบริ ษัทจะ
ส่งตัวแทนเข้ ำร่วมเป็ นกรรมกำรและ/หรื อผู้บริ หำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นและเป็ นไปตำมควำมเหมำะสม หรื อขึ ้นอยู่กับข้ อตกลง
ร่วมกัน โดยบุคคลที่บริษัทส่งเข้ ำไปเป็ นตัวแทนนั ้นจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษัท
ย่อ ยและบริ ษั ทร่ วมนั ้นๆ ซึ่งจะท ำหน้ ำ ที่ ติดตำมกำรดำเนิน งำนของบริ ษั ทย่ อ ยและบริ ษั ทร่ วมอย่ ำงใกล้ ชิดเพื่ อให้ เป็ น ไปตำม
เป้ำหมำยที่บริษัทได้ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมกำรใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้ วย
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4.

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่ อกำรป้ องกันกำรใช้ ข้ อมูลภำยในของบริ ษัท โดยบริ ษัทมี น โยบำยห้ ำมมิใ ห้ กรรมกำร ผู้บริ หำร
พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัทนำควำมลับและ/หรือข้ อมูลภำยในของบริษัทที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหำ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้ อม และไม่ว่ำจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม รวมทั ้งต้ องไม่ทำกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ ข้อมูลภำยใน ทั ้งนี ้ บริษัทได้ กำหนดแนวทำงป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยใน ดังนี ้
1. ให้ ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทเกี่ยวกับหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนด
โทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทั ้ง
กำรรำยงำนกำรได้ ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ ง หลักทรั พ ย์ ข องตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ ำวะต่ อส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริหำรของบริ ษัท รวมทั ้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะจัดทำ และเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรั พ ย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ ง พระรำชบัญญั ติห ลักทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนำรำยงำนนี ้ให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรำยงำนต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ รับทรำบข้ อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญซึ่งมี
ผลหรื อ อำจมี ผลต่ อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรั พย์ จ ะต้ อ งงดกำรซื อ้ ขำยหลักทรั พย์ ข องบริ ษัท ในช่ ว ง 30 วัน ก่ อนที่ ง บ
กำรเงินหรือข้ อมูลภำยในนั ้นจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 ชั่วโมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลดังกล่ำวของบริ ษัทได้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ ว และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลดังกล่ำวจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนั ้นให้ ผ้ อู ื่นทรำบจนกว่ำจะได้ มีกำรแจ้ ง
ข้ อมูลนั ้นต่อตลำดหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ หำกมีกำรกระทำอันฝ่ ำฝื นระเบียบปฏิ บัติดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจะถือเป็ นควำมผิดทำง
วินยั ตำมข้ อบังคับกำรทำงำนของบริษัท โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ตั ้งแต่ กำรตักเตือนด้ วยวำจำ กำรตักเตือน
เป็ นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ ำงให้ พ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำน
5.

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีโดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
หน่วย: บำท
ค่ำสอบบัญชี
2,545,346
2,579,295
2,712,579
ค่ำบริกำรอื่น
90,905
101,508
123,248
ค่ าบริ การรวม
2,636,251
2,680,802
2,835,827

ทั ้งนี ้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของ
บริษัทเป็ นจำนวนไม่เกิน 1,600,000 บำท
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
1.

นโยบายภาพรวม

บริ ษั ท ตระหนั กถึง ควำมสำคัญของกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ให้ เ ติ บ โตอย่ ำ งยั่ง ยื น ภำยใต้ ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นกำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมดูแลเอำใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ ซึง่ บริษัทหวังว่ำกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้ อมกับกำรเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กนั ไปด้ วย
2.

การดาเนินงาน

เพื่อให้ กำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทได้ มีกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงเป็ นรู ปธรรม บริ ษัทจึง
ได้ มีกำรจัดตั ้งคณะทำงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบทบำทและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ประกำศนโยบำยด้ ำนควำมรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของบริษัท
(2) ดำเนิ นกำรสื่อสำรให้ พ นักงำนทุกระดับ คู่ค้ำ ผู้รับเหมำ และผู้ที่เ กี่ยวข้ อ งทุกคน รู้ เข้ ำใจ และเกิดควำม
ตระหนักในด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(3) กำหนดแผนงำนที่เหมำะสมสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ทำงธุ รกิจและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตัวชี ้วัด ด้ ำ น
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่กำหนดอย่ำงสอดคล้ องและสนับสนุนตัวชี ้วัดผลงำนของสำยงำน
(4) จัดทำงบประมำณ ติดตำมประเมินผลงำนตลอดจนกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมของฝ่ ำยและแผนกต่ำงๆ ในหน่วยงำน พร้ อมทั ้ง ทบทวนแผนงำนและงบประมำณให้ มีประสิทธิ ภำพ
อยู่เสมอ
(5) ออกเกณฑ์ ระเบียบ คำสัง่ และประกำศด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
(6) ตรวจเยี่ ยมหน่ ว ยงำนเพื่ อ รั บ ทรำบปั ญ หำ ให้ คำชี แ้ นะ และแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนด้ ำ นควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
(7) สนับ สนุน ให้ เ กิ ดกำรแลกเปลี่ยน ควำมรู้ ควำมสำเร็ จ และประสบกำรณ์ ด้ำนควำมรั บผิ ดชอบต่ อสัง คม
(CSR) ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกับหน่วยงำนภำยนอก
(8) พิจำรณำแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและคณะกรรมกำรด้ ำนควำมรับ ผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทใน
ระดับหน่วยงำน
(9) ประชุมคณะทำงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทอย่ำงน้ อยเดือน
ละ 1 ครั ้ง
กำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท สำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วน คือกำรดำเนินงำนหรื อ
กิจกรรมเพื่ อสังคมและสิ่ง แวดล้ อม ซึ่ง เป็ นส่ว นหนึ่งในกำรดำเนินธุ รกิ จปกติ (in-process) และกิ จกรรมเพื่ อสัง คมและ
สิง่ แวดล้ อมที่นอกเหนือจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ (after-process) โดยบริ ษัทได้ จัดทำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
โดยแบ่งเป็ น 8 หมวดซึง่ เป็ นไปตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่จัดทำโดยตลำดหลักทรัพย์ ดังนี ้
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หมวดที่ 1: การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ทมุ่งเน้ นที่ จะประกอบธุรกิจด้ วยควำมซื่ อสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรม มี จรรยำบรรณ และตั ้งมั่น ที่จะแข่ งขัน ทำง
กำรค้ ำตำมหลักจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ ำ กฎหมำย และหลักกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสมอภำคกัน รวมถึงปฏิ เสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตำมที่ขดั ขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม เช่น กำรแสวงหำข้ อมูลที่ควำมเป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ ำ
กำรเรียก รับ และไม่ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตทำงกำรค้ ำในกำรจัดซื ้อสินค้ ำ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ เคำรพต่อ
สิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบำยให้ บุคลำกรปฏิ บัติตำมกฎหมำยหรื อข้ อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ ใน
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ อำทิ กำรใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้ องตำมกฎหมำย เป็ นต้ น อีกทั ้ง บริ ษัทมีโครงกำร
รณรงค์กำรส่งเสริมและปลูกจิตใต้ สำนึกให้ แก่บคุ ลำกรของบริษัทในทุกระดับชั ้นให้ เกิดควำมรับผิดชอบต่ อสังคมด้ วย
หมวดที่ 2: การต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัท มีกำรบริ ห ำรกิ จกำรบนพื น้ ฐำนควำมโปร่ งใส มี จริ ยธรรม ยึดมั่น ในหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจ กำร และ
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรป้องกันและต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ กำรให้ หรือรับสินบนกับเจ้ ำหน้ ำที่ของรั ฐหรื อ
ภำคเอกชน โดยบริ ษัทได้ กำหนดโครงสร้ ำงองค์ กรให้ มีกำรแบ่งหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และสำยกำร
บังคับบัญชำในแต่ละหน่วยงำนให้ มีควำมชัดเจน เพื่อให้ มีกำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกัน
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ กำหนดแนวทำงกำรปฏิ บัติให้ แก่กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและ
บริษัทย่อย ดังนี ้
1. ห้ ำ มมิ ใ ห้ กรรมกำร ผู้บริ ห ำรและพนักงำนของบริ ษั ท ดำเนิ น กำรหรื อยอมรั บ กำรทุจ ริ ตคอร์ รัป ชั่น ในทุก
รู ป แบบทั ้งทำงตรงหรื อ ทำงอ้ อ ม โดยครอบคลุมถึง ทุกหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ยวข้ อ ง และให้ มี กำรสอบทำนกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่ำงสม่ำเสมอ
2. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท มีหน้ ำที่ต้องรำยงำนให้ บริ ษัททรำบถึงกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยกำร
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท โดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ ควำมร่ วมมือ
ในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่ำง ๆ
3. บริษัทจะให้ ควำมเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเรื่ องกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทั ้งบุคคลที่ให้ ควำม
ร่วมมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่
4. คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ ำยจัดกำรต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ และมีหน้ ำที่ในกำรให้ กำรส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อ
สือ่ สำรไปยังพนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย รวมทั ้งทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและมำตรกำร
ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ให้ เ หมำะสมกับ กำรเปลี่ย นแปลงของสภำพธุ รกิ จ ระเบี ยบ ข้ อ บัง คับ และข้ อกำหนดของ
กฎหมำย
5. ผู้ที่กระทำกำรทุจริตคอร์ รัปชั่นจะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริ ษัทกำหนดไว้ และ
อำจได้ รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั ้นผิดกฎหมำย

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 144

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

6. บริ ษัทจัดให้ มี กำรฝึ กอบรมและกำรเผยแพร่ ค วำมรู้ ให้ แ ก่กรรมกำร ผู้บริ ห ำรและพนักงำนของบริ ษัทให้ มี
ควำมเข้ ำใจในกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และส่งเสริ มด้ ำนคุณธรรม ควำม
ซื่อสัตย์ควำมรับผิดชอบ และภำระหน้ ำที่ของตน
7. บริษัทสนับสนุนให้ ค่สู ญ
ั ญำ คู่ค้ำ หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิ บัติหน้ ำที่ที่เ กี่ยวข้ องกับบริ ษัทรำยงำนกำรละเมิด
นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของบริษัท
8. บริ ษั ทมี น โยบำยในกำรสรรหำหรื อกำรคั ด เลื อ กบุ ค ลำกร กำรเลื่ อ นต ำแหน่ ง กำรฝึ กอบรม
กำรประเมินผลกำรปฏิ บัติงำน และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัทอย่ำงเป็ น
ธรรมและเพียงพอ เพื่ อ ป้องกัน กำรทุจ ริ ตคอร์ รัป ชั่น ภำยในองค์ กร และเป็ นกำรสร้ ำงหลักประกัน ให้ แ ก่
พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริษัท
9. เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสีย่ งสูงกับกำรเกิดกำรทุจริตคอร์ รัปชั่นในเรื่ องดังต่อไปนี ้
ให้ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทต้ องปฏิบตั ิด้วยควำมระมัดระวัง และตรวจสอบให้ แน่ชดั
9.1. กำรให้ มอบหรือรับของกำนัล และกำรเลี ้ยงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้ องตำมกฎหมำย
เป็ นตำมธรรมเนียมทำงกำรค้ ำปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม
9.2. กำรให้ หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส และถูกต้ อ งตำมกฎหมำย โดย
ต้ องมัน่ ใจว่ำกำรให้ หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนดังกล่ำวไม่ได้ เป็ นกำรอำพรำงกำรติดสินบน
9.3. ในกำรดำเนิ นกิ จกำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรดำเนิน กำรอื่ น ๆ กับ หน่ วยงำน
ภำครัฐหรือเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้ องตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้ กรรมกำรบริ ษัท
ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัทจะต้ องไม่ใ ห้ หรื อรับสินบนในทุกขัน้ ตอนของกำรดำเนิ น
กิจกำร
หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิ บัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องไม่ว่ำจะเป็ น
พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ ำงด้ วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรี ภำพที่
เท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั ้นพื ้นฐำน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่องของเชื ้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ
อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ ำ งกำย หรื อ สถำนะทำงสัง คม รวมถึง จัดให้ มี กำรดูแลไม่ ใ ห้ ธุ รกิ จ ของบริ ษัท เข้ ำ ไปมี ส่ว น
เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กำรใช้ แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ส่งเสริ ม
ให้ มีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิ บัติตำมข้ อ กำหนดด้ ำนสิทธิ มนุษยชน โดยจัดให้ มีกำรมีส่วนร่ วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และ
ช่องทำงในกำรร้ องเรี ยนสำหรับผู้ที่ได้ รับควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ อันเกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท และ
ดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
ทั ้งนี ้ เพื่อให้ กำรเคำรพสิทธิ มนุษยชนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรสร้ ำงองค์ ควำมรู้ ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้ บคุ ลำกรของบริษัทปฏิบตั ิตำมหลักสิทธิ มนุษยชน
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หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัย
ที่จะช่ว ยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริ ม สร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริ ญเติบ โตอย่ำ งยั่งยื นของบริ ษัทใน
อนำคต ทั ้งนี ้ บริษัทได้ กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำน
2. จัดให้ มีกระบวนกำรจ้ ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดค่ำตอบแทน และกำร
พิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้ กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนที่เป็ นธรรม
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้ มีกำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ ำร่ วมสัมมนำ
และฝึ กอบรมวิชำกำรด้ ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของบุคลำกร รวมถึง
ปลูกฝั งทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บคุ ลำกร
4. จัดให้ มีสวัสดิกำรด้ ำ นต่ ำง ๆ สำหรับ พนักงำนตำมที่ กฎหมำยกำหนด เช่น ประกัน สัง คม เป็ นต้ น และ
นอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และ ประกันอุบัติเหตุ เป็ นต้ น รวมถึงกำรให้
เงินช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น เงินช่วยฌำปนกิจ เป็ นต้ น
5. จัดให้ มีบริกำรตรวจสุขภำพประจำปี แก่บคุ ลำกรทุกระดับชั ้นของบริ ษัท โดยพิจำรณำจำกปั จจัยควำมเสี่ยง
ตำมระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล
6. ดำเนิ นกำรให้ พนักงำนปฏิ บัติง ำนได้ อย่ ำ งปลอดภั ย และมี สขุ อนำมัยในสถำนที่ท ำงำนที่ ดี โดยจัดให้ มี
มำตรกำรป้องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริมสร้ ำงให้ พนักงำนมีจิตสำนึกด้ ำนควำมปลอดภัย รวมถึงจัดกำร
ฝึ กอบรม และส่ง เสริ ม ให้ พ นักงำนมี สุข อนำมัยที่ ดี และดูแ ลสถำนที่ ท ำงำนให้ ถูกสุข ลัก ษณะ มี ควำม
ปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ กำรปฏิ บัติอย่ำงไม่เป็ นธรรมหรื อ
กำรกระทำที่ไม่ถกู ต้ องในบริษัท รวมถึงให้ กำรคุ้มครองพนักงำนที่รำยงำนเรื่องดังกล่ำว
หมวดที่ 5: ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริษัทมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำสินค้ ำและบริกำรของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อควำมพึงพอใจและประโยชน์ สงู สุดของ
ลูกค้ ำ และยึดมั่น ในกำรปฏิ บัติต่อ ลูกค้ ำ ด้ ว ยควำมรั บ ผิ ดชอบ ควำมซื่ อ สัตย์ และเอำใจใส่ลูกค้ ำ เสมื อ นเป็ นบุค คลใน
ครอบครัวของบริษัท ดังนี ้
1. บริษัทมุ่งมัน่ ที่จะจัดหำสินค้ ำและบริ กำรที่มีคุณภำพและได้ มำตรฐำน มีกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ ำ กำร
จัดส่งที่ ถูกต้ องและทันเวลำ ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ ำอย่ำงโปร่ งใสและ
เท่ำเทียมกัน พร้ อมกับกำรเอำใจใส่กบั ควำมต้ องกำรในรูปแบบต่ำงๆ ของลูกค้ ำในแต่ละอุตสำหกรรม
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2. บริ ษัทยึดมั่นในกำรตลำดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรดำเนินกำรให้ ลกู ค้ ำได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ ำ
และบริกำรของบริษัทที่ถูกต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณำเกินจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ ำมีข้อมูลที่ถูกต้ อง
และเพียงพอในกำรตัดสินใจ
3. จัดให้ มีกระบวนกำรที่ลกู ค้ ำสำมำรถแจ้ งถึงปั ญหำของกำรนำสินค้ ำไปใช้ หรื อกำรให้ บริ กำรที่ไม่เหมำะสม
ผ่ำนทำง Email หรื อ Website เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ป้องกัน /แก้ ไขปั ญหำให้ กับลูกค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็ วและ
เหมำะสม รวมทั ้งนำข้ อมูลดังกล่ำวไปปรับปรุงสินค้ ำและกำรให้ บริกำรดังกล่ำวต่อไป
4. บริษัทจะรักษำข้ อมูลของลูกค้ ำไว้ เป็ นควำมลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ ในทำงที่มิชอบ
5. บริ ษัท จัดให้ มีกิจ กรรมต่ำง ๆ เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมสัมพัน ธ์ ระหว่ำงลูกค้ ำ และระหว่ำงลูกค้ ำ กับบริ ษัทให้
ยัง่ ยืน
หมวดที่ 6: การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริษัทให้ ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมโดยบริ ษัทดำเนินกำรและควบคุ ม
ให้ กำรดำเนินธุรกิจไม่ก่อผลกระทบต่อสังคมและชุมชนที่อยู่รอบข้ ำง ให้ ควำมสำคัญกับนโยบำยกำรดูแลสิ่งแวดล้ อม สังคม
และชุมชน และส่งเสริมให้ พนักงำนทุกคน รู้จกั ใช้ ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด โดยรณรงค์ด้ำนกำรประหยัดพลังงำน กำรใช้ วัสดุ
สำนักงำนสิ ้นเปลืองต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรใช้ กระดำษรี ยูส (Re-used) กำรเปิ ด-ปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ เครื่ องปรับอำกำศ
ระหว่ำงช่วงพัก และกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้ อมอย่ำงเคร่งครัด
นอกจำกนี ้ บริษัทยังดำเนินกิจกำรภำยใต้ แนวคิด Forest Stewardship Council หรือ FSC ระบบกำรจัดกำรสวน
ป่ ำอย่ำงยัง่ ยืนมำใช้ กบั สินค้ ำของบริษัท เช่น ไม้ สบั ชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น ซึ่ง เกิดจำกกำรแปรรู ปไม้ บริ ษัทได้ ปฏิ บัติตำม
ข้ อกำหนดของ FSC ในฐำนะผู้จัดจำหน่ำย ตั ้งแต่กำรคัดเลือกแหล่งไม้ ที่ได้ รับกำรควบคุม ตำมมำตรฐำน FSC และ กำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทจะคำนึงถึงกำรรักษำสภำพแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืนเป็ นหลัก
มำตรฐำน FSC มีหลำยประเภท เช่น FSCFM (Forest Management Certification) หมำยถึง มำตรฐำนกำร
จัดกำรป่ ำอย่ำงยัง่ ยืนตำมแนวทำงที่ FSC กำหนดไว้ ว่ำต้ องมีพื ้นที่อนุรักษ์ อย่ำงน้ อยร้ อยละ 10 ของพื ้นที่สวนไม้ ที่ขอรับรอง
ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นกำรปกป้องควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและฟื น้ ฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อรักษำสิ่งแวดล้ อมให้
เกิดควำมยัง่ ยืนต่อไป
มำตรฐำน FSC CoC (Chain of Custody) กำรจัดกำรห่วงโซผลิตภัณฑ์ เป็ นกำรปฏิ บัติตำมข้ อกำหนดสำหรับ
องค์ ก รเพื่ อ แสดงถึงผลิตภั ณฑ์ ไ ม้ มี กำรผลิตหรื อ จำหน่ ำ ยจำกสวนไม้ ที่ ไ ด้ รับกำรรั บ รอง ตัง้ แต่ กระบวนกำรจัดหำแหล่ง
วัตถุดิบ กำรรับและกำรจัดเก็บวัตถุดิบ กำรควบคุมปริมำณ ตลอดจนกำรขำยและกำรส่งมอบ จะต้ องมีกำรคัดแยกหรื อกำร
กำหนดอย่ ำ งชัดเจนในทุกขัน้ ตอน เพื่อ ให้ มั่นใจได้ ว่ำ จะไม่มี กำรปะปนของวัสดุที่ไ ม่ ไ ด้ รับ กำรรับ รองจนกว่ ำ จะสิ ้นสุด
กระบวนกำรผลิต แปรรูปต่ำงๆ
ผู้ที่ขอรับกำรรับรองจะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและหลักเกณฑ์กำรประเมินของ FSC เพื่อเป็ นกำรยืนยันว่ำสวน
ป่ ำดังกล่ำวไม่ได้ มำจำกกำรทำลำยป่ ำธรรมชำติ โดยจะต้ องปฏิ บัติตำมข้ อกำหนดของ FSC ตำมนโยบำยควำมสมดุล 3
ด้ ำน ได้ แก่ เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
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“โดยยึดหลักกำรสำคัญ คือ ควำมถูกต้ องตำมกฎหมำยของประเทศที่ผืนป่ ำนั ้นตั ้งอยู่ สิทธิ ในกำรใช้ ที่ดินบนผืนป่ ำ
นั ้น สิทธิของชนพื ้นเมืองดั ้งเดิมที่อำศัยอยู่ในป่ ำนั ้น กำรใช้ ประโยชน์ จำกป่ ำไม้ ให้ ค้ มุ ค่ ำที่สดุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
กำรรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรกำหนดแผนกำรจัดกำรป่ ำอย่ำงเหมำะสม รวมทั ้งระบบกำรควบคุมดูแลรักษำ
สภำพผืนป่ ำและกำรกำหนดแผนกำรปลูกป่ ำทดแทน เป็ นต้ น”
บริษัทมุ่งมัน่ ที่จะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมในทุกๆ ด้ ำน และตระหนักถึงปั ญหำที่อำจเกิดขึ ้น
จำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ทั ้งในปั จจุบันหรื ออนำคต จึงได้ วำงมำตรกำรดูแลสิ่งแวดล้ อม เพื่อจัดระบบกำรป้องกัน
สิง่ แวดล้ อมภำยในบริษัท ดังนี ้
คลังสินค้ า
1. มีระบบคลังสินค้ ำแบบปิ ดสำหรับสินค้ ำประเภทขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย และ Wood Pellet
2. จัดให้ มกี ำรคลุมผ้ ำใบกองสินค้ ำ (ชีวมวล)
3. จัดให้ มีกำรเปิ ดสเปรย์น ้ำประตูทำงเข้ ำ-ออก คลังสินค้ ำ
4. ปลูกต้ นไม้ รอบคลังสินค้ ำ
5. จัดให้ มสี แลนป้องกันฝุ่ น
6. จัดให้ มรี ถน ้ำเพื่อสเปรย์น ้ำพื ้นลำนเพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่ น
7. จัดให้ มรี ถดูดฝุ่ นบริเวณคลังสินค้ ำ
8. จัดให้ มพี นักงำนกวำดลำนอย่ำงสม่ำเสมอ
9. รักษำสภำพน ้ำรอบโรงงำน โดยกำรใช้ EM Ball เพื่อปรับสภำพน ้ำ ทุก 2 เดือน
10. มีกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ เสียงและน ้ำ ปี ละ 1 ครั ้ง

ข้ อปฏิบัติในการรั บสินค้ า ณ ท่ าเรื อ
1. เรือบรรทุกสินค้ ำเทียบท่ำเรือโดยไม่มีกำรเปิ ดผ้ ำใบก่อนได้ รับอนุญำต
2. จัดให้ มีกำรขึงผ้ ำใบระหว่ำงท่ำเทียบเรือกับเรือบรรทุกสินค้ ำ
3. ควบคุมปริมำณกำรตักสินค้ ำของรถแบ็คโฮ
4. รถบรรทุกขนถ่ำยสินค้ ำต้ องคลุมผ้ ำใบ
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5. ควบคุมปริมำณกำรบรรทุกไม่ให้ เกินขอบกระบะ
6. พนักงำนทำควำมสะอำดพื ้นที่ท่ำเรือ
7. จัดให้ มรี ถโมบำย ตรวจสอบสินค้ ำระหว่ำงขนถ่ำย

ขัน้ ตอนการขนสินค้ าก่ อนนารถบรรทุกออกสู่ถนนสาธารณะ
1. แผนก QC ตรวจสอบสภำพรถ ควำมพร้ อมของรถ และควำมพร้ อมของพนักงำนขับรถก่อนเข้ ำสูค่ ลังสินค้ ำ
2. นำรถบรรทุกชัง่ น ้ำหนักรถเปล่ำ
3. นำรถบรรทุกผ่ำนระบบ QC เพื่อตรวจใบรับสินค้ ำ
4. นำรถบรรทุกเข้ ำรับสินค้ ำภำยในอำคำรระบบปิ ด หรือ ลำนเก็บกองสินค้ ำ
5. นำรถบรรทุกชัง่ น ้ำหนักสินค้ ำเพื่อทดสอบน ้ำหนักสินค้ ำ ไม่ให้ เกินตำมที่กฎหมำยกำหนด ณ เครื่องชัง่
6. คลุมผ้ ำใบปิ ดรถบรรทุกให้ มิดชิด ป้องกันกำรตกหล่น ให้ ได้ มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
7. นำรถบรรทุกขึ ้นชัง่ เครื่องชัง่ เพื่อตรวจสอบน ้ำหนักสินค้ ำก่อนส่งออกจำหน่ำย พร้ อมรับเอกสำรกำรส่งสินค้ ำ
จำกเจ้ ำหน้ ำที่ประจำเครื่องชัง่ น ้ำหนัก
8. เมื่อได้ รับเอกสำรแล้ ว รปภ. ตรวจสภำพควำมเรี ยบร้ อยของรถบรรทุก และ พนักงำนขับรถบรรทุก เป็ นครัง้
สุดท้ ำยก่อนออกสูถ่ นนสำธำรณะ
หมวดที่ 7: การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ ควำมช่วยเหลือและพัฒนำสังคม
โดยมีนโยบำยที่บริษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนในส่วนของภำครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้ เคียง เช่น กำรนำรถน ้ำดับเพลิงของ
บริษัทในกำรช่วยฉีดพรมน ้ำ เพื่อป้องกันฝุ่ นที่เกิดจำกกำรทำถนน ซึง่ เป็ นกิจกรรมของหน่วยรำชกำร บริ จำคคอมพิวเตอร์ ให้
โรงเรี ยนและ สนับ สนุน กิ จกรรมด้ ำ นศำสนำ สนับ สนุน กิ จ กรรมเด็กนักเรี ยนและผู้สูง อำยุ เป็ นต้ น ตำมโอกำสสมควร
นอกจำกนี ้ ในกำรรับสมัครงำนของบริษัท จะให้ ควำมสำคัญแก่ผ้ ทู ี่มีภูมิลำเนำในบริ เวณใกล้ เคียง ทั ้งนี ้ เพื่อสร้ ำงงำนให้ แก่
ท้ อ งถิ่ น และสนับสนุนผู้ที่ อยู่ในบริ เ วณใกล้ เ คียงอัน จะน ำมำซึ่ง รำยได้ แ ละควำมเจริ ญทำงธุรกิ จในชุม ชนนัน้ รวมทัง้
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัทด้ วยควำม
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รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ อีกทั ้ง บริษัทยังได้ สง่ เสริมให้ พนักงำนของบริ ษัทมีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
และสังคมด้ วย
หมวดที่ 8: การมี น วั ตกรรมและเผยแพร่ นวั ตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนิ น งานที่ มีความรั บผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทได้ มีกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงมูลค่ำและคุณค่ำต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมควบคู่ไปกับควำมเจริญเติบโตของธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน
3.

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ที่ผ่ำนมำบริษัทได้ มีกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยสำมำรถสรุ ปกิจกำร

ที่ได้ ดำเนินกำรไปแล้ วได้ ดงั นี ้
1. กิจกรรมสนับสนุนด้ ำนกำรศึกษำ
ทำงบริ ษั ทตระหนักและให้ ควำมสำคัญของกำรศึกษำซึ่งเป็ นเครื่ องมื อ สำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมคิ ด
คุณธรรมของเด็กและเยำวชนให้ เป็ นพลเมืองที่ดีมีคุณภำพ ตลอดจนเห็นควำมสำคัญของกำรสนับสนุนเยำวชนให้ มีควำม
พร้ อมในกำรเรียนรู้สำมำรถพัฒนำตนเองได้ ทั ้งในด้ ำนควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถ และสติปัญญำ ซึ่งนอกจำกนี ้กำรศึกษำ
ยังเป็ นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสูก่ ำรประกอบอำชีพ รำยได้ ประสิทธิภำพของกำรทำงำน และกำรพึ่งพำตนเองได้ ในอนำคต
บริษัทจึงส่งเสริมให้ มีโครงกำรเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
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มกรำคม 2560 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด ร่ วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรี ยน
บ้ ำนบำงน ้ำจืด แจกอุปกรณ์กำรศึกษำและขนมให้ กบั เด็กๆนักเรียนในโรงเรี ยน
2. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอนั ดีงำมของไทย

เมษำยน 2560 บริษัทร่วมสนับสนุนของขวัญชมรมผู้สงู อำยุบำงน ้ำจืด ตำบลบำงน ้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสำคร
ในวันที่ 25 เมษำยน 2560
โครงการทอดกฐินสามัคคีประจาปี 2560

ตุลำคม 2560 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) ได้ เป็ นเจ้ ำภำพทอดกฐิ นสำมัคคีประจำปี 2560 ณ
วัดปรีดำรำม ตำบลแม่ลำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ในวันที่ 8 ตุลำคม 2560 เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยร่ วม
สมทบทุนบรูณะปฏิสงั ขรณ์ซ่อมแซมต่อเติมศำลำเสนำสนะและรอบบริเวณวัด
3. กิจกรรมส่งเสริมสัมมำอำชีพ
ด้ ว ยกำรที่ บ ริ ษั ท มี สำขำที่ ตัง้ อยู่ใ นเขตชุม ชน ซึ่ง ได้ ท ำงำนอย่ ำ งใกล้ ชิ ดชำวบ้ ำ นและชุมชน ท ำให้ เ ล็ง เห็ น ถึง
ควำมสำคัญในเรื่องรำยรับรำยจ่ำยในครัวเรือน กำรสร้ ำงอำชีพและคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน นอกเหนือจำกกำรใส่ใจใน
เรื่ องสิ่งแวดล้ อม บริ ษั ทจึงมีนโยบำยที่เปิ ดโอกำสในกำรจ้ ำงงำนด้ วยกำรรับคนในพื ้นที่ชุมชนใกล้ เคียงเข้ ำ ทำงำนในทุก
ระดับตำแหน่ง มีพนักงำนที่เป็ นคนในชุมชน
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4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์

มีนำคม – พฤษภำคม 2560 บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหำชน) ได้ สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงำนรำชกำร
ท้ องถิ่น อบต.บำงน ้ำจืด ในกำรใช้ รถน ้ำของบริ ษัทฯ ทำกำรรดน ้ำต้ นไม้ ในสนำมกีฬำในช่วงฤดูแล้ ง เดือน มีนำคม –
พฤษภำคม 2560 สัปดำห์ละหนึง่ ครั ้ง

กรกฎำคม 2560 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) ได้ ร่วมโครงกำร “ประชำรัฐร่ วมใจ กำจัดผักตบชวำ
และทำควำมสะอำดสถำนที่สำธำรณะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพวรำงกูร
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 65 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎำคม 2560 ณ บริ เวณ
ริมถนนเอกชัยและคลองเลียบถนนเอกชัย จัดโดย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงน ้ำจืด อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
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สิงหำคม 2560 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) ได้ ร่วมกับชุมชนบ้ ำนบำงน ้ำจืดตั ้งปณิธำนน้ อ ม
นำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่ ำรปฏิบตั ิในชีวิตประจำวัน เพื่อถวำยเป็ นพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ ำอยู่หวั มหำภูมิพลอดุลยเดช ตำมโครงกำร “ขับเคลือ่ นกำรน้ อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิ บัติจน
เป็ นวิถีชีวิต (Way of Life)”

ธันวำคม 2560 บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหำชน) ได้ สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนบำงน ้ำจืด ในกำรใช้ รถ
น ้ำของบริษัทฯ ทำกำรรดน ้ำถนนดินลูกรังหน้ ำสถำนีอนำมัยตำบลบำงน ้ำจืดเพื่อลดฝุ่ นละอองที่รบกวนชำวบ้ ำนและผู้
ที่มำใช้ บริกำรสถำนีอนำมัยตำบลบำงน ้ำจืด
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ปลูกปะการั ง ฟื ้ นฟูโลกใต้ ท้องทะเล

ธันวำคม 2560 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) จัดทำโครงกำร “ปลูกปะกำรัง ฟื น้ ฟูโลกใต้ ท้องทะเล”
ในวันที่ 23 ธันวำคม 2560 ณ หำดเตยงำม อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
รางวัล CSR -DIW
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ อย่างยั่งยืน (CSR-DIW)” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
คุณธิญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จดั การ ได้ รับมอบรางวัล CSR-DIW BEGINNER AWARD 2017
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รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) ได้ เข้ าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

สรุ ปภาพรวมกิจกรรมความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สำหรับภำพรวมของกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ โครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทำงบริ ษัทฯได้ รับควำม
ร่วมมือจำกพนักงำนและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เป็ นอย่ำงดี มีกำรดำเนินโครงกำรอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้ อมทั ้งมี
กำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่ำงๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง นำมำซึ่งกำรปรับปรุ ง แก้ ไข และพัฒนำธุรกิจให้ เติบโต และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงยัง่ ยืนตลอดไป
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การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
บริ ษั ท ได้ ตระหนั กถึ ง ควำมสำคั ญของระบบกำรควบคุม ภำยในที่ ดี ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ เป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยบริ ษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ ำที่สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
และมี กำรตรวจสอบภำยในที่ เป็ นไปตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิ จ กำรที่ดี ทั ้งนี ้ กำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อ
อนุมตั ิรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปจะเรียกรวมว่ำ “บริ ษัท”) จะมีผ้ สู อบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภำยในเข้ ำร่วมประชุมด้ วยทุกครั ้ง เพื่อนำเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ รับทรำบ ติดตำมควำม
คืบหน้ ำ และหำแนวทำงแก้ ไขข้ อสังเกตเพื่อให้ สำมำรถแก้ ไขประเด็นข้ อสังเกตได้ อย่ำงทันท่วงที
บริษัทไม่มีกำรจัดตั ้งหน่วยงำนภำยในบริษัทเพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบภำยใน ดังนั ้น เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2558 บริ ษัทจึง
ได้ แต่งตั ้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้ ปฏิ บัติหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในของบริ ษัท (ในเดือนมิถุนำยน 2559 บริ ษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ มีมติให้ โอนกำรให้ บริกำรทำงวิชำชีพตรวจสอบภำยในที่ดำเนินงำนในนำมของบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จำกัด แก่บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิติ”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อธรรมนิติ) ทั ้งนี ้ ในปี 2558 และปี 2559 ธรรม
นิตไิ ด้ มอบหมำยให้ นำยคำนึง สำริ สระ ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริ หำร และในปี 2560 ธรรมนิติได้ มอบหมำยให้ นำงสำวศม
จรีย์ แก้ วขอมดี ตำแหน่ง ผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในของบริษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคุณสมบัติของธรรมนิติ นำยคำนึง สำริ สระ และนำงสำวศมจรี ย์ แก้ วขอมดี
แล้ วมีควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็ นอิสระ โดยนำยคำนึง สำริ สระ มี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในมำนำนกว่ำ 11 ปี รวมถึงมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบบัญชีและวำง
ระบบบัญชีเป็ นเวลำกว่ำ 16 ปี รวมถึงเคยเข้ ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเข้ ำปฏิ บัติงำนด้ ำนตรวจสอบภำยใน โดย
ได้ ผ่ำนหลักสูตรผู้ตรวจสอบภำยในรุ่น 1-2 หลักสูตร Operation Audit หลักสูตรกำรประเมินควำมเสี่ยง และได้ รับประกำศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภำยใน (CPIAT) ในส่วนของนำงสำวศมจรีย์ แก้ วขอมดี มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในมำ
นำนกว่ำ 10 ปี และเคยเข้ ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเข้ ำปฏิ บัติงำนด้ ำนตรวจสอบภำยได้ โดยได้ ผ่ำนหลักสูตรผู้
ตรวจสอบภำยในรุ่น 1-2 หลักสูตรกำรประเมินควำมเสี่ยง หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2560 ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทั ้ง 3 ท่ำน
เข้ ำร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ พิจำรณำและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน โดย
กำรซักถำมข้ อ มูลจำกฝ่ ำยบริ ห ำร และหน่ วยงำนที่ เ กี่ยวข้ อง รวมถึง อ้ ำ งอิ ง จำกรำยงำนกำรประเมิ นควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยในที่จดั ทำขึ ้นโดยธรรมนิติ ฉบับลงวันที่ 24 เมษำยน 2558 รำยงำนกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะ
ฉบับ ลงวัน ที่ 30 มิ ถุนำยน 2558 และฉบับลงวันที่ 25 กัน ยำยน 2558 และรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในรำยไตรมำสสำหรั บ
กระบวนกำรควบคุมภำยในแต่ละหน่วยงำน และกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะ ฉบับลงวันที่ 22 ตุลำคม 2558
ฉบับลงวันที่ 18 เมษำยน 2559 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2559 ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 ฉบับลงวันที่ 2 กันยำยน
2559 ฉบับลงวันที่ 26 ตุลำคม 2559 ฉบับวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560 และฉบับวันที่ 17 สิงหำคม 2560 ทั ้งนี ้ ธรรมนิติได้ ประเมิน
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินได้ ดังนี ้
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1. กำรควบคุม ภำยในองค์ กร (Control environment): บริ ษั ทมี กำรกำหนดโครงสร้ ำงองค์ กร จริ ยธรรมองค์ กร
นโยบำยและขัน้ ตอนในกำรปฏิ บัติง ำน ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ ตลอดจนมีกำรกำหนดหน้ ำ ที่ ควำม
รับผิดชอบ และมีขั ้นตอนในกำรติดตำมผลอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
2. กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk assessment): บริ ษัทได้ กำหนดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงระดับองค์ กร และมีกำร
ระบุปัจจัยควำมเสีย่ ง กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ ง รวมถึงวิธีกำรในกำรควบคุมเพื่อลดระดับควำมเสี่ยง นอกจำกนี ้ ยังมี
กำรสือ่ สำรให้ พนักงำนทุกคนเข้ ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิที่กำหนดไว้
3. กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน (Control activities): บริษัทมีกำรกำหนดระบบกำรควบคุมภำยใน ในระดับกระบวนกำร
โดยได้ มีกำรออกแบบกำรควบคุมภำยในสำหรับกระบวนกำรต่ำงๆ ไว้ ในระดับที่เพียงพอ
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อ สำรข้ อมูล (Information & communication): บริ ษัท มี กำรออกแบบกำรควบคุม
ทำงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทัว่ ไปอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring activities): บริ ษั ทมีกำรว่ำ จ้ ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกหน่ วยงำนภำยนอกเพื่ อ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและติดตำมผล และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม โดยบริ ษัทได้ จัดให้ มี
บุคลำกรอย่ ำ งเพี ยงพอที่ จ ะดำเนิน กำรตำมระบบได้ อ ย่ำ งมีป ระสิท ธิ ภำพ รวมทั ง้ มีระบบควบคุม ภำยใน ในเรื่ อ งกำรติดตำม
ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยให้ สำมำรถป้องกันทรัพย์ สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
นำไปใช้ โ ดยมิ ช อบหรื อ โดยไม่ มี อำนำจ รวมถึง กำรทำธุรกรรมกับ บุคคลที่ อ ำจมี ควำมขัดแย้ ง และบุคคลที่เ กี่ยวโยงกัน อย่ ำ ง
เพียงพอแล้ ว สำหรับกำรควบคุมภำยในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษัทมีควำมควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
โดยในช่ ว งที่ ผ่ำ นมำธรรมนิ ติ ได้ ดำเนิน กำรประเมิ น ควำมเพี ยงพอของระบบควบคุม ภำยในและตรวจติ ดตำมกำร
ดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะ โดยในรำยงำนของธรรมนิติ ได้ ระบุถึงประเด็นต่ำงๆ ที่บริ ษัทควรปรับปรุ ง รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อ ให้ บริ ษัทมี ระบบกำรควบคุม ภำยในที่ดีและมี ประสิทธิ ภ ำพเพี ยงพอที่จะรองรั บกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนำคต ซึง่ บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องกำรควบคุมภำยใน และได้ กำหนดมำตรกำรและ
นโยบำยต่ ำ งๆ รวมถึง ได้ ดำเนิ น กำรแก้ ไขและปรั บ ปรุ งระบบกำรดำเนิ น งำนตำมข้ อ เสนอแนะของธรรมนิ ติ ม ำอย่ ำ งต่อ เนื่ อ ง
โดยเฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่มีควำมเสีย่ งระดับสูง และระดับปำนกลำง
ทั ้งนี ้ ข้ อสังเกตของระบบควบคุมภำยในของบริษัทที่ธรรมนิติได้ ตรวจพบตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในฉบับล่ำสุดลง
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2560 ในขอบเขตกำรตรวจสอบเรื่องกำรควบคุมกำรใช้ ระบบงำนสำรสนเทศ สำมำรถสรุ ปประเด็นปั ญหำหลัก
ที่ตรวจพบ และบริษัทได้ ปรับปรุงแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมข้ อเสนอแนะของธรรมนิติครบถ้ วนแล้ ว ดังนี ้
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รายการระหว่ างกัน
1.
สรุ ปรายละเอีย ดรายการระหว่ างกัน ของบริ ษั ทฯ กั บบุ คคลที่ อาจมีค วามขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่
เกิดขึน้ ในปี 2559 และ 2560
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ซึ่งสำมำรถสรุ ป
ควำมสัมพันธ์ และรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ ้น ได้ ดงั นี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์
1. บริษัท ภำประภัส จำกัด (“PPP”)
- PPP เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
ประกอบธุ รกิจ จัดหำและจำหน่ ำ ยเชื อ้ เพลิง ชี ว
99.98 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
มวลที่ได้ รับกำรยกเว้ นภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
- บริษัทและ PPP มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน ได้ แก่
1) นำงณัชปภำ ควรสถำพร
2) นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
2. บริษัท สถำพรธนำพัฒน์ จำกัด (“STP”)
- STP เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิจให้ บริกำรขนส่งสินค้ ำโดย
99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
รถบรรทุก โดยให้ บริกำรกับ ABM และ PPP เป็ น - บริษัทและ STP มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
หลัก
1) นำงณัชปภำ ควรสถำพร
3. PT Asia Biomass Indonesia (“ABI”)
- ABI เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีว
99.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
มวลในประเทศอินโดนีเซีย
- บริษัทและ ABI มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
1) นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
4. Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”)
- ABE เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยเชื ้อเพลิง
55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ ว โดยบริ ษัท
ชีวมวลในประเทศมำเลเซีย
ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 2 ท่ำน ดังนี ้
o Mr. Lau Hieng Ung ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 22.5
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o Mr. Law Hieng Chai ถื อหุ้น ในสัดส่ว นร้ อยละ
22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
- บริษัทและ ABE มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
1) นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
5. Asia Biomass Resources SDN. BHD.
- ABR เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
(“ABR”)
55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ ว โดยบริ ษัท
ประกอบธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 3 ท่ำน ดังนี ้
ชีวมวลในประเทศมำเลเซีย
o Mr. Law Hieng Chai ถื อหุ้น ในสัดส่ว นร้ อยละ
22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o Mr. Ho Kim Hee ถือ หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 11.25
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

6. บริ ษั ท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จ ำกัด (มหำชน) (“AGE”)
ประกอบธุรกิจจำหน่ำยถ่ำนหิน

-

7. บริษัท เอ.จี.อี. ทรำนสปอร์ ต จำกัด (“AGET”)
ประกอ บธุ ร กิ จให้ บริ กำรข นส่ ง สิ น ค้ ำโดย
รถบรรทุก
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ความสัมพันธ์
o Mr. Lai Che Sieng ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 11.25
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
บริษัทและ ABR มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
1) นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
AGE เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ดังนี ้
o นำยพนม ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษั ท ) ร้ อยละ
6.60 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำงณัชปภำ ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษัท) ร้ อยละ
6.57 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษัท และ
กรรมกำรผู้จดั กำร) ร้ อยละ 6.57 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชำระแล้ ว
o นำงสำวพิม ญำดำ ควรสถำพร นำยณฐภั ท ร ควร
สถำพร นำงสำวพิ ม ชญำ ควรสถำพร นำยอธิ ภัท ร
ควรสถำพร และนำงปณิ ตำ ควรสถำพร (บุตรของ
นำยพนม และนำงณั ช ปภำ ควรสถำพร ซึ่ง เป็ น
กรรมกำรของบริ ษัท ) ถื อ หุ้น รวมกันร้ อยละ 32.85
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำงพนิดำ ควรสถำพร (มำรดำของคุณพนม ควร
สถำพร กรรมกำรบริ ษั ท ) ร้ อ ยละ 0.78 ของทุน จด
ทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o กลุ่ ม ญำติ ส นิ ท ของนำงณั ช ปภำ ควรสถำพร
กรรมกำรของบริษัท ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 2.70 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำยอภิ สิท ธิ์ รุ จิ เ กี ย รติ ก รรมจร (กรรมกำรบริ ษั ท )
ร้ อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
บริษัทและ AGE มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพนม ควรสถำพร
2) นำยอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกำจร
AGET เป็ นบริ ษั ท ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ บริ ษั ท โดย AGET เป็ น
บริ ษัทย่อ ยของ AGE ที่มี AGE ถือหุ้น ในสัดส่ว นร้ อยละ
99.00 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช ำระแล้ ว และมี
ครอบครั วควรสถำพรถือหุ้นรวมกัน ร้ อยละ 0.99 ของทุน
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8. บริษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จำกัด (“AGETM”)
ประกอบธุรกิจบริกำรขนถ่ำยและคัดแยกถ่ำนหิน
บริกำรเกี่ยวกับกำรขนส่งทำงน ้ำหรือทำงเรือ
9.

บริ ษั ท สถำพรลำมิ เ นชั่ น จ ำกั ด (“STPL”) ประกอบธุรกิจขำยไม้ สำเร็จรูปปำร์ ติเกิ ้ลและเอ็ม
ดีเอฟ

10. บริ ษั ท เอเซี ย พำเนล จ ำกั ด (“AP”) ประกอบ ธุรกิจผลิตปำร์ ติเกิ ้ลบอร์ ด

-

11. บริษัท เค.เอช. ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (“KHD”)
ประกอบธุรกิจขำย ให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ให้ บริกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ ที่จอดรถ
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-

ความสัมพันธ์
จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
บริษัทและ AGET มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพนม ควรสถำพร
AGETM เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ บริ ษั ท โดย AGETM
เป็ นบริ ษัทย่อยของ AGE ที่มี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
บริษัทและ AGETM มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพนม ควรสถำพร
STPL เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มีนำย
พิ ชั ย ควรสถำพร ซึ่ ง เป็ นน้ อ งชำยของนำยพนม ควร
สถำพร (กรรมกำรบริ ษัท) เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นร้ อย
ละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
AP เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยบริ ษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อ ยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ ว
คิดเป็ นเงินจำนวน 7.50 ล้ ำนบำท ซึ่ง AP อยู่ระหว่ำงกำร
ชำระบัญชี โดยบริ ษั ท ได้ ตัง้ สำรองมูลค่ ำ เงิ น ลงทุน เต็ ม
จำนวนแล้ ว
AP ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ดังนี ้
o นำยพนม ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษั ท ) ร้ อยละ
60.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำงณัชปภำ ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษัท) ร้ อยละ
17.50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษัท และ
กรรมกำรผู้จดั กำร) ร้ อยละ 2.50 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชำระแล้ ว
o นำงปณิตำ ควรสถำพร สถำพร (บุตรของนำยพนม
และนำงณัชปภำ ควรสถำพร ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ
บริ ษัท) ร้ อยละ 2.50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชำระแล้ ว
บริษัทและ AP มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพนม ควรสถำพร
KHD เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ดังนี ้
o นำยพนม ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษั ท ) ร้ อยละ
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-

12. ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ ภัทธนนท์ (“PTN”) ประกอบ ธุรกิจขำยฟื น ขี ้เลือ่ ย พืชผลทำงกำรเกษตร
13. บริ ษั ท วี วี โฮม เดคคอร์ เ รที ฟ จ ำกัด (“VVH”) ประกอบธุรกิจจำหน่ำยเครื่องใช้ สำหรับครัวเรื อน
และกำรตกแต่งบ้ ำน

ความสัมพันธ์
51.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำงณัชปภำ ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษัท) ร้ อยละ
7.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษัท และ
กรรมกำรผู้จดั กำร) ร้ อยละ 7.00 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชำระแล้ ว
o นำงสำวพิม ญำดำ ควรสถำพร นำยณฐภัท ร ควร
สถำพร นำงสำวพิม ชญำ ควรสถำพร นำยอธิ ภัท ร
ควรสถำพร และนำงปณิ ตำ ควรสถำพร (บุตรของ
นำยพนม และนำงณั ช ปภำ ควรสถำพร ซึ่ง เป็ น
กรรมกำรของบริ ษัท ) ถื อ หุ้น รวมกันร้ อยละ 35.00
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
บริษัทและ KHD มีกรรมกำรร่วมกัน 3 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยพนม ควรสถำพร
2) นำงณัชปภำ ควรสถำพร
3) นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
PTN เป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มีนำง
ละเอียด เดชไพบูลย์ ยศ ซึ่ง เป็ นมำรดำของนำง ณัชปภำ
ควรสถำพร (กรรมกำรบริษัท) เป็ นหุ้นส่วนแต่เพียงผู้เดียว
VVH เป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มีนำง
พจนี ย์ ตัง้ สืบ กุ ล ซึ่ง เป็ นน้ อ งสำวของนำยพนม ควร
สถำพร (กรรมกำรบริ ษัท) เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นร้ อย
ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
DTC เป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มีนำย
อภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกำจร (กรรมกำรบริษัท) เป็ นกรรมกำร

14. บริ ษั ท ดี . ที . ซี . เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จ ำกัด (“DTC”) ประกอบธุ ร กิ จ จ ำหน่ ำ ย ให้ เช่ ำ ให้ บริ กำร
อุปกรณ์ติดตำมยำนพำหนะผ่ำนเครือข่ำย
15. Destiny Holdings (M) SDN. BHD. (“DHSB”) - DHSB เป็ นนิ ติบุคคลที่เ กี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มี ผ้ ู
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์
ถื อ หุ้น รำยใหญ่ แ ละกรรมกำรร่ ว มกัน กับ ABE ซึ่ง เป็ น
และลงทุนในกิจกำรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัท
16. Jinsolid SDN. BHD. (“JSD”) ประกอบธุรกิจ - JSD เป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ ถือหุ้น
เกี่ยวกับเชื ้อเพลิงชีวมวล
โดย DHSB ร้ อยละ 60.00 ของทุน จดทะเบียนและเรี ยก
ชำระแล้ ว และมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกับ ABE และ ABR ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท
17. Destiny Integrated Logistics Services SDN. - DILS เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ ถือหุ้น

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 161

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์
BHD. (“DILS”) ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ กำร
โดย DHSB ร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระ
บริกำรขนส่งโลจิสติกส์
แล้ ว
18. AJ Biomass SDN. BHD. (“AJB”)
- AJB เป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มีผ้ ถู ือ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเชื ้อเพลิงชีวมวล
หุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำรร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
19. Teck Yien SDN. BHD. (“TY”)
- TY เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท กล่ำวคือ มีผ้ ถู ือหุ้น
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือหนัก
รำยใหญ่และกรรมกำรร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท
20. Teck Yien Construction SDN. BHD. (“TYC”) - TYC เป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มีผ้ ู ถือ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงำนก่อสร้ ำง
หุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำรร่ วมกันกับ ABE ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริษัท
21. L.C Panmal Trading Company (“LCP”) - LCP เป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มีผ้ ถู ือ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับซื ้อมำขำยไป
หุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำรร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
22. The Golden Mines F&B Services SDN. - GMF เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มีผ้ ถู ือ
BHD. (“GMF”) ประกอบ ธุ ร กิ จเ กี่ ย วกั บ
หุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำรร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่ง
ร้ ำนอำหำร
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
23. Teck Yien (Bintulu) SDN. BHD. (“TYB”) - TYB เป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือ มีผ้ ถู ือ
ประกอบธุรกิจให้ เช่ำเครื่องมือเครื่องจักร
หุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำรร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
24. นำยกิติชยั เดชไพบูลย์ยศ
- เป็ นน้ อ งชำยของนำงณั ช ปภำ ควรสถำพร (กรรมกำร
บริษัท)
25. นำยพนม ควรสถำพร
- กรรมกำรและเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
26. นำงณัชปภำ ควรสถำพร
- กรรมกำรและเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
27. นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
- กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และเป็ นกลุ่มผู้ถือ หุ้น รำย
ใหญ่ของบริษัท
28. นำงปณิตำ ควรสถำพร
- ญำติสนิทของกรรมกำรและเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของ
บริษัท
29. นำงสำวพิมญำดำ ควรสถำพร
- ญำติสนิทของกรรมกำรและเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของ
บริษัท
30. บริ ษั ท พรปรี ช ำ จ ำกัด (“PPC”) ประกอบธุ รกิ จ - PPC เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ซึง่ ถือหุ้นโดยบุคคลที่
อสังหำริมทรัพย์
เกี่ยวข้ องกับบริษัท ดังนี ้
o นำยพนม ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษั ท ) ร้ อยละ
12.50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 162

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์
o นำงณัชปภำ ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษัท) ร้ อยละ
12.50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร (กรรมกำรบริ ษัท และ
กรรมกำรผู้ จั ด กำร) ร้ อยละ 12.50 ของทุ น จด
ทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
o นำงสำวพิม ญำดำ ควรสถำพร นำยณฐภั ท ร ควร
สถำพร นำงสำวพิม ชญำ ควรสถำพร นำยอธิ ภัท ร
ควรสถำพร และนำงปณิตำ ควรสถำพร (บุตรของ
นำยพนม และนำงณั ช ปภำ ควรสถำพร ซึ่ง เป็ น
กรรมกำรของบริ ษัท ) ถื อ หุ้น รวมกันร้ อยละ 62.50
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ ว
- บริษัทและ PPC มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน ได้ แก่
1) นำงณัชปภำ ควรสถำพร
2) นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
31. บริ ษั ท โอพีจีเ ทค จ ำกัด (OPG) ประกอบธุ รกิ จ - OPG เป็ นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่ำวคือมีนำย
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ จำกปำล์มน ้ำมัน
อภิ สิทธิ์ รุ จิเ กียรติกำจร (กรรมกำรบริ ษัท) เป็ นกรรมกำร
และผู้ถือหุ้นร่วมกัน

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 163

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
1. บริษัท ภำประภัส
จำกัด (“PPP”)

ลักษณะรายการ
ขำยสินค้ ำ
- บริษัทมีกำรขำยกะลำปำล์มให้ กบั PPP
ซื ้อสินค้ ำ
- บริษัทมีกำรซื ้อกะลำปำล์มกับ PPP
รำยได้ ค่ำบริหำรจัดกำร
- บริ ษัทให้ บริ กำรบริ หำรจัดกำรแก่ PPP ในส่วนงำน
บำงส่วนที่ทับ ซ้ อนกัน เพื่ อให้ กำรบริ ห ำรจัดกำรใน
กลุม่ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
รำยได้ ค่ำเช่ำ
- บริษัทให้ PPP เช่ำพื ้นที่สำหรับเป็ นสำนักงำน โดยมี
เงื่อนไขกำรชำระค่ำเช่ำตำมที่ตกลงในสัญญำเช่ำ
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
- เกิ ด ขึ น้ จำกกำรขำยสิ น ค้ ำ โดยมี เ งื่ อ นไขและ
ระยะเวลำเรียกเก็บเงินตำมข้ อตกลง
ลูกหนี ้อื่น
- เกิดขึ ้นจำกรำยได้ ค่ำบริ หำรจัดกำรและค่ำเช่ำพื ้นที่
โดยมี เ งื่ อ นไขและระยะเวลำเรี ย กเก็ บ เงิ น ตำม
ข้ อตกลง
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- เกิ ด ขึ น้ จำกกำรซื อ้ สิ น ค้ ำ โดยมี เ งื่ อ นไขและ
ระยะเวลำชำระเงินตำมข้ อตกลง

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2559
2560
215.96
113.01 - กำรขำยและซื ้อกะลำปำล์มระหว่ำงบริษัทและ PPP เป็ นกำร
ดำเนิ น ตำมธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ขำยและซื อ้
166,598.03
127,448.70
กะลำปำล์มกับ PPP เมื่อมีรำยกำรสัง่ ซื ้อที่ต้องส่งมอบแต่ไม่
มีสนิ ค้ ำเพื่อส่งมอบ จึงต้ องขำยและซื ้อสินค้ ำระหว่ำงกันเพื่อ
1,176.00
1,176.00
ส่ง มอบต่ อ ให้ ลูกค้ ำ โดยกำรกำหนดรำคำซื อ้ ขำยจะเป็ น
รำคำปกติที่เทียบเคียงกับลูกค้ ำรำยอื่น และเป็ นรำคำที่ทั ้ง 2
ฝ่ ำยตกลงร่วมกัน ทั ้งนี ้ กำรขำยและซื ้อสินค้ ำระหว่ำงบริ ษัท
และ PPP เป็ นกำรบริ ห ำรจัดกำรกำรจัดหำสินค้ ำ และกำร
180.00
180.00
จัดกำรสิน ค้ ำ คงคลัง ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภ ำพสูง สุดต่ อ บริ ษั ท
โดยรวม
- บริ ษั ทให้ บ ริ กำรบริ ห ำรจัดกำรแก่ PPP โดยคิดค่ ำ บริ ห ำร
231.08
51.15
จัดกำรซึง่ ประเมินจำกปริมำณ ลักษณะของงำน และจำนวน
ชัว่ โมง ตำมเงื่อนไขและอัตรำที่ระบุในสัญญำ
- บริ ษัท ให้ PPP เช่ ำ พื ้นที่ โดยคิดอัตรำค่ ำเช่ำ โดยคำนึง ถึง
1,438.32
119.86
ต้ นทุนของพื ้นที่เช่ำที่บริ ษัทจัดสรรให้ แก่ PPP ซึ่งสอดคล้ อง
กับรำคำตลำด
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
24,657.92
40,193.98
ดำเนิ น ธุ รกิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และเป็ นกำรบริ ห ำรจัด กำร
สินค้ ำ ทรัพยำกรบุคคลและพื ้นที่ในกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
บริ ษัท ซึ่งมีกำรกำหนดรำคำค่ำสินค้ ำ อัตรำค่ำกำรบริ หำร

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 164

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้น
- บริ ษัทให้ PPP กู้ยืมเงินเพื่อกำรบริ หำรสภำพคล่อง
ภำยในกลุม่ บริษัท
ดอกเบี ้ยรับ
- บริษัทได้ รับดอกเบี ้ยจำกกำรให้ PPP กู้ยืมเงินระยะ
สั ้นเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุม่ บริษัท
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
- เกิดขึ ้นจำกเงินกู้ยืม โดยมีเงื่อนไขกำรชำระดอกเบี ้ย
ตำมที่ตกลง
เงินปั นผลรับ
- บริ ษัท ได้ รับเงิ นปั น ผลจำกกำรลงทุนใน PPP และ
PPP ประกำศจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงปี
เงินปั นผลค้ ำงรับ
- เกิ ดขึน้ จำกเงิน ปั นผลที่ PPP ประกำศจ่ ำ ย แต่ ยัง
ไม่ได้ ชำระ ณ สิ ้นปี 2559

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
57,500.00

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
-

1,499.50

880.57
-

358.88

32,993.40

8,998.20

-

11,997.60 -

-

2. บริษัท สถำพรธ
นำพัฒน์ จำกัด

ดอกเบี ้ยรับ
- บริษัทได้ รับดอกเบี ้ยจำกกำรให้ STP กู้ยืมเงินระยะ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

1,714.07

1,245.06 -

จัดกำร และอัตรำค่ำ เช่ำ จะคำนึง ถึงต้ นทุน ของบริ ษั ทและ
บริษัทย่อยเป็ นเกณฑ์
บริษัทมีควำมจำเป็ นในกำรให้ PPP กู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มสภำพ
คล่ อ งในระยะสัน้ ให้ กั บ PPP โดยคิ ด ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ยื ม
ดัง กล่ ำ วอ้ ำ งอิ ง จำกต้ นทุน ทำงกำรเงิ น ที่ บ ริ ษั ท กู้ยื ม จำก
สถำบันกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นกำรบริ หำรสภำพ
คล่อ งภำยในกลุ่ม บริ ษั ท และมี กำรคิ ดดอกเบี ย้ อ้ ำงอิ ง กับ
ต้ นทุนทำงกำรเงินของบริษัท
บริ ษั ท มี เ งิ น ลงทุ น ใน PPP โดยถื อ หุ้ นในสัด ส่ว นร้ อยละ
99.98 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช ำระแล้ ว ในปี 2559
และ PPP ได้ ประกำศจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำกมีกำไรสะสม
เหลือเพียงพอสำหรับกำรจ่ำยปั นผล และเงินปั นผลรับนี ้ถือ
เป็ นรำยกำรปกติทวั่ ไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล
ของบริ ษัท ย่อ ยที่ มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับ กำรจ่ ำยเงิ น
ปั นผล
บริ ษั ท มี ควำมจำเป็ นในกำรให้ STP กู้ยืม เพื่ อ เพิ่ ม สภำพ
คล่ อ งในระยะสัน้ ให้ กับ STP โดยคิ ด ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ยื ม
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
(“STP”)

ลักษณะรายการ
สั ้นเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องภำยในกลุม่ บริษัท
รำยได้ ค่ำเช่ำ
- บริษัทให้ STP เช่ำพื ้นที่สำหรับเป็ นสำนักงำน และ
พื ้นที่จอดรถ โดยมีเงื่อนไขกำรชำระค่ำเช่ำตำมที่ตก
ลงในสัญญำเช่ำ
ค่ำขนส่ง
- บริษัทว่ำจ้ ำง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่ำขนส่ง
เป็ นไปตำมสัญญำจัดจ้ ำงขนส่งซึง่ มีเงื่อนไข
มำตรฐำนเหมือนกับสัญญำที่บริษัททำกับบริษัท
ให้ บริกำรขนส่งภำยนอก
ค่ำเช่ำรถ
- บริษัทมีกำรเช่ำรถตักและรถแท็งก์น ้ำจำก STP เพื่อ
ใช้ ในกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยมีเงื่อนไขกำร
ชำระค่ำเช่ำตำมที่ตกลงในสัญญำเช่ำ
ค่ำน ้ำมัน อะไหล่ และวัสดุสิ ้นเปลือง
- บริษัทจ่ำยค่ำน ้ำมัน อะไหล่ และวัสดุสิ ้นเปลืองที่
เกิดขึ ้นจำกกำรเช่ำรถจำก STP ตำมที่ได้ ตกลงใน
สัญญำเช่ำ
ลูกหนี ้อื่น
- เกิดขึ ้นจำกรำยได้ ค่ำบริ หำรจัดกำรและค่ำเช่ำพื ้นที่
โดยมี เ งื่ อ นไขและระยะเวลำเรี ย กเก็ บ เงิ น ตำม

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
1,018.80

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

1,018.80
-

53,572.41

46,755.35
-

180.00

277.50

57.31

88.64 -

1,140.39

84.90 -

ดัง กล่ ำ วอ้ ำ งอิ ง จำกต้ นทุน ทำงกำรเงิ น ที่ บ ริ ษั ท กู้ยื ม จำก
สถำบันกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นกำรบริ หำรสภำพ
คล่อ งภำยในกลุ่ม บริ ษั ท และมี กำรคิ ดดอกเบี ย้ อ้ ำงอิ ง กับ
ต้ นทุนทำงกำรเงินของบริษัท
บริ ษั ท ให้ STP เช่ ำ พื น้ ที่ โดยอัตรำค่ ำ เช่ ำ จะกำหนดโดย
คำนึงถึง ต้ น ทุนของพื ้นที่ เช่ ำที่บ ริ ษั ทจัดสรรให้ แก่ STP ซึ่ง
สอดคล้ องกับรำคำตลำด
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนิ น ธุ รกิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ซึ่ง มี กำรคิ ดอัตรำค่ ำ เช่ ำ โดย
คำนึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น พื น้ ที่ ข องบริ ษั ท และสอดคล้ อ งกั บ รำคำ
ตลำด
บริษัทมีกำรใช้ บริกำรขนส่งของ STP โดยบริ ษัทมีมำตรฐำน
กำรพิจำรณำกำรว่ำจ้ ำง STP เช่นเดียวกับกำรว่ำจ้ ำงขนส่ง
ผู้ใ ห้ บ ริ กำรรำยอื่ น ทัง้ นี ้ กำรคิ ด อัตรำค่ ำ จ้ ำงเป็ นไปตำม
เกณฑ์เดียวกันกับอัตรำว่ำจ้ ำงผู้ให้ บริกำรขนส่งรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนิ น ธุ รกิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ซึ่ง มี ค่ ำ บริ ก ำร และเงื่ อ นไข
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
ข้ อตกลง และเกิดจำกกำร ABM รับโอนพนักงำนซึ่ง
มีหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
จำก STP
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
- เกิดขึ ้นจำกเงินกู้ยืมระยะสั ้น โดยมีเงื่อนไขกำรชำระ
ดอกเบี ้ยตำมที่ตกลง
เงินกู้ยืมระยะสั ้น
- บริษัทให้ STP กู้ยืมเงินระยะสั ้นเพื่อกำรบริหำร
สภำพคล่องภำยในกลุม่ บริษัท
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- เกิดขึ ้นจำกกำรว่ำจ้ ำงขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและ
ระยะเวลำชำระเงินตำมข้ อตกลง
ค่ำขนส่ง (PPP)
- PPP จ้ ำง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่ำขนส่งเป็ นไป
ตำมสัญญำจัดจ้ ำงขนส่งซึง่ มีเงื่อนไขมำตรฐำน
เหมือนกับสัญญำที่ PPP ทำกับบริษัทให้ บริ กำร
ขนส่งภำยนอก
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ (PPP)
- เกิดขึ ้นจำกกำรว่ำจ้ ำงขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและ
ระยะเวลำชำระเงินตำมข้ อตกลง
เงินปั นผลรับ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

296.14

32,900.00

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

552.41 -

37,600.00
-

10,472.72

7,717.65
-

2,944.45

2,080.24
-

340.79

99.92

14,999.25

4,999.75

ก ำ ร ค้ ำ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ที่ บ ริ ษั ท เ ข้ ำ ท ำ ร ำ ย ก ำ ร กั บ
บุคคลภำยนอก
บริษัทเช่ำรถจำก STP โดยจ่ำยอัตรำค่ำเช่ำตำมรำคำตลำด
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุ รกิจ ปกติ ของบริ ษั ท ซึ่งมี กำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมรำคำ
ตลำด
ค่ำน ้ำมัน อะไหล่ และวัสดุสิ ้นเปลืองที่เกิดขึ ้นเป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่
เกิ ดขึน้ ตำมปกติ จ ำกกำรเช่ ำ รถ ซึ่งเที ยบเคี ยงได้ กับกำรที่
บริษัทเช่ำรถกับบุคคลภำยนอก
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ด ำเ นิ น ธุ รกิ จ ปกติ ของ บริ ษั ท และ มี เ งื่ อนไ ขกำ รค้ ำ
เช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภำยนอก
บริ ษั ท มี เ งิ น ลงทุน ใน STP โดยถื อ หุ้น ในสัดส่ ว นร้ อยละ
99.99 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช ำระแล้ ว ในปี 2559
และ STP ได้ ประกำศจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำกมีกำไรสะสม
เหลือเพียงพอสำหรับกำรจ่ำยปั นผล และเงินปั นผลรับนี ้ถือ
เป็ นรำยกำรปกติทวั่ ไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

- บริ ษั ทได้ รับเงิน ปั นผลจำกกำรลงทุน ใน STP และ
STP ประกำศจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงปี
เงินปั นผลค้ ำงรับ
- เกิ ดขึน้ จำกเงิ นปั น ผลที่ STP ประกำศจ่ ำย แต่ ยัง
ไม่ได้ ชำระ ณ สิ ้นปี 2559
3. PT Asia Biomass ซื ้อสินค้ ำ (รวมซื ้อสินค้ ำระหว่ำงทำง)
Indonesia (“ABI”) - บริษัทซื ้อกะลำปำล์มจำก ABI ซึ่งเป็ นผู้จัดหำกะลำ
ปำล์มจำกผู้ขำยในประเทศอินโดนีเซีย
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ
- กำรซื ้อกะลำปำล์มจำก ABI จะต้ องมีกำรจ่ ำยเงิ น
ค่ำซื ้อสินค้ ำล่วงหน้ ำ เหมือนกับซื ้อกะลำปำล์มกับ
ผู้ขำยรำยอื่น

4. Asia Biomass
Energy SDN.
BHD. (“ABE”)

ซื ้อสินค้ ำ
- บริษัทซื ้อกะลำปำล์มจำก ABE ซึง่ เป็ นผู้จัดหำกะลำ
ปำล์มจำกผู้ขำยในประเทศมำเลเซีย
ขำยอุปกรณ์ (ABR)

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
ของบริ ษัท ย่อ ยที่ มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับ กำรจ่ ำยเงิ น
ปั นผล

10,999.45

29,933.64

21,023.25

141,459.18

910.96

-

63,548.03 - บริ ษั ทมี ค วำมจ ำเป็ นในกำรซื อ้ กะลำปำล์ ม จำก ABI
เนื่ อ งจำก ABI สำมำรถจัดหำกะลำปำล์ ม จำกประเทศ
อินโดนีเซียในรำคำและปริ ม ำณที่บ ริ ษัทต้ องกำรได้ โดยใช้
3,478.64
ควำมช ำนำญจำกพนักงำนในพื น้ ที่ ซึ่งกำรซื อ้ กะลำปำล์ ม
จำก ABI เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริ ษัท โดย
มีรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรซื ้อสินค้ ำ รวมถึงกำรจ่ำยเงิน
ค่ำ สินค้ ำ ล่วงหน้ ำเช่ น เดี ยวกับ ที่ บริ ษั ท ทำรำยกำรกับ ผู้จัด
จำหน่ำยสินค้ ำรำยอื่นๆ ของบริษัท
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้ ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
71,027.56 - บริ ษั ท มี ค วำมจ ำเป็ นในกำรซื อ้ กะลำปำล์ ม จำก ABE
เนื่องจำก ABE สำมำรถจัดหำกะลำปำล์มจำกมำเลเซียใน
รำคำและปริ มำณที่ บริ ษัทต้ องกำรได้ โดยใช้ ควำมชำนำญ
จำกพนักงำนในพื ้นที่ ซึ่งกำรซื ้อกะลำปำล์มจำก ABE เป็ น
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
- ABE ขำยเครื่องร่อนกะลำปำล์มและอุปกรณ์ให้ กบั
ABR
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ
- กำรซื ้อกะลำปำล์มจำก ABE จะต้ องมีกำรจ่ำยเงิน
ค่ำซื ้อสินค้ ำล่วงหน้ ำ เหมือนกับซื ้อกะลำปำล์มกับ
ผู้ขำยรำยอื่น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- เกิ ด ขึ น้ จำกกำรซื อ้ กะลำปำล์ ม จำก ABE ตำม
สัญญำซื ้อขำย และมูลค่ำสินค้ ำที่ได้ รับเกินกว่ำเงิน
จ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ
เงินปั นผลรับ
- บริ ษัทได้ รับเงิ นปั นผลจำกกำรลงทุนใน ABE และ
ABE ประกำศจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงปี

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

36,854.28

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

59,212.43
-

1,316.23

- -

2,560.70

- -

-

5. Asia Biomass
Resources SDN.

ซื ้อสินค้ ำ
- บริษัทซื ้อกะลำปำล์มจำก ABR ซึง่ เป็ นผู้จัดหำกะลำ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

9,599.61

17,424.88 -

กำรดำเนิ น กำรตำมธุรกิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท โดยมี รำคำและ
เงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรซื ้อสินค้ ำ รวมถึงกำรจ่ำยเงินค่ำสินค้ ำ
ล่ว งหน้ ำ เช่ นเดี ยวกับ ที่ บริ ษั ท ท ำรำยกำรกับผู้จัดจำหน่ ำ ย
สินค้ ำรำยอื่นๆ ของบริษัท
ABE ขำยเครื่ องร่ อนและอุปกรณ์ ให้ กับ ABR เพื่อใช้ ในกำร
ดำเนินงำน ที่รำคำตลำด
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้ ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
บริ ษั ท มี เ งิ น ลงทุน ใน ABE โดยถื อ หุ้น ในสัดส่ว นร้ อยละ
55.00 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช ำระแล้ ว ในปี 2559
และ ABE ได้ ประกำศจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำกมีกำไรสะสม
เหลือเพียงพอสำหรับกำรจ่ำยปั นผล และเงินปั นผลรับนี ้ถือ
เป็ นรำยกำรปกติทวั่ ไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล
ของบริ ษัท ย่อ ยที่ มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับ กำรจ่ ำยเงิ น
ปั นผล
บริ ษั ท มี ค วำมจ ำเป็ นในกำรซื อ้ กะลำปำล์ ม จำก ABR
เนื่ อ งจำก ABR สำมำรถจัดหำกะลำปำล์ ม จำกประเทศ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
BHD. (“ABR”)

ลักษณะรายการ
ปำล์มจำกผู้ขำยในประเทศมำเลเซีย
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ
- กำรซื ้อกะลำปำล์มจำก ABR จะต้ องมีกำรจ่ำยเงิน
ค่ำซื ้อสินค้ ำล่วงหน้ ำ เหมือนกับซื ้อกะลำปำล์มกับ
ผู้ขำยรำยอื่น
เงินปั นผลรับ
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจำกกำรลงทุนใน ABR และ
ABR ประกำศจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงปี

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
56,257.43

86,731.57

-

266.47

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

-

-

-

6. บริษัท เอเชีย กรีน
เอนเนอจี จำกัด

รำยได้ บริกำรขนส่ง (STP)
- AGE จ้ ำง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่ำขนส่งเป็ นไป

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

449.29

985.76 -

มำเลเซี ยในรำคำและปริ ม ำณที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งกำรได้ โดยใช้
ควำมช ำนำญจำกพนักงำนในพื น้ ที่ ซึ่งกำรซื อ้ กะลำปำล์ ม
จำก ABR เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริ ษัท โดย
มีรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรซื ้อสินค้ ำ รวมถึงกำรจ่ำยเงิน
ค่ำ สินค้ ำ ล่วงหน้ ำเช่ น เดี ยวกับ ที่ บริ ษั ท ทำรำยกำรกับ ผู้ จัด
จำหน่ำยสินค้ ำรำยอื่นๆ ของบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้ ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
บริ ษั ท มี เ งิ น ลงทุน ใน ABR โดยถื อ หุ้น ในสัดส่ว นร้ อยละ
55.00 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช ำระแล้ ว ในปี 2560
และ ABR ได้ ประกำศจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำกมีกำไรสะสม
เหลือเพียงพอสำหรับกำรจ่ำยปั นผล และเงินปั นผลรับนี ้ถือ
เป็ นรำยกำรปกติทวั่ ไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล
ของบริ ษัท ย่อ ยที่ มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับ กำรจ่ ำยเงิ น
ปั นผล
STP ให้ บริ กำรขนส่งกับ AGE โดยมีกำรคิดอัตรำค่ำบริ กำร
เช่นเดียวกับกำรให้ บริกำรขนส่งลูกค้ ำรำยอื่น
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
(มหำชน) (“AGE”)

7. บริษัท เอ.จี.อี.
ทรำนสปอร์ ต
จำกัด (“AGET”)

ลักษณะรายการ
ตำมสัญญำจั ดจ้ ำงขนส่ ง ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขมำตรฐำน
เหมื อนกับสัญญำที่ AGE ทำกับบริ ษัท ให้ บ ริ กำร
ขนส่งภำยนอก
รำยได้ อื่น (STP)
- STP มีรำยได้ จำกกำรขำยของเหลือใช้ ให้ AGE
ลูกหนี ้กำรค้ ำ (STP)
- เกิ ดขึน้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่ง โดยมีเ งื่อ นไขและ
ระยะเวลำเรียกเก็บเงินตำมข้ อตกลง
ค่ำขนส่ง (สำหรับบริษัท และ PPP)
- บริ ษั ท และ PPP มี ก ำรใช้ บ ริ กำรขนส่ง สิ น ค้ ำ จำก
AGET โดยกำหนดค่ ำขนส่ง เป็ นไปตำมสัญญำจัด
จ้ ำงขนส่งซึง่ มีเงื่อนไขมำตรฐำนเหมือนกับสัญญำที่
บริษัททำกับบริษัทให้ บริกำรขนส่งภำยนอก
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร (STP)
- AGET จ้ ำง STP ขนส่ง โดยกำหนดค่ำขนส่งเป็ นไป
ตำมสัญญำจั ดจ้ ำงขนส่ ง ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขมำตรฐำน
เหมือนกับสัญญำที่ AGET ทำกับบริ ษัทให้ บริ กำร
ขนส่งภำยนอก
ลูกหนี ้กำรค้ ำ (STP)
- เกิ ดขึน้ จำกกำรให้ บ ริ กำรขนส่ง โดยมี เ งื่ อ นไขคิ ด
ค่ำ บริ กำรและระยะเวลำช ำระเงิ นตำมสัญญำจัด

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

8.00
77.22

1,417.64

-

-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนิ น ธุ รกิ จ ปกติ ข อง STP ซึ่ง มี ค่ำ บริ กำร และเงื่ อ นไข
8.00
กำ รค้ ำ เ ช่ น เ ดี ยว กั บ ที่ STP เ ข้ ำ ท ำ รำ ยกำ รกั บ
บุคคลภำยนอก
187.70

1,741.09 - บริ ษั ท และ PPP มี กำรใช้ บริ กำรขนส่ง ของ AGET โดย
บริ ษั ท มี ม ำ ตรฐ ำ น กำ รพิ จ ำ รณำ กำ รว่ ำ จ้ ำ ง AGET
เช่นเดียวกับกำรว่ำจ้ ำงขนส่งผู้ให้ บริกำรรำยอื่น ทั ้งนี ้ กำรคิด
อัตรำค่ำจ้ ำงเป็ นไปตำมเกณฑ์ เดียวกันกับอัตรำว่ำจ้ ำงผู้ให้
บริกำรขนส่งรำยอื่น
15.00 - STP มี ก ำรให้ บ ริ กำรขนส่ง กับ AGET โดยกำรคิ ดอัตรำ
ค่ ำ จ้ ำงเป็ นไปตำมเกณฑ์ เ ดี ย วกัน กับ อัตรำว่ ำ จ้ ำ งที่ STP
เรียกเก็บกับผู้ว่ำจ้ ำงขนส่งรำยอื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย ซึ่ง มีค่ำบริ กำร
และเงื่อนไขกำรค้ ำ เช่นเดียวกับที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเข้ ำ
ทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

8. บริษัท เอจีอี
เทอร์ มินอล จำกัด
(“AGETM”)

9. บริษัท สถำพรลำ
มิเนชัน่ จำกัด
(“STPL”)

ลักษณะรายการ
จ้ ำงขนส่งทัว่ ไป
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ (สำหรับบริษัท และ PPP)
- เกิ ดขึน้ จำกกำรใช้ บ ริ กำรขนส่ง โดยมี เ งื่ อ นไขคิ ด
ค่ำ บริ กำรและระยะเวลำช ำระเงิ นตำมสัญญำจัด
จ้ ำงขนส่งทัว่ ไป
ค่ำบริกำรอื่น ๆ
- มี กำรใช้ บ ริ กำรท่ ำ เรื อ รถตั กสิ น ค้ ำ และเครื่ อ งชั่ ง
น ้ำหนักสินค้ ำจำก AGETM โดยกำหนดค่ำ บริ กำร
เป็ นไปตำมเงื่อ นไขมำตรฐำนเหมื อ นกับสัญญำที่
บริษัททำกับบริษัทให้ บริกำรภำยนอก

ซื ้อสินค้ ำ
- บริษัทซื ้อสินค้ ำประเภทขี ้ฝุ่ น ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ยจำก STPL
โดยกำรก ำหนดรำคำซื อ้ เป็ นไปตำมสัญญำ ซึ่ง มี
รำคำและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่บริษัททำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
87.87

246.15

18.28

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

1,439.70

63.88 - บริ ษั ท มี กำรใช้ บ ริ ก ำรท่ ำ เรื อ ของ AGETM โดยบริ ษั ท มี
มำตรฐำนกำรพิจำรณำกำรใช้ บริ กำร AGETM เช่นเดียวกับ
กำรใช้ บริกำรผู้ให้ บริกำรรำยอื่น ทั ้งนี ้ กำรคิดอัตรำค่ำบริ กำร
เป็ นไปตำมเกณฑ์ เ ดี ยวกัน กั บ อัตรำค่ ำ บริ กำรผู้ใ ห้ บ ริ กำร
ท่ำเรือรำยอื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริ ษัทย่อย และมีรำคำหรื อ
ค่ำ บริ กำร และเงื่อ นไขกำรค้ ำ เช่ นเดี ยวกับ ที่บ ริ ษั ทเข้ ำ ท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก
- - บริษัทมีกำรซื ้อสินค้ ำจำก STPL ซึ่งเป็ นกำรดำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรซื ้อ
สินค้ ำเช่นเดียวกับที่บริษัททำรำยกำรกับผู้จัดจำหน่ำยสินค้ ำ
รำยอื่นๆ ของบริษัท
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

10. บริษัท เอเซีย
พำเนล จำกัด
(“AP”)

รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร (STP)
- AP จ้ ำง STP ขนส่งเอกสำร เนื่องจำกดำเนินกำร
ปิ ดโรงงำน โดยก ำหนดค่ ำ ขนส่ง ตำมมำตรฐำน
เหมือนกับที่ STP ทำกับบริษัทอื่น

-

11. บริษัท เค.เอช. ดี
เวลลอปเม้ นท์
จำกัด (“KHD”)

ค่ำเช่ำสำนักงำน
ค่ำไฟฟ้ำ
- บริ ษั ท เช่ ำ ส ำนั ก งำนจำก KHD โดยลงนำมใน
สัญญำเช่ำครั ้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2555 ซึ่งได้
มีกำรต่อสัญญำเช่ำเรื่ อยมำ โดยอัตรำค่ำเช่ำมิได้ มี
กำรเปลี่ยนแปลงจนถึงปั จจุบัน ซึ่งสัญญำเช่ำฉบับ
ปั จ จุ บั น ลงนำมเมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล ำคม 2560 มี อ ำยุ
สัญญำเช่ ำ 1 ปี โดยมีอัตรำค่ำเช่ำ ตำรำงเมตรละ
250 บำท ซึ่งเป็ นอัตรำค่ำเช่ำที่สำมำรถเทียบเคียง
ได้ กับ อัตรำค่ ำเช่ ำของอำคำรสำนักงำนในละแวก
เดียวกัน นอกจำกค่ำเช่ำแล้ ว บริ ษัทจะมีภำระต้ อง
ชำระค่ำสำธำรณูปโภคให้ ทำง KHD โดยค่ำใช้ จ่ำย

1,227.00
572.50

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

5.00 -

1,227.00 618.18

-

ดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้ ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
STP ให้ บริ กำรขนส่ง กับ AP โดยมีกำรคิ ดอัตรำค่ำบริ กำร
เช่นเดียวกับกำรให้ บริกำรขนส่งลูกค้ ำรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนิ น ธุ รกิ จ ปกติ ข อง STP ซึ่ง มี ค่ำ บริ กำร และเงื่ อ นไข
กำ รค้ ำ เ ช่ น เ ดี ยว กั บ ที่ STP เ ข้ ำ ท ำ รำ ยกำ รกั บ
บุคคลภำยนอก
บริ ษั ท เช่ ำ สำนักงำนจำก KHD เพื่ อ ใช้ ที่ ตัง้ ของสำนักงำน
ใหญ่ ซึ่งเป็ นรำยกำรสนับสนุนกำรดำเนินธุ รกิจปกติ โดยมี
อัตรำค่ ำ เช่ ำ และเงื่ อ นไขต่ ำ งๆ ในกำรเช่ ำ และรั บ บริ กำร
สำธำรณูปโภคเป็ นไปตำมสัญญำที่ ทำร่ วมกัน ซึ่ง สำมำรถ
เทียบเคียงได้ กับกำรเช่ำอำคำรสำนักงำนที่ตั ้งอยู่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
สำมำรถเที ยบเคี ย งกั บ กำรเช่ ำ อำคำรสำนัก งำนที่ อ ยู่ ใ น
บริเวณใกล้ เคียงกับบริษัท
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

12. ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ
ภัทธนนท์ (“PTN”)

13. บ ริ ษั ท วี วี โ ฮ ม
เ ด ค ค อ ร์ เ ร ที ฟ

ลักษณะรายการ
ดัง กล่ำ วจะคิ ดตำมปริ ม ำณกำรใช้ จ ริ ง ในอัต รำที่
KHD ต้ อ ง ช ำ ร ะ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ด้ ำ น
สำธำรณูปโภคนั ้นๆ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
- เกิดขึ ้นจำกกำรค่ำเช่ำสำนักงำนค้ ำงจ่ำยที่ยังไม่ครบ
กำหนดชำระเงิน
รำยได้ บริกำรขนส่ง (STP)
- STP ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทได้ ให้ บริ กำรขนส่ง
แก่บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นหลัก ขณะเดียวกันหำก
มีรถว่ำงก็ให้ บริษัทกับบุคคลภำยนอก รวมถึงบริ ษัท
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย โดยอัต รำค่ ำ บริ ก ำรและเงื่ อ นไข
เป็ น ไ ป ตำมสั ญ ญำมำตรฐำน ที่ STP ท ำกั บ
บุคคลภำยนอก
ซื ้อสินค้ ำ
- บริ ษั ท ซื อ้ สิ น ค้ ำ ประเภทขี ก้ บจำก PTN เป็ นครั ง้
ครำว โดย PTN ก็ประกอบธุรกิจจำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชี ว มวลเช่ น เดี ย วกั บ บริ ษั ท โดยมี ร ำคำซื อ้ และ
เงื่ อนไขกำรค้ ำ เช่น เดี ยวกับที่ บริ ษั ทท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก
ค่ำวัสดุสิ ้นเปลือง
- เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเกี่ ยวกับ กำรซ่ อ มแซมอุป กรณ์ แ ละ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

145.91
10.80

45.77

23.30

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

151.39
- - บริ ษั ทมีกำรซื อ้ สิน ค้ ำจำก PTN ซึ่งเป็ นกำรดำเนิน กำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรซื ้อ
สินค้ ำเช่นเดียวกับที่บริษัททำรำยกำรกับผู้จัดจำหน่ำยสินค้ ำ
รำยอื่ น ๆ ของบริ ษั ท ขณะเดียวกัน PTN ก็ ใช้ บริ กำร STP
เป็ นผู้ขนส่งสินค้ ำให้ แก่ บริ ษัท และลูกค้ ำรำยอื่ นของ PTN
ด้ ว ยรำคำและเงื่ อนไขกำรค้ ำ ปกติ เช่ น เดี ยวกับ ที่บ ริ ษัท ท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก
- - คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริ ษัทย่อย และมีรำคำและ
เงื่ อ นไขกำรค้ ำ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ บ ริ ษั ท เข้ ำท ำรำยกำรกั บ
บุคคลภำยนอก
- - บริ ษัท มีค่ำใช้ จ่ำยวัสดุสิ ้นเปลืองเพื่อ ซ่อ มแซมอุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ สำนักงำน โดยบริ ษัทมีมำตรฐำนกำรพิจำรณำกำร

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 174

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
จำกัด (“VVH”)

ลักษณะรายการ
เครื่องใช้ สำนักงำน
ซื ้อสินค้ ำ
- บริ ษัท ซื ้อสินค้ ำประเภทขี ก้ บจำก VVHเป็ นครั ง้
ค ร ำ ว โ ด ย มี ร ำ ค ำ ซื ้อ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ก ำ ร ค้ ำ
เช่นเดียวกับที่บริษัททำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
ซื ้ออุปกรณ์
- เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเกี่ ย วกั บ กำรซื อ้ และต่ อ เติ ม โต๊ ะ
สำนักงำน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- เกิดขึ ้นจำกกำรกำรซื ้อและต่อเติมโต๊ ะสำนักงำนที่ยัง
ไม่ครบกำหนดชำระเงิน

14. บริ ษัท ดี.ที.ซี. เอ็ น ค่ำวัสดุสิ ้นเปลือง (STP)
เตอร์ ไพรส์ จ ำกั ด - เป็ นค่ำใช้ จ่ำยวัสดุสิ ้นเปลืองยำนพำหนะ
(“DTC”)
ค่ำติดตั ้งและค่ำเช่ำ GPS (STP)
- เป็ นค่ ำ ติ ดตัง้ GPS และค่ ำ เช่ ำ GPS สำหรั บ
ยำนพำหนะของ STP
เจ้ ำหนี ้อื่น (STP)

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

20.00
-

-

26.00
-

-

-

1.28
251.58

35.95

- 220.26

17.33 -

ใช้ บริกำร VVH เช่นเดียวกับกำรใช้ บริ กำรผู้ให้ บริ กำรรำยอื่น
ทั ้งนี ้ กำรคิดอัตรำค่ำ บริ กำรเป็ นไปตำมเกณฑ์ เ ดียวกันกับ
อัตรำค่ำบริกำรผู้ให้ บริกำรรำยอื่น
บริ ษัท มีกำรซื ้อสินค้ ำ จำก VVH ซึ่ง เป็ นกำรดำเนิ นกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรซื ้อ
สินค้ ำเช่นเดียวกับที่บริษัททำรำยกำรกับผู้จัดจำหน่ำยสินค้ ำ
รำยอื่นๆ ของบริษัท
บริษัทซื ้อและต่อเติมโต๊ ะสำนักงำนของบริษัทกับ VVH โดยมี
รำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรซื ้อขำยเช่นเดียวกับผู้ขำยรำย
อื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริ ษัทย่อย และมีรำคำหรื อ
ค่ำ บริ กำร และเงื่อ นไขกำรค้ ำ เช่ นเดี ยวกับ ที่บ ริ ษั ทเข้ ำ ท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก
STP มี กำรใช้ บริ กำรซ่ อมแซมยำนพำหนะ ติ ดตัง้ และเช่ ำ
เครื่ อ ง GPS โดยมี ม ำตรฐำนกำรพิ จ ำรณำกำรใช้ บ ริ ก ำร
DTC เช่นเดียวกับกำรใช้ บริ กำรผู้ให้ บริ กำรรำยอื่น ทั ้งนี ้ กำร
คิ ด อั ต รำค่ ำ บริ ก ำรเป็ นไปตำมเกณฑ์ เ ดี ย วกั น กั บ อั ต รำ
ค่ำบริกำรผู้ให้ บริกำรรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 175

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

- เกิดขึ ้นจำกค่ำเช่ำ GPS สำหรับยำนพำหนะ โดยมี
เงื่อนไขและระยะเวลำเรียกเก็บเงินตำมข้ อตกลง

15. บริษัท โอพีจีเทค
จำกัด (OPG)

ซื ้อสินค้ ำ (รวมซื ้อสินค้ ำระหว่ำงทำง) (PPP)
บริษัทซื ้อสินค้ ำประเภทกะลำปำล์มจำก OPGเป็ นครัง้
ครำว โดยมีรำคำซื ้อและเงื่อนไขกำรค้ ำเช่นเดียวกับที่
บริษัททำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

-

16. Destiny Holdings ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด (ABE และ ABR)
(M) SDN. BHD. - เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับค่ำเช่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำ
(“DHSB”)
ไฟฟ้ ำ ค่ ำ ไปรษณี ย์ ส่ง เอกสำรทำงไกล ซึ่ง มี รำคำ
และเงื่อนไขเป็ นไปตำมตลำดทัว่ ไป
ค่ำบริหำรจัดกำร (ABE และ ABR)
- DHSB ดำเนิ น กำรบริ ห ำรจัด กำรด้ ำ นสำนักงำน
ให้ กบั ABE และเรี ยกเก็บค่ำบริ หำรจัดกำรเป็ นรำย
เดือน
ค่ำวัสดุสำนักงำนสิ ้นเปลือง (ABE และ ABR)

170.98

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

40.22

17.78

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

รำยกำรที่ ส มเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริ ษัทย่อย และมีรำคำหรื อ
ค่ำ บริ กำร และเงื่อ นไขกำรค้ ำ เช่ นเดี ยวกับ ที่บ ริ ษั ทเข้ ำ ท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก
1,508.78 - PPP มีกำรซื ้อสินค้ ำจำก OPG ซึ่งเป็ นกำรดำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรซื ้อ
สินค้ ำเช่นเดียวกับที่บริษัททำรำยกำรกับผู้จัดจำหน่ำยสินค้ ำ
รำยอื่นๆ ของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ น
รำยกำรตำมกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
และมีรำคำหรือค่ำบริกำร และเงื่อนไขกำรค้ ำ เช่นเดียวกับที่
บริษัทเข้ ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
140.76 - ABE มีกำรเช่ำพื ้นที่สำนักงำน พร้ อมจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค
และค่ ำ บริ ห ำรจัดกำร ค่ ำ สำธำรณูป โภค ค่ ำ ไปรษณี ย์ส่ ง
เอกสำรทำงไกล ตำมรำคำตลำด
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
37.27
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรสนับสนุน
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง ABE และมี ร ำคำและเงื่ อ นไข
กำรค้ ำตำมตลำดทัว่ ไป
17.23

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 176

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

17. Jinsolid SDN.
BHD. (“JSD”)

18. Destiny
Integrated

ลักษณะรายการ
- เป็ นค่ำใช้ วสั ดุสำนักงำนสิ ้นเปลือง ซึง่ ใช้ ระหว่ำงกำร
เช่ ำ สำนักงำน ซึ่ง มี รำคำและเงื่ อ นไขเป็ นไปตำม
ตลำดทัว่ ไป
เจ้ ำหนี ้อื่น (ABE และ ABR)
- เกิ ดขึน้ จำกค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเบ็ ดเตล็ด ค่ ำ บริ ห ำรจัดกำร
และค่ำวัสดุสำนักงำนสิ ้นเปลือง ค่ำสำธำรณูปโภค
และค่ำไปรษณีย์เอกสำรทำงไกล
ซื ้อสินค้ ำ
- บริ ษั ทซื อ้ สินค้ ำประเภทกะลำปำล์ มจำก JSD ซึ่ง
เป็ นกำรซื อ้ จำกประเทศมำเลเซี ย เพื่ อ ส่ง ออกไป
ต่ ำ งประเทศและน ำมำจ ำหน่ ำ ยในประเทศ โดย
JSD ก็ ป ระกอบธุ ร กิ จ จ ำหน่ ำ ยเชื อ้ เพลิ ง ชี ว มวล
เช่นเดียวกับบริษัทแต่ตั ้งอยู่ในมำเลเซีย โดยมีรำคำ
ซื อ้ และเงื่ อ นไขกำรค้ ำเช่ น เดี ย วกั บ ที่ บ ริ ษั ท ท ำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำต่ำงประเทศ
- เป็ นเงิ น ที่ บ ริ ษั ท จ่ ำ ยล่ ว งหน้ ำให้ แ ก่ JSD เป็ นค่ ำ
สินค้ ำที่บ ริ ษัท มีสญ
ั ญำจะซื ้อกับ JSD ก่อ นที่ ABE
และ ABR จะเริ่มดำเนินงำน
ค่ำบริกำรและดำเนินกำรท่ำเรือ (ABE)
- เป็ นค่ำบริ กำรและดำเนินกำรขนส่งที่ท่ำเรื อ ในกำร

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

4.37

40,044.02

347.93

3,621.97

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

3.90

- - บริ ษั ท มี กำรซื อ้ กะลำปำล์ ม จำก JSD ซึ่ง เป็ นกำรน ำเข้ ำ
สินค้ ำจำกประเทศมำเลเซีย ก่อนที่บริ ษัทจะสำมำรถจัดตัง้
บริ ษั ท ย่อ ย ABE และ ABR และดำเนิน กำรซื อ้ ขำยผ่ ำ น
ABE และ ABR เองได้ โดยเป็ นกำรดำเนิน กำรตำมธุรกิ จ
ปกติของบริษัท เพื่อให้ บริษัทสำมำรจัดซื ้อจัดหำกะลำปำล์ม
ในมำเลเซียได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ โดยมีรำคำและเงื่อนไข
ต่ำงๆ ในกำรซื ้อตำมสัญญำที่ตกลงกัน เช่นเดียวกับที่บริ ษัท
ทำรำยกำรกับผู้จดั จำหน่ำยต่ำงประเทศรำยอื่นๆ ของบริษัท
347.93 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้ ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
2,762.13 - ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและเจ้ ำหนี อ้ ื่ น ดั ง กล่ ำ วเป็ นค่ ำ บริ ก ำรและ
ดำเนิ น กำรขนส่ง ที่ท่ ำ เรื อ ในกำรขนส่ง กะลำปำล์ มซึ่งเป็ น
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
Logistics
Services SDN.
BHD. (“DILS”)

19. AJ Biomass
SDN. BHD.
(“AJB”)

20. Teck Yien SDN.
BHD. (“TY”)

ลักษณะรายการ
ข น ส่ ง ก ะ ล ำป ำ ล์ ม ซึ่ งมี ร ำค ำ แ ละ เ งื่ อ น ไ ข
เช่นเดียวกับที่ DILS ให้ บริกำรกับบุคคลภำยนอก
เจ้ ำหนี ้อื่น (ABE)
- เกิดขึ ้นจำกค่ ำบริ กำรและดำเนินกำรท่ ำเรื อ โดยมี
เงื่อนไขและระยะเวลำเรียกเก็บเงินตำมข้ อตกลง

ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด (บริษัท และ ABE)
- เป็ นค่ำแรงงำนคนในกำรจัดเก็บสินค้ ำ คัดร่ อนและ
คลุมผ้ ำใบ
- ค่ ำ ส่ง เอกสำรทำงไกล และค่ ำ บริ กำรด ำเนิ น กำร
ใบอนุญำตทำงำน
เจ้ ำหนี ้อื่น (ABE)
เกิ ดขึน้ จำกค่ ำ เบ็ ดเตล็ดดัง กล่ำ ว โดยมี เ งื่ อนไขและ
ระยะเวลำเรียกเก็บเงินตำมข้ อตกลง

ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด (ABE)
- เป็ นค่ำน ้ำมันรถเช่ำ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

-

1,160.14

-

914.80 -

33.56
-

43.04

63.90 -

กำรน ำเข้ ำ สิน ค้ ำ จำกมำเลเซี ย (ค่ ำขนถ่ำ ยสินค้ ำที่ ท่ำ เรื อ )
โดยเป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ ABE และมีรำคำ
และเงื่ อนไขต่ำ งๆ ในกำรรับ บริ กำรดังกล่ำ วเช่น เดี ยวกับ ที่
DILS ให้ บริกำรกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของ ABE และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
เช่นเดียวกับที่บริษัทเข้ ำทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
ค่ำแรงงำนคนในกำรจัดเก็บ สินค้ ำ ค่ำแรงคัดร่ อนและคลุม
ผ้ ำใบเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษำสภำพของสิ น ค้ ำของ ABE และ
ค่ำบริกำรในกำรส่งไปรษณีย์ เอกสำรทำงไกลและค่ำบริ กำร
ดำเนิน กำรต่ อใบอนุญำตทำงำน โดยเป็ นกำรดำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติของ ABE และมีรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ใน
กำรรั บ บริ กำรดัง กล่ ำ วเช่ น เดี ย วกับ ที่ AJB ให้ บริ ก ำรกั บ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรสนับสนุน
กำรดำเนินธุรกิจปกติของ ABE และมีอตั รำค่ำจ้ ำงตำมรำคำ
ตลำด
ค่ำ น ำ้ มัน ที่จ่ ำ ยให้ TY เป็ นไปตำมรำคำน ้ำมันหน้ ำสถำนี
บริกำร
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
เจ้ ำหนี ้อื่น (ABE)
เกิดขึ ้นจำกค่ำน ้ำมัน

21. Teck Yien
Construction
SDN. BHD.
(“TYC”)

ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด (ABE และ ABR)
- เป็ นค่ำโทรศัพท์สำนักงำน
เจ้ ำหนี ้อื่น (ABE และ ABR)
- เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริกำรโทรศัพท์สำนักงำน

22. L.C Panmal
ค่ำเช่ำพื ้นที่ (ABR)
Trading Company - เป็ นค่ำเช่ำพื ้นที่กองเก็บสินค้ ำของ ABR
(“LCP”)
ค่ำบริกำรขึ ้นลงสินค้ ำและจัดกองสินค้ ำ (ABR)
- เป็ นค่ ำ บริ ก ำรขึ น้ ลงสิ น ค้ ำและจั ด กองสิ น ค้ ำที่
คลังสินค้ ำของ ABR
เงินประกันค่ำเช่ำพื ้นที่ (ABR)
- เป็ นเงินประกันค่ำเช่ำพื ้นที่กองเก็บสินค้ ำของ ABR
เจ้ ำหนี ้อื่น (ABR)
- เป็ นเจ้ ำหนี ้ค่ำเช่ำพื ้นที่กองเก็บสินค้ ำของ ABR

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2559
2560
3.20
1.90 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรสนับสนุน
กำรดำเนินธุรกิจปกติ ของ ABE และมีรำคำขำยตำมรำคำ
ตลำด
51.83
44.36 - ค่ำโทรศัพท์สำนักงำนถูกเรียกเก็บตำมกำรใช้ งำนจริง
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
4.25
3.35
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรสนับสนุน
กำรดำเนิน ธุรกิจปกติข อง ABE และมีอัตรำค่ำ บริ กำรตำม
รำคำตลำด
255.69
1,342.46 - ABR เช่ำและเงินประกันค่ำ เช่ำ พื ้นที่ลำนจำก LCP เพื่อใช้
กองเก็ บสิน ค้ ำ เป็ นรำยกำรสนับ สนุน กำรดำเนิ นธุรกิจ ปกติ
474.43
โดยมีอตั รำค่ำเช่ำเทียบเคียงได้ กับกำรเช่ำพื ้นที่ลำนกองเก็บ
จำกรำยอื่น
- ค่ำบริกำรขึ ้นลงสินค้ ำและจัดกองสินค้ ำที่คลังสินค้ ำ โดยเป็ น
กำรดำเนิ นกำรตำมธุรกิ จปกติ ของ ABR และมี รำคำและ
362.63
เงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรรับบริ กำรดังกล่ำวเช่นเดียวกับที่ LCP
ให้ บริกำรกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น
85.42 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรตำมกำร
ดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
สำมำรถเทียบเคียงกับกำรเช่ำพื ้นที่ลำนกองเก็บจำกรำยอื่น
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
23. The Golden
Mines F&B
Services SDN.
BHD. (“GMF”)

ลักษณะรายการ
ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด (ABE และ ABR)
- เป็ นค่ำอำหำรกลำงวันพนักงำน และค่ำอำหำรเลี ้ยง
รับรอง
เจ้ ำหนี ้อื่น (ABE)
- เกิดขึ ้นจำกค่ำอำหำร

24. Teck Yien
(Bintulu) SDN.
BHD. (“TYB”)

ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด (ABE)
เป็ นค่ ำ จัดงำนกิ จ กรรมที่ จัดร่ ว มกัน ของบริ ษั ท ที่ เ ช่ ำ
สำนักงำนในอำคำรที่ ABE เช่ำ

25. นำยกิติชยั เดช
ไพบูลย์ยศ

ค่ำเช่ำอื่นๆ (บริษัท STP และ PPP)
- บริษัทและ PPP เช่ำห้ องเก็บเอกสำรบัญชีจำกนำย
กิติชยั ด้ วยอัตรำค่ำเช่ำตำมรำคำตลำด
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น (บริษัท STP และ PPP)
- เกิดขึ ้นจำกกำรค่ำเช่ำห้ องเก็บเอกสำรบัญชีค้ำง
จ่ำยที่ยงั ไม่ครบกำหนดชำระเงิน

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2559
2560
48.65
27.42 - ค่ ำ อำหำรกลำงวัน พนักงำนและค่ ำ เลี ้ยงรั บ รองที่ จ่ ำ ยให้
GMF เป็ นไปตำมรำคำอำหำรที่แสดงหน้ ำร้ ำนเช่นเดียวกับที่
GMF คิดรำคำกับลูกค้ ำรำยอื่น
2.56
- - คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรสนับสนุน
กำรดำเนินธุรกิจปกติ ของ ABE และมีรำคำขำยตำมรำคำ
ตลำด
4.26
- - ค่ ำ งำนกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยจริ ง ซึ่ง ถู ก เรี ย กเก็ บ ตำม
สัดส่วน
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรสนับสนุน
กำรดำเนินธุรกิจ ของ ABE และมีอัตรำค่ำบริ กำรตำมรำคำ
ตลำด
43.70
- - ค่ำเช่ำห้ องเก็บเอกสำรถูกเรียกเก็บตำมรำคำตลำด
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ำ ว
เป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรสนับสนุน
3.80
กำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีอัตรำ
ค่ำเช่ำตำมรำคำตลำด
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

การคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
วงเงินสินเชื่อของบริ ษัท
และบริ ษัทย่ อย
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

เงินกู้ยืมระยะสั ้น

วงเงินร่วมรวมเงินกู้ยืมระยะสั ้น เลตเตอร์
ออฟเครดิต ทรัสต์ รีซีทส์ และวงเงินสินเชื่อ
เพื่อกำรนำเข้ ำและส่งออกอื่นๆ3/

วงเงินขำยลดตั๋วเงินรับ
วงเงินบริกำรเช็คเรียกเก็บแบบพิเศษ
หนังสือค ้ำประกัน

มูลค่ าวงเงิน1/
การคา้ ประกันวงเงิน2/
(พันบาท)
65,000.00 - นำยพนม ควรสถำพร และนำงณัชปภำ ควรสถำพร ค ้ำประกัน
- จำนองที่ดนิ ของนำยพนม ควรสถำพร นำงปณิตำ ควรสถำพร นำงสำวธิ ญำดำ ควรสถำพร นำงสำวพิมญำดำ ควร
สถำพร และค ้ำประกันโดยบริษัท พรปรีชำ จำกัด
- บริษัทค ้ำประกันวงเงินของ STP และ STP ค ้ำประกันวงเงินของ ABM
80,000.00 - นำยพนม ควรสถำพร และนำงณัชปภำ ควรสถำพร ค ้ำประกัน
- จำนองที่ดินของนำยพนม ควรสถำพร
- บริษัทค ้ำประกันวงเงินของ STP และ STP ค ้ำประกันวงเงินของ ABM
1,095,000.00 - นำยพนม ควรสถำพร และนำงณัชปภำ ควรสถำพร ค ้ำประกัน
- จำนองที่ดินของนำยพนม ควรสถำพร นำงปณิตำ ควรสถำพร นำงสำวธิ ญำดำ ควรสถำพร นำงสำวพิมญำดำ ควร
สถำพร และบริษัท พรปรีชำ จำกัด ทั ้งนี ้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ คิดค่ำตอบแทนในกำรใช้ ที่ดินเพื่อจำนองกับสถำบัน
กำรเงิน และจะไม่คิดค่ำตอบแทนตรำบเท่ำที่บริษัทยังมีกำรใช้ ที่ดินนี ้จำนองกับสถำบันกำรเงินอยู่
- บริษัทค ้ำประกันวงเงินที่ใช้ ร่วมกับ PPP และ PPP ค ้ำประกันวงเงินของบริษัทที่ใช้ ร่วมกัน
10,000.00 - นำยพนม ควรสถำพร นำงณัชปภำ ควรสถำพร และ STP ค ้ำประกัน
- จำนองที่ดินของนำยพนม ควรสถำพร
8,000.00 - นำยพนม ควรสถำพร ค ้ำประกัน
7,000.00 - นำงณัชปภำ ควรสถำพร ค ้ำประกัน
- จำนองที่ดินของนำยพนม ควรสถำพร นำงปณิตำ ควรสถำพร นำงสำวธิ ญำดำ ควรสถำพร นำงสำวพิมญำดำ ควร
สถำพร และบริษัท พรปรีชำ จำกัด

หมำยเหตุ: 1/ มูลค่ำวงเงินเป็ นมูลค่ำรวมของวงเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกบั ธนำคำรพำณิชย์ หลำยแห่ง
2/ กำรค ้ำประกันวงเงินโดยบริษัท บริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้ อง และที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้ องเป็ นกำรคำ้ ประกันหลำยวงเงินรวมกัน
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3/ วงเงินกู้เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทส์ และวงเงินสินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ ำและส่งออกอื่นๆ จะได้ รับวงเงิน Forward Contract เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ วงเงินดังกล่ำวใน
จำนวนวงเงินที่เท่ำกัน ซึง่ มีมูลค่ำวงเงินรวมเท่ำกับ 1,015.00 ล้ ำนบำท
4/ ธนำคำรจะดำเนินกำรปลดค ้ำประกันกรรมกำรออกจำกกำรกำรค ้ำประกันวงเงินของบริษัท เมื่อบริษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ขณะนี ้อยู่ระหว่ำงประสำนงำนกับ
ธนำคำร

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการ
- กำรค ้ำประกันสินเชื่อระหว่ำงกลุ่มบริษัท เป็ นกำรสนับสนุนทำงกำรเงินระหว่ำงกลุม่ บริษัท เพื่อกำรบริหำรทำงกำรเงินให้ เกิดประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็ นรำยกำรสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
- กำรค ้ำประกันสินเชื่อโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และที่ดินกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังที่ได้ กล่ำวมำข้ ำงต้ น เป็ นกำรได้ รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำกรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต ซึ่งเป็ นไปตำมธรรมเนียมปฏิ บัติปกติของสถำบันกำรเงินที่จะ
เรียกหลักทรัพย์ค ้ำประกันจำกบริษัท และ/หรือกรรมกำร และ/หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรค ้ำประกันโดยกรรมกำร และ/หรื อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริ ษัทมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ วงเงินค่อนข้ ำงสูง แต่
บริษัทไม่มีหลักทรัพย์เพียงพอที่จะค ้ำประกัน ทั ้งนี ้ ในส่วนของกำรค ้ำประกันโดยกรรมกำรในวงเงินของบริ ษัท ไม่รวมถึงวงเงินของบริ ษัทย่ อย บริ ษัทได้ รับหนังสือยืนยันจำกสถำบันกำรเงิน
แล้ วว่ำจะดำเนินกำรปลดค ้ำประกันให้ เมื่อบริษัทได้ ดำเนินกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรียบร้ อยแล้ ว สำหรับหลักทรัพย์ค ้ำประกันของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และที่ดินกรรมสิทธิ์
ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริษัทคำดว่ำภำยหลังจำกที่บริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีฐำนะกำรเงินที่มั่นคงจะได้ มีกำรดำเนินกำรเจรจำกับสถำบันกำรเงิน
เพื่อปรับเปลีย่ นหลักทรัพย์ที่ใช้ ค ้ำประกันต่อไป
การคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อส่ วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรของนำยพนม
ควรสถำพร

มูลค่ าวงเงิน
(พันบาท)

การคา้ ประกันวงเงิน

20,000.00 - นำงณัชปภำ ควรสถำพร ค ้ำประกัน
- บริษัท และ STP ค ้ำประกัน
- จำนองที่ดินของนำยพนม ควรสถำพร

บริษัทได้ ดำเนินกำรขอปลดกำรเป็ นผู้ค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อของนำยพนม ควรสถำพร ดังกล่ำวเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ณ วันที่ 12 มิถนุ ำยน 2560
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มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้
เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในอนำคตกับบริ ษัท อำทิ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจ
ควบคุม หรื อ บุคคลที่ เ กี่ยวโยงกัน นั ้น บริ ษัท จะปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พย์ ข้ อ บัง คับ
ประกำศ และคำสัง่ ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทั ้งนี ้ ผู้ที่มีส่วนได้ เสียจะไม่
สำมำรถเข้ ำมำมีสว่ นร่วมในกำรพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวได้
ในกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้ รำยกำรระหว่ำงกันนั ้นต้ องได้ รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทจะ
จัดให้ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นในกำรทำรำยกำรและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนั ้น ๆ ทั ้งนี ้ ในกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เป็ นข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทั่วไป และ
รำยกำรที่เป็ นข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่ไม่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป ให้ เป็ นไปตำมหลักกำรดังนี ้
(ก)
กำรทำรำยกำรที่เป็ นข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป
คณะกรรมกำรบริษัทได้ อนุมตั ิเป็ นหลักกำรให้ ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นข้ อตกลง
ทำงกำรค้ ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไประหว่ำงบริษัทและบริ ษัทย่อย กับกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
ได้ หำกรำยกำรดัง กล่ำ วนั น้ มี ข้ อ ตกลงทำงกำรค้ ำ ในลักษณะเดี ยวกั บ ที่ วิ ญญู ช นจะพึ ง กระท ำกับ คู่ สั ญญำทั่ ว ไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกัน ด้ วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำกอิทธิ พลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี)
ทั ้งนี ้ บริษัทจะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส
(ข)
กำรทำรำยกำรที่เป็ นข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่ไม่เป็ นเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป
กำรท ำรำยกำรที่ เป็ นข้ อ ตกลงทำงกำรค้ ำ ที่ ไม่ เป็ นเงื่ อนไขกำรค้ ำโดยทั่วไปจะต้ อ งได้ รับ กำรพิจ ำรณำและให้
ควำมเห็น โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่ อนน ำเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ ว แต่กรณี) เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป ทั ้งนี ้ ให้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั ้งข้ อบังคับ ประกำศ และ
คำสัง่ ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิ บัติตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจจะเกิดขึ ้น บริ ษัท
จะแต่ง ตัง้ ผู้เ ชี่ ยวชำญอิสระหรื อ ผู้สอบบัญชี ข องบริ ษั ทเป็ นผู้ใ ห้ ควำมเห็น เกี่ ยวกับ รำยกำรระหว่ ำ งกัน ดัง กล่ำ วเพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ ว แต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจ เพื่อให้
มั่น ใจว่ำ กำรเข้ ำ ทำรำยกำรดัง กล่ำวมีควำมจ ำเป็ นและมี ควำมสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของบริ ษั ทเป็ น
สำคัญ ทั ้งนี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท
2.
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3.

นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต และแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคตนั ้นคณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องปฏิ บัติให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ รวมทัง้ ข้ อ บัง คับ ประกำศ และคำสั่ง ของคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน และตลำด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิ บัติตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันของ
บริษัท หรือบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
ทั ้งนี ้ ภำยหลังกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ ว บริ ษัทคำดว่ำจะมีกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันกับบริ ษัทในกลุ่ม และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในลักษณะที่เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติ กำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ และกำรให้ ควำมช่วยเหลือหรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
1. กำรซื อ้ หรื อ จำหน่ ำยสิน ค้ ำ ระหว่ ำงบริ ษัท ในกลุ่ม และบริ ษั ทที่ อำจมี ควำมขัดแย้ ง ซึ่ง เป็ นธุ รกิ จปกติ ของ
บริษัท โดยมีกำรกำหนดรำคำขำยตำมวิธี Cost Plus Pricing Method กล่ำวคือ เป็ นกำรกำหนดรำคำขำย
จำกต้ นทุนเชื ้อเพลิงชีวมวล บวกค่ำขนส่ง บวกค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย เป็ นต้ น บวกกำไรขั ้นต้ น ซึ่งนโยบำยกำร
กำหนดรำคำดังกล่ำวเป็ นเงื่อนไขเดียวกันกับรำคำขำยที่ขำยให้ แก่บคุ คลอื่นทัว่ ไป
2. กำรให้ หรื อ รับ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ ระหว่ ำงบริ ษั ทในกลุ่ม และบริ ษั ทที่ อำจมีควำมขัดแย้ ง ซึ่งถื อเป็ นธุ รกิ จ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยรำคำขนส่งเป็ นรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ และมีเงื่อนไขเป็ นมำตรฐำนเดียวกับที่
บริษัทมีข้อตกลงกับบริษัทให้ บริกำรขนส่งอื่นในอุตสำหกรรม
3. กำรทำสัญญำเช่ำพื ้นที่อำคำร จำกบริ ษัทที่อำจมีควำมขัดแย้ ง โดยคิดค่ำเช่ำพื ้นที่และค่ำบริ กำรในอัตรำที่
สำมำรถเทียบเคียงได้ กับอัตรำค่ำเช่ำในบริ เวณใกล้ เคียง อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรเช่ำห้ องเก็บเอกสำรบัญชี
จำกนำยกิติชยั เดชไพบูลย์ ยศนั ้น จะไม่เกิดรำยกำรขึ ้นอีกในอนำคต เนื่องจำกปั จจุบันบริ ษัทได้ ย้ำยที่เก็บ
เอกสำรบัญชีจำกพื ้นที่ของนำยกิติชยั เป็ นพื ้นที่ในสำนักงำนใหญ่แล้ ว
4. รำยกำรเช่ำหรื อให้ เช่ ำทรัพย์ สินที่ใช้ ในกำรดำเนิน ธุรกิจระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย และบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ ง ซึง่ เป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำจะคำนึงถึงต้ นทุนในกำรได้ มำซึ่ง
ทรัพย์สนิ และควำมเหมำะสมของรำคำเช่ำในท้ องตลำดเป็ นสำคัญ โดยจะมีกำรทำสัญญำเช่ำ และกำหนด
เงื่อนไขให้ ชดั เจนและเป็ นธรรมสำมำรถเทียบเคียงได้ กบั อุตสำหกรรม
5. รำยกำรให้ บริ กำรและ/หรื อรับบริ กำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทย่อย และ
บุคคลที่ อ ำจมี ควำมขัดแย้ ง ซึ่ง ถือ เป็ นกำรท ำรำยกำรประเภทสนับสนุน ธุรกิ จปกติ รำคำค่ ำ บริ กำรและ
เงื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ หรื อ ข้ อตกลงอื่ น ๆ จะต้ องมี ลัก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ หรื อ ช ำระให้ แก่
บุคคลภำยนอกแล้ วแต่กรณี
ทั ้งนี ้ หำกเกิดรำยกำรระหว่ำงกันขึ ้น บริษัทจะดำเนินกำรตำมมำตรกำรหรือขั ้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันตำมที่กล่ำวไปแล้ วข้ ำงต้ นอย่ำงเคร่งครัด
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงิน
ก) ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสำหรับงบประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ถึง 31 ธันวำคม 2560 สำมำรถสรุ ปได้
ดังนี ้
ปี
2558
2559
2560

ชื่อผู้สอบบัญชี
นำยเมธี รัตนศรีเมธำ
นำยเมธี รัตนศรีเมธำ
นำยเมธี รัตนศรีเมธำ

เลขทะเบียนของ
ผู้สอบบัญชี
3425
3425
3425

บริ ษัทผู้สอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จำกัด

ข) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบกำรเงินสำหรับปี 2558 ตรวจสอบโดยนำยเมธี รัตนศรี เมธำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3425 จำก
บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก สำนักงำน กลต. มีควำมเห็นว่ำ
งบกำรเงินรวมแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงิ นสดรวมสำหรับ ปี สิ ้นสุดวัน เดียวกัน และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จ กำรแสดงฐำนะกำรเงิ นของบริ ษั ท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 และผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบกำรเงิ นรวมของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อย และงบกำรเงิน ของบริ ษัท สำหรับ ปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2557
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึง่ แสดงควำมเห็น ก) อย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย และงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ ข) อย่ำงมีเงื่อนไขต่องบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ หุ้น รวม และงบกระแสเงิ นสดรวมของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อย และงบกำไร
ขำดทุน เบ็ ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ว นของผู้ถือ หุ้นและงบกระแสเงิ น สดของบริ ษัท สำหรับ ปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31
ธันวำคม 2557 เกี่ยวกับกำรไม่สำมำรถสังเกตกำรณ์ กำรตรวจนับสินค้ ำคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน
รวม 125.76 ล้ ำนบำท ได้ เนื่องจำกเป็ นวัน ก่อนที่จะได้ รับแต่ง ตั ้งให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทได้ จัดให้ มีกำร
ตรวจนับสินค้ ำในระหว่ำงปี 2557 โดยว่ำจ้ ำงผู้สำรวจจำกภำยนอกมำทำกำรตรวจนับ ซึ่งมีผลให้ บริ ษัทบันทึกค่ำเผื่อกำร
ปรับลดมูลค่ำสินค้ ำจำนวน 63.50 ล้ ำนบำทตำมรำยงำนลงวันที่ 16 เมษำยน 2558 อย่ำงไรก็ดี รำยงำนของผู้สอบบัญชี
ดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงรำยกำรปรั บปรุ งงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2557 ใหม่
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 3 ซึง่ ผู้สอบบัญชี (บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด) ได้ ต รวจสอบ
รำยกำรปรับปรุงดังกล่ำวแล้ วเห็นว่ำ รำยกำรปรับปรุงดังกล่ำวเหมำะสมและได้ นำไปปรับปรุงงบกำรเงินตำมควรแล้ ว
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

งบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินสำหรับปี 2559 ตรวจสอบโดยนำยเมธี รัตนศรี เมธำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3425 จำก
บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก สำนักงำน กลต. มีควำมเห็นว่ำ
งบกำรเงินรวมแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และผลกำรดำเนินงำนรวม
และกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 และผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ผู้สอบบัญชีไ ด้ ป ฏิ บัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยมีควำมเป็ นอิ สระจำ กกลุ่มบริ ษัท ตำม
ข้ อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และได้ ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ โดย
ผู้สอบบั ญชี เ ชื่ อ ว่ ำ หลัก ฐำนกำรสอบบั ญชี ที่ ผ้ ูส อบบัญชี ไ ด้ รับ เพี ยงพอและเหมำะสมเพื่ อ ใช้ เป็ นเกณฑ์ ใ นกำรแสดง
ควำมเห็นของผู้สอบบัญชี
งบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินสำหรับปี 2560 ตรวจสอบโดยนำยเมธี รัตนศรี เมธำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3425 จำก
บริษัท เอ็ม อำร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก สำนักงำน กลต. มีควำมเห็นว่ำ
งบกำรเงินรวมแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และผลกำรดำเนินงำนรวม
และกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 และผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ ให้ สงั เกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 3 ว่ำงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรของบริ ษั ท ณ วัน ที่ แ ละสำหรับ ปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 ได้ รับ กำรปรั บ ปรุ ง ใหม่ จ ำก
ผลกระทบของข้ อผิดพลำดในกำรบันทึกบัญชีสนิ ค้ ำคงเหลือ ซึง่ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรปั นส่วนโสหุ้ยกำรผลิตใหม่
โดยกระทบต่อสินค้ ำคงเหลือจำนวน 3.3 ล้ ำนบำท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.43 ของสินทรัพย์ รวมในงบกำรเงินรวม) และจำนวน
2.3 ล้ ำนบำท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.31 ของสินทรัพย์รวมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) และกระทบต่อกำไรสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 จำนวน 1.2 ล้ ำนบำท (คิดเป็ นร้ อยละ 4.6 ของกำไรสำหรับปี ในงบกำรเงินรวม) และจำนวน 0.4 ล้ ำน
บำท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.76 ของกำไรสำหรับปี ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีมิไ ด้ แสดงควำมเห็นอย่ำงมี
เงื่อนไขในเรื่องนี ้
ผู้สอบบัญชีไ ด้ ป ฏิ บัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยมีควำมเป็ นอิ สระจำกกลุ่มบริ ษัท ตำม
ข้ อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และได้ ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ โดย
ผู้สอบบั ญชี เ ชื่ อ ว่ ำ หลัก ฐำนกำรสอบบั ญชี ที่ ผ้ ูส อบบัญชี ไ ด้ รับ เพี ยงพอและเหมำะสมเพื่ อ ใช้ เป็ นเกณฑ์ ใ นกำรแสดง
ควำมเห็นของผู้สอบบัญชี
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ค)
ตารางสรุ ปงบการเงินรวมของบริ ษัท
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท

สินทรั พย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - กิจกำรอื่น
สินค้ ำคงเหลือ
ลูกหนี ้กรมสรรพำกร
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค ้ำประกัน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำก สถำบัน
กำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยว ข้ อง
กัน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น - กิจกำรอื่น
ส่วนของหนี ้สินที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกกรรมกำร
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(ปรั บปรุ งใหม่ )
(ปรั บปรุ งใหม่ )
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

43.56
0.48
135.13
216.53
0.63
67.82
16.13
480.28

5.62
0.06
17.46
27.97
0.08
8.76
2.08
62.03

49.18
0.08
136.52
214.11
1.74
37.12
18.00
456.75

6.45
0.01
17.92
28.10
0.23
4.87
2.36
59.94

35.89
0.19
91.47
337.44
3.29
12.83
17.85
498.96

4.44
0.02
11.31
41.74
0.41
1.59
2.21
61.72

10.00
269.18
2.87
5.52
6.37
293.94
774.22

1.29
34.77
0.37
0.71
0.83
37.97
100.00

10.00
280.32
2.49
6.01
6.41
305.23
761.98

1.31
36.79
0.33
0.79
0.84
40.06
100.00

10.00
275.93
2.60
9.50
11.46
309.49
808.45

1.24
34.13
0.32
1.17
1.42
38.28
100.00

532.84

68.82

508.49

66.73

562.43

69.57

2.20
42.61

0.28
5.50

0.29
57.80

0.04
7.58

1.86
41.37

0.23
5.12

8.59
-

1.11
-

5.55
-

0.73
-

4.29

0.53
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ภำษี เงินได้ ค้ำงจ่ำย
เงินปั นผลค้ ำงจ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
หนี ้สินภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ส่ว นเกิ น ทุน จำกกำรรวมธุ รกิ จ ภำยใต้ กำรควบคุ ม
เดียวกัน
กำไรสะสม
จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นเฉพาะบริ ษัท
ส่วนได้ สว่ นเสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

11.53
2.14
599.91

1.49
0.28
77.48

3.84
41.04
1.58
618.59

0.50
5.39
0.21
81.18

2.85
33.75
2.33
648.88

0.35
4.18
0.29
80.27

10.54
0.52
3.85
14.91
614.82

1.36
0.07
0.50
1.93
79.41

4.96
0.12
5.04
10.12
628.71

0.65
0.02
0.66
1.33
82.51

3.18
0.25
3.22
6.65
655.53

0.39
0.03
0.40
0.82
81.09

76.00
5.17

9.82
0.67

76.00
5.17

9.97
0.68

112.50
5.17

13.91
0.64

2.48

0.32

2.48

0.33

2.48

0.31

0.38
6.10
7.07 34.49
(1.53) (11.89)
16.90 148.85
0.59
4.07
17.49 152.92
100.00 808.45

0.75
4.27
(1.47)
18.41
0.50
18.91
100.00

0.50
71.11
(2.32)
152.94
6.46
159.40
774.22

0.07
2.90
9.18 53.85
(0.30) (11.63)
19.76 128.77
0.83
4.50
20.59 133.27
100.00 761.98
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(1) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หน่ วย: ล้ านบาท

รายได้
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและกำรให้ บริกำร
รำยได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขำยสินค้ ำและต้ นทุนกำรให้ บริกำร
ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อ นต้ นทุ นทางการเงิน และภาษี เงิน
ได้
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้
กาไรสาหรั บปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่ำ งจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิ น ของบริ ษั ท
ย่อย
ก ำ ไ ร จ ำ ก ก ำ ร ป ร ะ ม ำ ณ ก ำ ร ต ำ ม ห ลั ก
คณิ ต ศำสตร์ ประกั น ภั ย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์พนักงำน
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี – สุท ธิ
จำกภำษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุม
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุม

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1/
(ปรั บปรุ งใหม่ )
(ปรั บปรุ งใหม่ )
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
1,220.78
29.78
1,250.56

97.62 1,278.28
2.38
16.55
100.00 1,294.83

98.72 1,240.90
1.28
5.16
100.00 1,246.06

99.59
0.41
100.00

959.32
131.12
87.74
1,178.18

76.71 1,006.75
10.48
158.38
7.02
85.29
94.21 1,250.42

77.75
946.22
12.23
172.80
6.59
96.90
96.57 1,215.92

75.93
13.87
7.78
97.58

72.38
(15.53)
56.85
(12.31)
44.54

5.79
(1.24)
4.55
(0.99)
3.56

44.41
(12.74)
31.67
(5.32)
26.35

3.43
(0.98)
2.45
(0.41)
2.04

30.14
(13.11)
17.03
(1.61)
15.42

2.42
(1.05)
1.37
(0.13)
1.24

(2.32)

(0.18)

(9.32)

(0.72)

(0.26)

(0.02)

-

-

-

-

1.96

0.15

(2.32)
42.22

(0.18)
3.38

(9.32)
17.03

(0.72)
1.32

1.70
17.12

0.13
1.37

41.95
2.59

3.35
0.21

26.18
0.17

2.02
0.02

15.63
(0.21)

1.26
(0.02)

39.63
2.59

3.17
0.21

16.86
0.17

1.30
0.02

17.33
(0.21)

1.39
(0.02)

หมำยเหตุ: 1/ เป็ นกำรปรับปรุ งใหม่โดยกำรคำนวณของบริษัทเพื่อกำรเปรี ยบเทียบ ซึง่ ยังไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
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(2) งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
หน่ วย: ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุง
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนเพิ่มขึ ้น
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำสินค้ ำลดลง
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น
ขำดทุ น (ก ำไร) จำกอัต รำแลกเปลี่ยนและกำรวัด มูลค่ ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
ขำดทุนจำกสินค้ ำไฟไหม้
รำยได้ ค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และหนี ้สินดาเนิ นงาน
สินทรั พย์ ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - กิจกำรอื่น
สินค้ ำคงเหลือ
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค ้ำประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น - กิจกำรอื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรั บ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1/
(ปรั บปรุ งใหม่ ) (ปรั บปรุ งใหม่ )
44.54

26.35

15.42

21.05
0.95
(0.10)
15.05
(2.03)
1.78

18.27
1.19
(0.33)
12.32
(2.23)
0.58

18.46
0.63
(0.15)
12.86
(0.08)
0.71

(5.60)
(12.39)
12.31
75.56

0.89
(8.85)
(0.10)
5.32
53.41

0.44
(4.38)
0.03
1.61
45.55

64.09
5.47
(80.70)
7.48
(8.53)
(4.88)
(2.69)

(0.27)
(2.81)
4.42
31.23
(2.05)
0.34

(0.11)
45.33
(123.54)
23.56
(2.63)
(4.84)

(5.39)
(50.56)
(10.58)
(10.73)

(1.90)
15.48
(0.64)
97.21

1.57
(16.67)
0.31
(31.47)
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งบกระแสเงินสด
หน่ วย: ล้ านบาท
เงินสดจ่ำยภำษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
เงินสดรับจำกค่ำสินไหมทดแทน
สินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ ้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยดอกเบี ้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกกรรมกำรลดลง
จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยชำระคืนหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน
จ่ำยเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจำกอั ต รำแลกเปลี่ ย นของเงิ น สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เงินสดและรายการเที ย บเท่ าเงิน สดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ ้นปี

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(ปรั บปรุ งใหม่ ) 1/ (ปรั บปรุ งใหม่ )
(2.76)
(13.49)

(14.81)
82.40

(5.51)
(36.98)

0.10
24.28
(48.47)
(0.90)
3.47
(21.52)

0.33
21.79
0.33
(41.88)
(0.16)
(2.12)
(21.71)

0.15
5.94
(12.26)
(0.70)
(0.22)
(7.09)

(15.11)
75.72

(11.91)
(24.34)

(12.22)
53.94

(2.27)
(4.56)
(14.15)
69.90
(40.00)
69.53
(0.03)

(9.41)
(45.66)
(0.13)

(6.29)
36.50
(41.04)
30.89
(0.02)

34.49

(9.28)
5.62

(0.09)
(13.29)

9.07
43.56

43.56
49.18

49.18
35.89

หมำยเหตุ:
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แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 191

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ง) ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้
ระยะเวลำชำระหนี ้
Cash Cycle
อั ต ราส่ วนแสดงความสามารถในการหาก าไร
(PROFITABILITY RATIO)
อัตรำส่วนกำไรขั ้นต้ น
อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำส่วนกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อั ต ราส่ วนแสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL
POLICY RATIO)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (cash basis)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล2/

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1/
(ปรั บปรุ งใหม่ ) (ปรั บปรุ ง
ใหม่ )
(เท่ำ)
(เท่ำ)
(เท่ำ)
(เท่ำ)
(วัน)
(เท่ำ)
(วัน)
(เท่ำ)
(วัน)
(วัน)

0.80
0.30
(0.02)
7.24
49.73
5.48
65.73
17.16
20.98
94.48

0.74
0.30
0.14
9.51
37.84
4.68
76.99
35.26
10.21
104.63

0.77
0.20
(0.06)
10.98
32.79
3.43
104.92
32.72
11.00
126.71

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

21.42
3.49
2.44
(31.67)
3.35
42.74

21.24
2.18
1.30
295.82
2.02
18.59

23.75
2.01
0.42
(148.05)
1.25
11.26

(%)
(%)
(เท่ำ)

5.75
24.78
1.71

3.41
16.18
1.69

1.99
12.26
1.59

(เท่ำ)
(เท่ำ)
(เท่ำ)
(%)

3.86
0.22
(0.10)
-

4.72
1.84
1.30
156.75

4.29
(0.88)
(0.51)
215.89

หมำยเหตุ:
1/ เป็ นกำรคำนวณจำกงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จที่ปรับปรุ งใหม่โดยกำรคำนวณของบริษัทเพื่อกำรเปรี ยบเทียบ ซึง่ ยังไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
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2/ อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี 2558 และ ปี 2560 คำนวณจำกจำนวนเงินปั นผลที่คณะกรรมกำรและ/หรื อผู้ถือหุ้นมี มติอนุมัติให้ บริ ษัทจ่ำยเงินปั นผล
ในปี 2558 และ ปี 2560 ซึง่ เป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรสะสม หำรด้ วยกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
เพื่อให้ กำรวิเครำะห์ ข้อมูลทำงกำรเงิ นสะท้ อนผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปจะเรียกรวมว่ำ “บริษัท”) กำรวิเครำะห์ในหัวข้ อนี ้จะอ้ ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของ
บริษัทสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
1.

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน

รายได้
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิงชีวมวล โดยเริ่ มต้ นจำกผลิตภัณฑ์ ที่ได้
จำกกำรแปรรูปไม้ เช่น เศษฟื น ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย จนประเทศไทยเริ่ มเห็นควำมสำคัญกับเชื ้อเพลิงชีวมวลมำกขึ ้น บริ ษัทจึงได้ มี
กำรขยำยประเภทผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ ้น เช่น กะลำปำล์ม ชีวมวลอัดแท่ง และไม้ สบั และส่วนอื่นๆ ของไม้ และเพื่อเกิดควำม
คล่องตัวในกำรจัดหำและจัดจำหน่ำย บริษัทได้ มีกำรดำเนินกำรขนส่งสินค้ ำเองด้ วยภำยใต้ กำรบริ หำรจัดกำรของ STP ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ร่วมกับกำรจ้ ำงผู้ดำเนินกำรขนส่งภำยนอก เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรดำเนินกำรขนส่ง
สินค้ ำ นอกจำกกำรจำหน่ำ ยภำยในประเทศแล้ ว บริ ษัทได้ ขยำยขอบข่ำยกำรจำหน่ำยไปยังต่ ำงประเทศ และเมื่อควำม
ต้ องกำรใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ ้น ในขณะที่กำลังกำรผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศมี
จำกัด บริษัทจึงได้ มีกำรจัดหำเชื ้อเพลิงชีวมวลจำกแหล่งผลิตต่ำงประเทศ จำกประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซีย เพื่อจะได้
เป็ นแหล่งจัดหำและรวบรวมกะลำปำล์มรองรับกำรขยำยกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจกำรจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
ของบริษัท
รำยได้ รวมของบริษัท ประกอบด้ วยรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและกำรให้ บริ กำร และรำยได้ อื่น โดยรำยได้ จำกกำร
ขำยสินค้ ำและกำรให้ บริกำรเป็ นรำยได้ ที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 2 ประเภท ดังนี ้
(1) รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ ซึง่ เป็ นรำยได้ หลักของบริษัท เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของ ABM และบริ ษัทย่อยใน
ประเทศคือ PPP และบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศ คือ ABI ในประเทศอินโดนีเซีย และ ABE และ ABR ใน
ประเทศมำเลเซีย โดยบริษัทย่อยในต่ำงประเทศจะทำหน้ ำที่จดั หำ และรวบรวมกะลำปำล์มที่ผลิตในประเทศ
อินโดนีเซียและมำเลเซีย เพื่อจำหน่ำยต่อให้ แก่ ABM และ PPP ตำมแผนกำรจำหน่ำยที่เกิดจำก ABM และ
PPP ซึง่ เป็ นผู้ติดต่อและรับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำทั ้งในประเทศและต่ำงประเทศ
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรขนส่ง เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยคือ STP ซึ่งบริ ษัทจัดตั ้งขึ ้นเพื่อให้ บริ กำร
ขนส่งสินค้ ำโดยรถบรรทุกให้ กับ ABM และ PPP เป็ นหลัก และหำกในกรณีที่มีกำลังกำรให้ บริ กำรเหลือในบำงช่วงเวลำ
STP ก็จะมีกำรให้ บริกำรขนส่งแก่บริษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริษัทอื่น เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนสูงสุด
รำยได้ รวมของบริ ษัทในปี 2558 – 2560 มีจำนวน 1,250.56 ล้ ำนบำท 1,294.83 ล้ ำนบำท และ 1,246.06 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ โดยปี 2560 มีรำยได้ ปรับตัวลดลงจำนวน 48.77 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำลดลงร้ อยละ 3.77 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน โดยรำยได้ หลักกว่ำร้ อยละ 99 ของรำยได้ รวมเป็ นรำยได้ จ ำกกำรขำยสินค้ ำ นอกจำกกำรขำยสินค้ ำแล้ ว ยัง มี
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 0 - 1 ของรำยได้ รวม ส่วนที่
เหลืออีกประมำณร้ อยละ 0 - 1 จะเป็ นรำยได้ อื่น ซึ่งประกอบด้ วยรำยได้ จำกกำรขำยสินทรัพย์ กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ และอื่นๆ เป็ นต้ น
รำยได้ รวมของบริษัทในปี 2558 – 2560 สำมำรถแสดงรำยละเอียดได้ ดงั นี ้
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โครงสร้ างรายได้
หน่วย: ล้ ำนบำท

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและกำรให้ บริกำร
1. รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
2. รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรขนส่ง
รวมรายได้ จากการขายสินค้ าและการ
ให้ บริ การ
1/
รำยได้ อื่น
รวมรายได้

1,203.76
17.02

96.26
1.36

1,276.11
2.17

98.55
0.17

1,220.78
29.78
1,250.56

97.62
2.38
100.00

1,278.28
16.55
1,294.83

98.72
1.28
100.00

1,239.55
1.35

99.48
0.11

1,240.90 99.59
5.16
0.41
1,246.06 100.00

หมำยเหตุ: 1/ รำยได้ อื่น ประกอบด้ วย กำไรจำกกำรขำยรถบรรทุกขนส่ง กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และรำยได้ จำกกำรเคลม
ประกันทรัพย์สนิ เป็ นต้ น

แผนภำพแสดงสัดส่วนรำยได้ แต่ละประเภทต่อรำยได้ รวมสำหรับปี 2558 – 2560

โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริ ษัท ประกอบด้ วยรำยได้ 3 ประเภท คือรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ ซึ่งเป็ นรำยได้ หลักของ
บริษัท รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรขนส่ง และรำยได้ อื่น
(1) รายได้ จากการขายสินค้ า
รำยได้ จ ำกกำรขำยสิน ค้ ำ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ นผลิตภั ณฑ์ เ ชื อ้ เพลิงชี ว มวล โดยบริ ษั ท มีรำยได้ จ ำกกำรขำย
เชื ้อเพลิงชีวมวลจำนวน 1,203.76 ล้ ำนบำท 1,272.80 ล้ ำนบำท และ 1,210.06 ล้ ำนบำท ในปี 2558 – 2560 ตำมลำดับ
ซึง่ รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำของปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 62.74 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.93 สำเหตุเกิด
จำกรำคำขำยเฉลีย่ ต่อหน่วยที่ปรับตัวลดลงจำก 2,265 บำทต่อตัน เป็ น 2,113 บำทต่อตัน หรือคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 6.7
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แผนภำพแสดงรำยได้ และปริ มำณกำรจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลในปี 2558 – 2560

แผนภำพแสดงรำคำขำยเฉลี่ยต่อตันของเชื ้อเพลิงชีวมวลในปี 2558 – 2560

นอกจำกสิน ค้ ำผลิตภัณฑ์ เชื ้อเพลิง ชีวมวลดัง ที่กล่ำวข้ ำ งต้ น บริ ษัท ได้ เริ่ มจำหน่ำยผลิตภั ณฑ์ ไม้ แปรรู ป ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริมจำกผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลตั ้งแต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2559 ดังนั ้น ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทจึงมีรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ ำประเภทไม้ แปรรูป ด้ วย กล่ำวคือจำนวน 3.31 ล้ ำนบำท และ 30.87 ล้ ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
0.26 และร้ อยละ 2.49 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำทั ้งหมด ตำมลำดับ
หำกพิ จ ำรณำกำรจ ำหน่ ำ ยสิน ค้ ำ แยกตำมเขตภู มิ ศำสตร์ บริ ษั ท มี กำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำทัง้ ในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ โดยมีกำรจำหน่ำยในประเทศเป็ นหลักคิดเป็ นร้ อยละ 78 – 89 ของยอดจำหน่ำยสินค้ ำทั ้งหมด สัดส่วนกำร
จำหน่ำยสินค้ ำในประเทศและต่ำงประเทศสำหรับปี 2558 –2560 สำมำรถแสดงได้ ดงั แผนภำพต่อไปนี ้
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ตำรำงแสดงสัดส่วนกำรจำหน่ำยสินค้ ำแยกตำมเขตภูมิศำสตร์
โดยกำหนดจำกสถำนที่ตั ้งของลูกค้ ำในปี 2558 – 2560
โครงสร้ างรายได้ จากการขายสิ น ค้ า และ
บริ การตามภูมศิ าสตร์ 1/
ประเทศไทย
ต่ำงประเทศ
 ประเทศในทวีปเอเชีย
รวมรายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1,217.93
95.28 1,183.75
95.39
60.35
1,278.28

4.72
100.00

57.15
1,240.90

4.61
100.00

หมำยเหตุ : 1/ รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ และบริ กำรตำมภูมิศำสตร์ กำหนดจำกสถำนที่ตงั ้ ของลูกค้ ำ ซึ่ง
แสดงตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

แผนภำพแสดงสัดส่วนกำรจำหน่ำยสินค้ ำแยกตำมเขตภูมิศำสตร์
โดยกำหนดจำกสถำนที่ปลำยทำงของสินค้ ำที่บริษัทจัดส่งไปในปี 2558 – 2560

บริษัทเริ่มศึกษำและเปิ ดตลำดส่งออกสินค้ ำไปต่ำงประเทศตั ้งแต่ปี 2556 เป็ นต้ นมำ ในปี 2560 บริ ษัทมีรำยได้
จำกกำรส่งสินค้ ำไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศ (โดยกำหนดจำกสถำนที่ปลำยทำงของสินค้ ำที่บริ ษัทจัดส่งไป) เป็ นจำนวน
109.16 ล้ ำนบำท ซึง่ ลดลงเล็กน้ อยจำกปี ก่อนซึง่ มีจำนวน 135.65 ล้ ำนบำท หรื อลดลง 26.49 ล้ ำนบำท คิดเป็ นลดลงร้ อย
ละ 19.53 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้ จำกกำรส่งออกกะลำปำล์มที่ลดลงจำนวน 56.58 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำกำร
ลดลงร้ อยละ 41.71 ซึ่งได้ รับกำรชดเชยจำกกำรที่บริ ษัทสำมำรถส่งออกสินค้ ำประเภทชีวมวลอัดแท่งเป็ นลำเรื อได้ เป็ นปี
แรกจำนวน 22.65 ล้ ำนบำท และส่งออกเป็ นตู้คอนเทนเนอร์ อีกเป็ นเงินจำนวน 5.98 ล้ ำนบำท แต่ยังไม่เพียงพอต่อรำยได้
จำกกำรส่งออกกะลำปำล์มที่ลดลง
ในปี 2558 – 2560 รำยได้ หลักจำกกำรขำยสินค้ ำของบริ ษัทมำจำกกำรจำหน่ำยกะลำปำล์มซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ประมำณร้ อยละ 51 – 75 ของรำยได้ รวมจำกกำรขำยสินค้ ำทั ้งหมด รองลงมำเป็ นสินค้ ำกลุ่มไม้ สบั และส่วนอื่นๆ ของไม้ คิด
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เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6 – 30 ของรำยได้ รวมจำกกำรขำยสินค้ ำ ถัดมำคือขี ้กบและขี ้เลื่อย คิดเป็ นร้ อยละ 7 – 12 ของรำยได้
รวมจำกกำรขำยสินค้ ำ และอันดับสุดท้ ำยจะเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง สัดส่วนร้ อยละ 8 – 9 ของรำยได้ รวมจำกกำรขำย
สินค้ ำ ทั ้งนี ้ สัดส่วนกำรจำหน่ำยสินค้ ำแต่ ละประเภทสำมำรถแสดงได้ ดงั แผนภำพดังต่อไปนี ้
แผนภำพแสดงสัดส่วนกำรจำหน่ำยสินค้ ำแต่ละประเภทในปี 2558 – 2560

ในบรรดำสินค้ ำเชื ้อเพลิงชีวมวลที่บริษัทจำหน่ำยทั ้งหมด กะลำปำล์มถือว่ำเป็ นผลพลอยได้ จำกกำรแปรรู ปพืชผล
ทำงกำรเกษตรที่มีป ริ มำณควำมต้ องกำรมำกที่สดุ เนื่องจำกเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีค่ำควำมร้ อนสูง และมีแ หล่งผลิตที่
เพียงพอรองรับควำมต้ องกำรที่มีอยู่ในปั จจุบัน ซึ่งบริ ษัทก็เล็งเห็นถึงแนวโน้ มดังกล่ำว จึงทำให้ ในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่ำนมำ
บริ ษั ทให้ ควำมสำคัญในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ กับแหล่งจัดหำและรวบรวมกะลำปำล์มทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
รวมถึงบุกตลำดกำรจำหน่ำยกะลำปำล์มเพิ่มขึ ้นจำกเดิมที่เน้ นจำหน่ำยเฉพำะผลิตภัณฑ์ กลุ่มขี ้กบและขี เ้ ลื่อย ดังจะเห็นได้
จำกสัดส่วนรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำแต่ละประเภทดังที่กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น สำหรับในปี 2559 - 2560 ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
ไม้ สบั และส่วนอื่นๆ ของไม้ โดยเฉพำะไม้ สบั จะเป็ นอีกผลิตภัณฑ์ หนึ่งที่ลกู ค้ ำหัน มำใช้ เพิ่มขึ ้น เนื่องจำกเป็ นเชื ้อเพลิง ที่
รำคำต่ ำและมี แหล่งไม้ ที่ป ลูกเพื่อ ตัดใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิง เพิ่ ม มำกขึ ้น ประกอบกับ ควำมต้ องกำรไม้ สับเพื่ อเป็ นเชื ้อเพลิง มี
ปริมำณสูงขึ ้นตำมนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ พลังงำนทำงเลือกของภำครัฐ และควำมต้ องกำรที่เพิ่มขึ ้นจำกภำคอุตสำหกรรม
อื่นๆซึง่ ใช้ ไม้ เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต ซึง่ บริษัทก็ศกึ ษำถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว และได้ ผูกสัมพันธ์ กับแหล่งผลิตไม้ และ
ได้ มีแผนกำรลงทุนในส่วนของโรงไม้ สบั ด้ วยเช่นกัน โดยสัดส่วนกำรจำหน่ำยไม้ สบั และส่วนอื่นๆ ของไม้ ในปี 2560 คิดเป็ น
ร้ อยละ 29.56 ของรำยได้ รวมจำกกำรขำยสินค้ ำ ซึง่ สูงกว่ำปี 2559 ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 23.17
(2) รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ ง
ปั จจัยสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริษัท นอกจำกเรื่ องของแหล่งผลิตสินค้ ำ
แล้ ว กำรบริ หำรกำรขนส่ง สิน ค้ ำก็ นับเป็ นสิ่งสำคัญอัน จะท ำให้ กำรดำเนิ นธุรกิจ เกิดประสิท ธิ ภำพสูงสุด บริ ษัท ได้ จัดตัง้
บริษัทย่อยคือ STP ขึ ้นมำเพื่อดำเนินกำรขนส่งสินค้ ำให้ บริษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลัก และหำกมีกำลังกำรให้ บริ กำรเหลือ
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ในบำงช่วงเวลำ STP จะให้ บริกำรขนส่งกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่น โดยมีกำรวำงแผนกำรขนส่งเพื่อให้ มีกำรใช้
รถให้ มีประสิทธิภำพสูงสุด รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรซึ่งเป็ นกำรให้ บริ กำรขนส่ง กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่น ลดลง
จำกปี 2559 ที่ 2.17 ล้ ำ นบำท เป็ น 1.35 ล้ ำ นบำท ในปี 2560 หรื อลดลง 0.82 ล้ ำ นบำท เนื่อ งจำกบริ ษัท ได้ จำหน่ำ ย
รถบรรทุกที่มีอำยุกำรใช้ งำนนำนและมีค่ำซ่อมแซมสูง ทัง้ นี ้ เพื่อ สำมำรถบริ หำรให้ เกิดประสิทธิ ภำพสูงสุด และเน้ นเพื่ อ
ให้ บริกำรแก่บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นหลัก
(3) รายได้ อ่ นื
รำยได้ อื่นของบริษัทในปี 2559 และ 2560 มีจำนวน 16.55 ล้ ำนบำท และ 5.16 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งรำยได้
รวมของปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 11.39 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 68.82 สำเหตุเหลักเกิดจำก 1) ในปี 2559
บริ ษัทมีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์ ทำงกำรเงิ นรวม 6.75 ล้ ำนบำท ในขณะที่ ปี
2560 บริ ษัทมี ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพัน ธ์ ทำงกำรเงิ นรวม 6.67 ล้ ำ นบำท ซึ่ง
แสดงอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร และ 2) บริ ษัทมีกำไรจำกกำรขำยรถบรรทุกลดลงจำกปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 8.55 ล้ ำน
บำท ในขณะที่ปี 2560 มีจำนวน 2.69 ล้ ำนบำท หรือลดลง 5.86 ล้ ำนบำท
ต้ นทุนขายสินค้ าและการให้ บริ การ และกาไรขัน้ ต้ น
(1) ต้ นทุนขายสินค้ า และกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขำยสินค้ ำของบริษัทในปี 2559 และ 2560 มีจำนวน 1,005.19 ล้ ำนบำท และ 945.17 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ซึ่งต้ นทุนขำยสินค้ ำของปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 60.02 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อ ยละ 5.97 โดยกำรลดลงของ
ต้ นทุนขำยสินค้ ำมีแนวโน้ มสอดคล้ องกับกำรลดลงของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ ในขณะที่อัตรำกำไรขั ้นต้ นของบริ ษัทในปี
2559 และ 2560 เท่ำกับร้ อยละ 21.23 และร้ อยละ 23.75 ซึง่ บริษัทสำมำรถเพิ่มอัตรำกำไรขั ้นต้ นจำกปี ก่อนอีกร้ อยละ 2.52
เนื่องจำกในปี 2560 บริ ษัทสำมำรถบริ หำรจัดกำรสิน ค้ ำคงคลังได้ อย่ำ งมีประสิทธิ ภำพมำกขึ ้น และบริ หำรต้ นทุนในกำร
จัดหำกะลำปำล์มซึง่ เป็ นสินค้ ำหลักได้ ดีขึ ้น นอกจำกนี ้ ในปี 2559 บริ ษัทพบปั ญหำจำกผลกระทบของปรำกฏกำรณ์ เอลนี
โญ (El Nino) ที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่ปลำยปี 2558 ทำให้ ผลผลิตปำล์มออกน้ อย ส่งผลให้ ต้นทุนในกำรจัดหำสูงในขณะที่รำคำขำย
มิได้ ปรับตัวสูงขึ ้นตำม
ทั ้งนี ้ หำกคำนวณกำไรขัน้ ต้ น โดยน ำต้ นทุน ในกำรจัดจ ำหน่ ำ ย ซึ่ง มีอ งค์ ประกอบหลัก คื อ ค่ ำ ขนส่ง ออก ซึ่ง
ประกอบด้ วย ค่ำขนส่งสินค้ ำออกจำกคลังสินค้ ำของบริษัทหรือจำกผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำเพื่อส่งให้ กับลูกค้ ำซึ่งจะแปรผันตำม
ปริมำณกำรขำย และค่ำบริกำรซึง่ ประกอบด้ วย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรส่งออกสำหรับสินค้ ำที่ส่งออกต่ำงประเทศ และ
ค่ำขนส่งออกต่ำงประเทศเฉพำะกรณีที่มีข้อตกลงกับลูกค้ ำเป็ นรำคำ CIF หรื อ CFR (บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรขนส่งจนถึงท่ำเรือปลำยทำงต่ำงประเทศ) เป็ นต้ น มำรวมเป็ นต้ นทุนขำยของสินค้ ำ จะทำให้ อัตรำกำไรขั ้นต้ นสำหรับ
กำรขำยสินค้ ำอยู่ที่ร้อยละ 9.81 ในปี 2560 ซึง่ สูงกว่ำปี 2559 ซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 8.82 หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.99
(2) ต้ นทุนการให้ บริ การ และกาไรขัน้ ต้ น
บริษัทมีต้นทุนกำรให้ บริกำรขนส่งจำนวน 1.56 ล้ ำนบำท และ 1.05 ล้ ำนบำท ในปี 2559 และปี 2560 ตำมลำดับ
ซึง่ ลดลงอย่ำงต่อเนื่องตำมปริมำณกำรให้ บริกำรขนส่งต่อบุคคลภำยนอกที่ลดลง อันเป็ นผลมำจำกบริ ษัทมีนโยบำยที่จะไม่
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ขยำยกองรถบรรทุกขนส่ง ขณะเดียวกันในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทมีกำรขำยรถบรรทุกขนส่งที่อำยุกำรใช้ งำนสูงออกไป
และปี 2560 ก็เช่นกัน ทั ้งนี ้ เพื่อให้ กำรบริหำรจัดกำรขนส่งมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรขนส่งคิดเป็ น ร้ อยละ
71.90 และร้ อยละ 77.61 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำไรขั ้นต้ น ร้ อยละ 28.10 และร้ อยละ
22.39 ตำมลำดับ
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
(1) ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
ต้ น ทุน ในกำรจัดจ ำหน่ำ ยของบริ ษั ทในปี 2559 และ 2560 มี จำนวน 158.38 ล้ ำนบำท และ 172.80 ล้ ำ นบำท
ตำมลำดับ ซึง่ ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำยของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2559 จำนวน 14.42 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.10
โดยสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทมี ค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งออกสินค้ ำ ประเภทชีวมวลอัดแท่งแบบทั ้งลำเรื อได้ เป็ นครัง้ แรก และมี
เงื่อนไขกำรขำยแบบ CFR (บริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งจนถึงท่ำเรือปลำยทำงต่ำงประเทศ) ส่งผลให้ บริ ษัท
มีค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรส่งออกสูงขึ ้น
(2) ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
บริษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 85.29 ล้ ำนบำท และ 96.91 ล้ ำนบำท ในปี 2559 และปี 2560 ตำมลำดับ
คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 6.59 และร้ อยละ 7.78 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ สัดส่วนค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรต่อรำยได้ รวมปกติ
จะอยู่ในระดับประมำณร้ อยละ 7-8 สัดส่วนค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรต่อรำยได้ รวมของปี 2560 ค่อนข้ ำงสูงเมื่อเทียบกับปี
ก่อน มีสำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ อันได้ แก่ ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์
ทำงกำรเงิน และค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนที่สงู ขึ ้น
ทั ้งนี ้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย ค่ำตอบแทนพนักงำน ซึ่งคิ ดเป็ นสัดส่วนมำกกว่ำร้ อยละ 50
ของค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำร รองลงมำคื อ ค่ำ เช่ ำ และบริ กำร ซึ่ง รวมถึง ค่ำ เช่ ำ ทรั พ ย์ สิน ในกำรดำเนิ น งำน เช่ น ค่ ำ เช่ ำ
สำนักงำน เป็ นต้ น ค่ำบริ กำร เช่นค่ำบริ กำรวิชำชีพ ค่ำที่ป รึกษำ ค่ำบริ กำรตรวจสอบภำยใน ค่ำตรวจสอบและสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงิน และค่ำอบรม/สัมมนำ เป็ นต้ น ลำดับถัดมำจะเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ำย เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรยังประกอบด้ วยค่ำใช้ จ่ำยไม่ปกติ เช่น ค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ ำ
ค่ำ สำรอง/ตัดจ ำหน่ ำยสินค้ ำไฟไหม้ ค่ ำสำรองหนี ้สงสัยจะสูญ และหนี ส้ ญ
ู และค่ ำใช้ จ่ ำ ยอื่ นๆ เช่ น ขำดทุน จำกอัตรำ
แลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพนั ธ์ ทำงกำรเงิน เป็ นต้ น
ต้ นทุนทางการเงิน
บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจำนวน 12.74 ล้ ำนบำท และ 13.11 ล้ ำนบำท ในปี 2559 และปี 2560 ตำมลำดับ คิด
เป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 0.98 และร้ อยละ 1.05 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ ซึ่งต้ นทุน ทำงกำรเงิน ของปี 2560 เพิ่ม ขึ ้นจำกปี
2559 จำนวน 0.37 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.90 สำเหตุเกิดจำกบริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงินในปี
2560 สูงขึ ้นจำกปี 2559 เพื่อใช้ สำหรับกำรดำเนินของบริษัท
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ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ จำนวน 5.32 ล้ ำนบำท และ 1.61 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทั ้งนี ้
หำกพิ จ ำรณำสัดส่ว นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยภำษี เ งิ น ได้ ต่ อ กำไรก่ อ นภำษี เ งิ น ได้ พบว่ ำ มี สัดส่ว นร้ อยละ 16.80 และร้ อยละ 9.45
ตำมลำดับ ในปี 2560 บริ ษั ท มีสัดส่ว นค่ ำใช้ จ่ำ ยภำษี เ งิน ได้ ต่อกำไรก่อ นภำษี เ งิ นได้ ต่ ำ กว่ ำอัตรำภำษี เงิ นได้ นิติบุค คล
ค่อนข้ ำงมำก เนื่องจำกมีรำยกำรปรับปรุงค่ำใช้ จ่ำยบำงรำยกำรที่ สำมำรถหักลดหย่อนในกำรคำนวณภำษี เงินได้ นิติบุคคล
ส่วนค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ นิติบคุ คลปี 2560 ซึง่ ต่ำกว่ำปี 2559 จำนวน 3.71 ล้ ำนบำท เกิดจำกกำไรสุทธิ ก่อนภำษี ต่ำกว่ำปี
2559 จำนวน 14.64 ล้ ำนบำท หรือลดลงร้ อยละ 46.23
กาไรสุทธิ
กำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับปี 2559 และ 2560 มีจำนวน 26.18 ล้ ำนบำท และ 15.63 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ ซึง่ กำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทของปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 10.55 ล้ ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 40.30 เนื่องจำกต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเพิ่มขึ ้นจำก 243.67 ล้ ำนบำท เป็ น
269.70 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่ม ขึ ้นร้ อยละ 10.68 ซึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำเช่ำและบริ กำร ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับ
พนักงำน และบริ ษัทมีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์ ทำงกำรเงิน จำนวน 6.67
ล้ ำนบำท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศและตรำสำรอนุพันธ์ ทำงกำรเงิน จำนวน
6.75 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ ในปี 2560 บริ ษัทยังมีกำไรจำกกำรขำยรถบรรทุกขนส่งจำนวน 2.69 ล้ ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี
ก่อนที่มีจำนวน 8.55 ล้ ำนบำท
กำไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2559 และปี 2560 จำนวน 16.86 ล้ ำนบำท และ 17.33 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ โดยในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีผลต่ำงของอัตรำแลกเปลีย่ นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินในบริ ษัทย่อย
จำนวน (9.32) ล้ ำนบำท (0.26) ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
จำนวน 0 บำท และ 1.96 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
2.

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน

สินทรั พย์
สินทรัพย์ รวมของบริ ษั ท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มีจำนวน 761.98 ล้ ำนบำท และ 808.45 ล้ ำ น
บำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทประกอบด้ วยลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น สินค้ ำคงเหลือ และที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจำกปี 2559 จำนวน 46.47 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 6.10 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของสินค้ ำคงเหลือเพื่อรองรับกำรขำยในปี ถัดไป โดยสินค้ ำคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 และ 2560 มีจำนวน 214.11 ล้ ำนบำท และ 337.44 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้น 123.33 ล้ ำนบำท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 57.60 ในขณะที่ลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มีจำนวน 136.60 ล้ ำน
บำท และ 91.66 ล้ ำ นบำท ตำมลำดั บ ซึ่ง ลดลง 44.94 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.90 สำเหตุห ลักเกิ ดจำก
ควำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรลูกหนี ้กำรค้ ำ ที่มี ป ระสิท ธิ ภ ำพมำกขึ ้น ทั ้งนี ้ ระยะเวลำเก็บ หนี ้เฉลี่ยในปี 2559 และ 2560
เท่ำกับ 37.84 วัน และ 32.79 วัน ตำมลำดับ ซึง่ สอดคล้ องกับระยะเวลำกำรให้ เครดิตเทอมแก่ลกู หนี ้กำรค้ ำประมำณ 30 60 วัน โดยระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรลูกหนี ้ที่ดีขึ ้น
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องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทมีดงั ต่อไปนี ้
(1) ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นของบริษัท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 136.60 ล้ ำนบำท และ 91.66 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 17.93 และร้ อยละ 11.33 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท ตำมลำดับ โดยมีลกู หนี ้อื่นในสัดส่วน
ไม่ถงึ ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม ที่เหลือเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำ
- ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ สิ ้นปี 2560 ลูกหนี ้กำรค้ ำของบริษัทลดลงเหลือ 89.56 ล้ ำนบำท จำกจำนวน 134.03 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2559
หรือลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 33.18 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทมีกำรบริ หำรลูกหนี ้กำรค้ ำที่มีประสิทธิ ภำพมำกขึ ้น อีกทั ้งมี
ควำมเข้ มงวดในกำรติดตำมหนี ้มำกขึ ้น ดังจะเห็นได้ จำกลูกหนี ้กำรค้ ำ ณ สิ ้นปี 2560 ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกหนี ้ที่ยังไม่เกินกว่ำ
กำหนดชำระ และมีลกู หนี ้ที่ค้ำงชำระเกินกว่ำกำหนดไม่เกินกว่ำ 3 เดือน อยู่จำนวนต่ำลงจำกปี 2559 ทั ้งนี ้ ระยะเวลำเก็บ
หนี ้เฉลีย่ ในปี 2559 และ 2560 เท่ำกับ 37.84 วัน และ 32.79 วัน ตำมลำดับ ซึง่ สอดคล้ องกับระยะเวลำกำรให้ เครดิตเทอม
แก่ลกู หนี ้กำรค้ ำประมำณ 30 - 60 วัน โดยระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจำกบริ ษัทมีนโยบำยในกำรบริ หำร
จัดกำรลูกหนี ้ที่ดีขึ ้น
ลูกหนี ก้ ำรค้ ำของบริ ษั ท ประกอบด้ วย ลูก หนี ก้ ำรค้ ำ ในส่ ว นของกิ จ กำรที่ เ กี่ ยวข้ อ งกัน และกิ จ กำรอื่ น โดย
รำยละเอียดของลูกหนี ้กำรค้ ำแบ่งตำมอำยุหนี ้ที่ค้ำงชำระสำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : ล้ ำนบำท)
มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
- ไม่ถงึ กำหนดชำระ
0.30 62.58
0.04 53.25
0.12 62.13
- เกินกำหนดต่ำกว่ำ 3 เดือน
0.18 37.42
0.04 46.75
0.07 37.87
รวมลูกหนีก้ ารค้ า-กิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน
0.48 100.00
0.08 100.00
0.19 100.00
กิจกำรอื่น
- ไม่ถงึ กำหนดชำระ
115.51 86.85 105.19 77.80
71.43 78.85
- เกินกำหนดต่ำกว่ำ 3 เดือน
16.90 12.70
26.67 19.72
17.91 19.77
- เกินกำหนดระหว่ำง 3 - 6 เดือน
0.04
0.03
1.75
1.30
- เกินกำหนดระหว่ำง 6 - 12 เดือน
0.25
0.19
1.13
0.84
0.46
0.51
- เกินกำหนดมำกกว่ำ 12 เดือน
0.30
0.23
0.46
0.34
0.79
0.88
รวม
133.00 100.00 135.20 100.00
90.59 100.00
หัก : ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(0.56) (0.42)
(1.25) (0.92)
(1.22) (1.35)
รวมลูกหนีก้ ารค้ า-กิจการอื่น-สุทธิ
132.43 99.58 133.95 99.08
89.37 98.65
รวมลูกหนีก้ ารค้ าทัง้ หมด-สุทธิ
132.91
134.03
89.56
ทั ้งนี ้ เมื่อพิจำรณำอำยุของลูกหนี ้กำรค้ ำ ในส่วนของกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน จะพบว่ำบริ ษัทไม่มีลกู หนี ้กำรค้ ำของ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ 3 เดือน
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สำหรับลูกหนี ้กำรค้ ำในส่วนของกิจกำรอื่น ส่วนใหญ่ เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและลูกหนี ้กำรค้ ำที่
ค้ ำงชำระเกินกำหนดต่ำกว่ำ 3 เดือน โดย ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วนลูกหนี ้กำรค้ ำยังไม่ถึงกำหนดชำระ
และลูกหนี ้กำรค้ ำค้ ำงชำระไม่เกิน 3 เดือนในส่วนของกิจกำรอื่นรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 97.52 และร้ อยละ 98.62 ของลูกหนี ้
กำรค้ ำของกิจกำรอื่น (ก่อนหักค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ) ตำมลำดับ โดยลูกหนี ้กำรค้ ำยังไม่ถึงกำหนดชำระและลูกหนี ้กำรค้ ำ
ค้ ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ สิ ้นปี 2560 รวมกันเป็ นจำนวน 89.34 ล้ ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2559 จำนวน 42.52 ล้ ำนบำท
หรื อลดลงร้ อ ยละ 32.25 ทัง้ นี ้ ลูกหนี ก้ ำรค้ ำ ที่ค้ำ งช ำระเกิ นกำหนดต่ ำกว่ ำ 3 เดือ นส่ว นใหญ่ เ กิดจำกกำรเหลื่อ มของ
ระยะเวลำกำรวำงบิลไม่ตรงกับรอบกำรจ่ำยชำระหนี ้ของลูกหนี ้กำรค้ ำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำที่ค้ำงชำระเกิน
กำหนดเกิ นกว่ำ 3 เดื อนรวมกันคิ ดเป็ นจำนวนเพียง 3.34 ล้ ำ นบำท และ 1.25 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 2.48 และร้ อยละ 1.39 ของลูกหนี ้กำรค้ ำของกิจกำรอื่นรวม (ก่อนหักค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ)
ตำมลำดับ ซึ่งถือ ว่ำ ต่ำมำก เป็ นผลมำจำกบริ ษัท ให้ ควำมสำคัญต่ อกำรบริ หำรจัดกำรลูกหนี ้กำรค้ ำ กำรคัดกรองลูกค้ ำ
ตลอดจนกำรอนุมตั ิกำรให้ วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ ำที่เข้ มงวด และยอดหนี ้ค้ ำงชำระเกินกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน ณ สิ ้นปี 2560
ลดลงร้ อยละ 62.58
ณ สิ ้นปี 2560 ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของบริ ษัทลดลงเหลือ 1.22 ล้ ำนบำท จำกจำนวน 1.25 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี
2559 หรือลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 2.40 ทั ้งนี ้ บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยในกำรตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ดังนี ้
- ลูกหนี ้ค้ ำงชำระน้ อยกว่ำ 180 วัน
ไม่ตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี ้ค้ ำงชำระเกิน 181 – 360 วัน
ตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตรำร้ อยละ 50
- ลูกหนี ้ค้ ำงชำระเกินกว่ำ 360 วัน
ตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตรำร้ อยละ 100
นโยบำยกำรตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญข้ ำงต้ น บริ ษัทได้ พิจำรณำจำกประวัติกำรชำระหนี ้ของลูกหนี ้ที่ผ่ำนมำโดย
เห็นว่ำมีควำมเพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรลูกหนี ้ของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรพิจำรณำค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจะใช้ ข้อมูล
ประกอบอื่นๆ ร่วมด้ วย โดยหำกไม่ได้ มีกำรตั ้งค่ำเผื่อตำมนโยบำยดังกล่ำวจะต้ องมีเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ โดยผ่ำน
ควำมเห็นจำกผู้บริหำรสูงสุดด้ ำนบริหำรกำรเงินและได้ รับอนุมตั ิจำกกรรมกำรผู้จดั กำร ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะมีกำรสอบทำนกำรตั ้ง
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครั ้ง นอกจำกนี ้ บริษัทยังพิจำรณำควำมเพีย งพอของกำรตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงสำหรับลูกหนี ้แต่ละรำย ซึง่ พิจำรณำจำกฐำนะกำรเงิน ประวัติกำรชำระเงินในอดีต ปริ มำณหนี ้
คงค้ ำงเทียบกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของลูกหนี ้ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อย่ำงไรก็ตำม ลูกหนี ้ที่เคยมีประวัติกำร
ชำระไม่ดี ค้ ำงชำระเป็ นเวลำนำน หรื อมีปัญหำเรื่ องฐำนะกำรเงิน บริ ษัทจะควบคุมดูแลลูกหนี ้ดังกล่ำวเป็ นพิเศษ และจะ
พิจำรณำตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นรำยๆ ไป
- ลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้อื่นคือลูกหนี ้ที่เกิดจำกค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนจ่ำยล่วงหน้ ำและตัดจ่ำยตำมระยะเวลำของค่ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึ ้น เงินทดรองจ่ำยพนักงำน ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงำน เป็ นต้ น โดย ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมียอดลูกหนี ้อื่นจำนวน
2.10 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 0.47 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 18.29 ทั ้งนี ้ ลูกหนี ้อื่นของบริ ษัทโดย
ปกติจะเป็ นสัดส่วนไม่ถงึ ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม
(2) สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมียอดสินค้ ำคงเหลือสุทธิ (หลังหักค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ ำลดลง) จำนวน 214.11
ล้ ำนบำท และ 337.44 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 28.10 และร้ อยละ 41.74 ของสินทรัพย์ รวม ตำมลำดับ โดยปี 2560 มี
ยอดสินค้ ำคงเหลือมำกกว่ำปี 2559 จำนวน 123.33 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.60 ซึ่งสินค้ ำคงเหลือที่สงู ขึ ้นนั ้น เกิด
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จำกกำรจัดเก็บกะลำปำล์มของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ เพื่อรองรับลูกค้ ำต่ำงประเทศ เนื่องจำกปริ มำณกำรซื ้อขำยสินค้ ำ
ต่อสัญญำสำหรับสินค้ ำที่จำหน่ำยให้ กับลูกค้ ำในต่ำงประเทศจะมีปริ มำณค่อนข้ ำงสูง ซึ่งปั จจัยในกำรพิจำรณำซื ้อสินค้ ำ
ของลูกค้ ำในต่ำงประเทศคือลูกค้ ำจะต้ องเข้ ำมำตรวจสอบสถำนที่ เก็บสินค้ ำในเรื่ อ งกระบวนกำรจัดเก็บสินค้ ำ ปริ มำณ
สินค้ ำที่บริษัทมีเก็บสำรองไว้ และคุณภำพของสินค้ ำ ก่อนที่ลกู ค้ ำจะตัดสินใจซื ้อสินค้ ำ บริ ษัทจึงจัดเก็บสินค้ ำเพื่อรองรับ
ลูกค้ ำ ต่ำงประเทศดังกล่ำว ในขณะเดี ยวกัน บริ ษัทก็ไ ด้ มีกำรลงทุนซื อ้ ที่ดินในจังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ซึ่งใกล้ กับ แหล่งผลิต
กะลำปำล์ม และไม้ สบั ที่สำคัญในประเทศไทย กำรขยำยพื ้นที่จดั เก็บดังกล่ำวจึงเป็ นผลให้ ปริ มำณสินค้ ำคงเหลือ ของบริ ษัท
มีปริมำณค่อนข้ ำงสูง ณ สิ ้นปี 2559 และยิ่งปรับตัวสูงขึ ้น ณ สิ ้นปี 2560
(3) เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
กำรจัดซื ้อสินค้ ำส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีเงื่อนไขกำรชำระเงินแบบจ่ำยเงินค่ำสินค้ ำล่วงหน้ ำในจำนวนที่กำหนดไว้
ในสัญญำ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของกำรโอนเงินให้ กบั ผู้ผลิตสินค้ ำล่วงหน้ ำเป็ นค่ำสินค้ ำจำนวนหนึ่ง และเมื่อได้ รับ
สินค้ ำจะนำมูลค่ำของสินค้ ำที่ได้ รับไปตัดยอดเงินจ่ำยล่วงหน้ ำ จนกว่ำเงินที่จ่ำยล่วงหน้ ำจะลดลงต่ำกว่ำยอดเงินที่ตกลงกัน
ไว้ บริษัทก็จะทำกำรโอนเงินจ่ำยล่วงหน้ ำกลับไปให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ ำให้ เต็มยอดเงินจ่ำยล่วงหน้ ำที่กำหนดไว้ ในสัญญำซื ้อขำย
สินค้ ำ ทั ้งนี ้ จ ำนวนเงิ นจ่ำ ยล่ว งหน้ ำค่ำ สินค้ ำสำหรับ ผู้ผลิตสิน ค้ ำแต่ละรำยจะขึ น้ อยู่กับปริ มำณสิน ค้ ำที่ ผ้ จู ัดจำหน่ำยมี
ข้ อตกลงที่จะขำยให้ กบั บริษัท กำรดำเนินนโยบำยจ่ำยชำระค่ำสินค้ ำล่วงหน้ ำนี ้เป็ นลักษณะทั่วไปสำหรับธุรกิจจัดหำและ
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็ นไปเพื่อประกันว่ำผู้ผลิตสินค้ ำจะขำยสินค้ ำที่ผ้ ผู ลิตผลิตได้ ให้ แก่บริ ษัทตำมจำนวนที่ ได้ มี
กำรท ำข้ อตกลงกัน ไว้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ จัดให้ มี คณะอนุกรรมกำรพิ จ ำรณำวงเงิ นเครดิ ตทัง้ สำหรั บ ลูกหนี ก้ ำรค้ ำ และเงิ น
ล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ เพื่อพิจำรณำกลัน่ กรองข้ อมูลของคู่ค้ำที่มีข้อตกลงให้ บริษัทจ่ำยเงินล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ อำทิเช่น ข้ อมูลกำร
จดทะเบียนของคู่ค้ำและข้ อ มูลด้ ำนกำรเงิ นรวมถึงข้ อมูลธุ รกิจ อื่น ๆ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ คณะอนุกรรมกำรดัง กล่ำ วนี ้จะต้ องมี
ผู้บริหำรสูงสุดด้ ำนบริหำรกำรเงินเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นด้ วยทุกครัง้ โดยบริ ษัทจะจ่ำยเงินล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำให้ แก่
คู่ค้ำหลังจำกได้ รับกำรอนุมัติจำกคณะอนุกรรมกำรดังกล่ำวภำยใต้ วงเงินที่อนุมัติแล้ วเท่ำนั ้น นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ บริ หำร
ควำมเสี่ยงจำกกำรจ่ ำ ยเงิ น ล่ว งหน้ ำ โดยลดวงเงิ น จ่ ำ ยล่ว งหน้ ำ ลงให้ เ หลือ เท่ ำ ที่ จ ำเป็ นตำมศักยภำพของคู่ค้ำ อย่ ำ ง
เหมำะสมด้ วย และปรับเปลีย่ นจำกกำรซื ้อผ่ำนคู่ค้ำในประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซียที่ต้องจ่ำยเงินล่วงหน้ ำจำกปริ มำณ
กำรสัง่ ซื ้อครำวละมำก ๆ เป็ นกำรซื ้อตรงจำกผู้ผลิตหรื อผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยรำยย่อยทีละปริ มำณน้ อย ๆ โดยบริ ษัทย่อยของ
บริษัททั ้งในประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซีย ซึง่ เมื่อได้ รับสินค้ ำเข้ ำคลังสินค้ ำของบริ ษัทย่อยดังกล่ำวครบจำนวนที่จ่ำยเงิน
ล่วงหน้ ำแล้ ว บริษัทจึงทำกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ ำกลับไปให้ ผ้ ขู ำยตำมสัญญำซื ้อขำยสินค้ ำถัดไปตำมลำดับ
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริษัทมียอดเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำจำนวน 37.12 ล้ ำนบำท และ 12.83 ล้ ำนบำท
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 4.87 และร้ อยละ 1.59 ของสินทรัพย์ รวม ตำมลำดับ สำเหตุที่จำนวนเงินจ่ ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ ที่ลดลง
เนื่องมำจำกบริษัทได้ มีมำตรกำรในกำรพิจำรณำกลัน่ กรองวงเงินสินเชื่อของคู่ค้ำและกำรปรับลดกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ ำค่ำ
สินค้ ำจำนวนสูงในครำวเดียว เป็ นกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำตำมศักยภำพของคู่ค้ำ และกำรแบ่งจ่ำยเงินล่วงหน้ ำค่ำ
สินค้ ำดังกล่ำวข้ ำงต้ น
(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ด้ วยลักษณะกำรประกอบธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริษัท ปั จจัยสำคัญที่ทำให้ บริ ษัทสำมำรถ
ดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงต่อเนื่องมำถึงปั จจุบนั คือกำรที่บริ ษัทสำมำรถจัดหำและรวบรวมสินค้ ำ จำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อจำหน่ำย
ให้ กับลูกค้ ำได้ ตลอดทั ้งปี และส่งสินค้ ำ ได้ ตำมคุณภำพที่ลกู ค้ ำต้ องกำรภำยในเวลำที่กำหนด ซึ่งกำรที่บริ ษัทจะสำมำรถ
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ดำเนินกำรดังกล่ำวได้ บริษัทจำเป็ นต้ องมีกำรลงทุนในคลังสินค้ ำเพื่อใช้ ในกำรจัดเก็บและรักษำคุณภำพสินค้ ำให้ เพียงพอ
ต่อกำรจำหน่ำยในช่วงที่สินค้ ำขำดแคลน และมีกำรลงทุนในกองรถที่ใช้ ใ นกำรขนส่งสินค้ ำในขนำดที่ บริ ษัท ยังสำมำรถ
บริ หำรจัดกำรได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ทั ้งนี ้ ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ ) จำนวน
280.32 ล้ ำ นบำท และ 275.93 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อ คิดเป็ นร้ อ ยละ 36.79 และร้ อ ยละ 34.13 ของสิน ทรั พ ย์ รวม
ตำมลำดับ โดยเป็ นส่วนของที่ดิน อำคำร เครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงำนจำนวน 213.10 ล้ ำนบำท และ 216.73 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ และเป็ นส่วนของยำนพำหนะจำนวน 67.21 ล้ ำนบำท และ 59.20 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ ) เพิ่มขึ ้นจำนวน 3.63 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักที่เพิ่มขึ ้นในปี 2560 มำจำกกำรค่ำก่อสร้ ำงที่
จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนีที่ต่อเนื่องจำกปี 2559 เพื่อใช้ เป็ นคลังสินค้ ำสำหรับกำรจัดเก็บสินค้ ำที่จัดหำจำกผู้ผลิตในแถบภำคใต้
ของประเทศไทย ในส่วนของยำนพำหนะของบริษัทลดลง ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจำหน่ำยรถบรรทุกขนส่ง ที่มีอำยุกำรใช้ งำน
นำนเกินกว่ำที่บริษัทกำหนดและไม่ค้ มุ ค่ำกับค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำแล้ ว
หนีส้ ิน
หนี ้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2560 มีจำนวน 628.71 ล้ ำนบำท และ 655.53 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ โดยหนี ้สินหลักของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นและ
เงิน ปั น ผลค้ ำ งจ่ ำย ซึ่งหนี ้สินรวมของบริ ษั ทเพิ่ม ขึ ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 26.82 ล้ ำนบำท หรื อคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 4.27 โดย
สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงินเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำน
องค์ประกอบของหนี ้สินที่สำคัญของบริษัทมีดงั ต่อไปนี ้
(1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงินถือเป็ นเงินทุนหลักที่ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
โดยเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงินประกอบด้ วยตั๋วสัญญำใช้ เงิน (Promissory Note, “P/N”) สินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ ำ
สินค้ ำ (Trust Receipt, “T/R”) และสินเชื่อเพื่อกำรส่งออก (Packing Credit, “P/C”) โดย ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560
บริษัทมียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 508.49 ล้ ำนบำท และ 562.43 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 80.88 และร้ อยละ 85.80 ของหนี ้สินรวม ตำมลำดับ โดย ณ สิ ้นปี 2560 เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงิน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจำนวน 53.94 ล้ ำนบำท จำก ณ สิ ้นปี 2559 หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.61 เนื่องจำกมีกำรสะสมยอดสินค้ ำคงเหลือเพิ่มขึ ้นจำนวน 123.33 ล้ ำนบำท
(2) เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นของบริษัท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 58.09 ล้ ำนบำท และ 43.23 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 9.24 และร้ อยละ 6.59 ของหนี ้สินรวมของบริษัท ตำมลำดับ
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
บริษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำนวน 33.50 ล้ ำนบำท และ 24.34 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 ตำมลำดับ หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 5.33 และร้ อยละ 3.71 ของหนี ้สินรวมของบริ ษัท ตำมลำดับ โดยปกติบริ ษัทจะมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำในสัดส่วนที่
ค่อนข้ ำงต่ำเมื่อเทียบกับปริมำณกำรซื ้อสินค้ ำในแต่ละปี ทั ้งนี ้ เนื่องจำกผู้ผลิตสินค้ ำส่วนใหญ่ จะมีข้อกำหนดให้ บริ ษัทชำระ
เงินล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ หรือหำกยินยอมให้ ชำระเงินหลังได้ รับสินค้ ำ ระยะเวลำเครดิตจะค่อนข้ ำงสั ้น กล่ำวคือประมำณ 7 –
15 วัน ดังจะพิจำรณำได้ จำกอัตรำส่วนระยะเวลำชำระหนี ้เฉลี่ยของบริ ษัทประมำณ 10.21 วัน และ 11.00 วัน สำหรับปี
2559 และปี 2560 ตำมลำดับ ซึง่ อยู่ในระดับปกติ
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- เจ้ ำหนี ้อื่น
เจ้ ำหนี ้อื่น ส่วนใหญ่เกิดจำกรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ยังมิได้ ชำระ อำทิเช่น โบนัสค้ ำง
จ่ำย เจ้ ำหนี ้กรมสรรพำกร ค่ำบริกำรตรวจสอบบัญชีค้ำงจ่ำย ค่ำบริ กำรขนส่งค้ ำงจ่ำย ค่ำเช่ำที่ดินและอำคำรค้ ำงจ่ำย และ
ค่ำบริกำรอื่นๆ ค้ ำงจ่ำย เป็ นต้ น โดย ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้อื่นคงค้ ำงจำนวน 24.59 ล้ ำนบำท และ
18.88 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 3.91 และร้ อยละ 2.88 ของหนี ้สินรวมตำมลำดับ ซึ่งลดลง 5.70 ล้ ำนบำท
หรือลดลงร้ อยละ 23.20 ซึง่ เจ้ ำหนี ้อื่นของบริษัทดังที่กล่ำวข้ ำงต้ นเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรจ่ำยชำระที่บริษัทตกลงกับคู่ค้ำ
(3) หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเป็ นหนี ้ที่เกิดจำกกำรให้ บริ กำรสินเชื่อของสถำบันกำรเงินในกำรซื ้อรถบรรทุก
ขนส่งและรถที่ใช้ งำนอื่นๆ ของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมียอดหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน
10.51 ล้ ำ นบำท และ 7.47 ล้ ำ นบำท ตำมล ำดับ หรื อ คิ ดเป็ นสัดส่ว นร้ อยละ 1.67 และร้ อยละ 1.14 ของหนี ส้ ิน รวม
ตำมลำดับ โดยยอดหนี ้คงค้ ำงลดลง เนื่องจำกกำรจ่ำยชำระคืนตำมกำหนดเวลำของสัญญำ
(4) หนีส้ ินอื่น
หนี ้สินอื่น ประกอบด้ วยหนี ้สินภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน หนี ้สินภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี เงิน
ประกันพนักงำนค้ ำงชำระ เงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ เป็ นต้ น หนี ้สินอื่นโดยทั่วไปจะมียอดคงค้ ำงไม่สงู หรื อประมำณ 5 – 7
ล้ ำนบำท หรือประมำณร้ อยละ 1 ของหนี ้สินรวม โดยองค์ ประกอบส่วนใหญ่ จะเป็ นภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน ณ
สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมียอดหนี ้สินอื่นรวมจำนวน 6.74 ล้ ำนบำท และ 5.80 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 1.07 และร้ อยละ 0.88 ของหนี ้สินรวม ตำมลำดับ ซึง่ ถือว่ำอยู่ในระดับปกติ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ว นของผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ ไม่ มีอ ำนำจควบคุม ) ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวน
128.77 ล้ ำ นบำท และ 148.85 ล้ ำ นบำท ตำมลำดับ หรื อ คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.90 และร้ อยละ 18.41 ของสิน ทรั พ ย์ รวม
ตำมลำดับ ณ สิ ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจำนวน 20.08 ล้ ำนบำท จำก ณ สิ ้นปี 2559 เนื่องมำจำกใน
เดือนมีนำคม 2560 บริษัทได้ มีกำรออกและเสนอขำยหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจำนวน 73 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บำท ทำให้ บริษัทมีทนุ ชำระแล้ วเพิ่มขึ ้นจำนวน 36.50 ล้ ำนบำท ขณะเดียวกัน บริษัทประกำศจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลใน
เดือนธันวำคม 2560 จำนวน 33.75 ล้ ำนบำท และมีกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจำนวน 17.33 ล้ ำนบำท
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตรำส่วนหนี ้สินต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 เท่ ำกับ 4.72 เท่ำ และ 4.29 เท่ ำ
ตำมลำดับ แหล่งเงินทุนหลักที่บริษัทใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจที่ผ่ำนมำจะมำจำกเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบันกำรเงินร่ วมกับ
เงินที่ได้ จำกกำไรที่บริษัทได้ รับจำกกำรดำเนินธุรกิจสะสมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทพยำยำมที่จะรักษำระดับอัตรำส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งที่ผ่ำนมำอยู่ในระดับไม่เกินกว่ำ 4 – 5 เท่ำ ทั ้งนี ้
ณ สิ ้นปี 2560 บริษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.43 เท่ำ จำกส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้นซึ่งมำจำกกำรเพิ่ม
ทุนจำนวน 36.50 ล้ ำนบำท ประกำศจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำนวน 33.75 ล้ ำนบำท และมีกำไรสุทธิ เบ็ดเสร็ จ จำนวน
17.33 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกกำรเพิ่มทุนโดยเสนอขำยหุ้นให้ แก่ประชำชน อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ
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หุ้นจะปรับลดลงอีกเนื่องจำกบริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะทำให้ เป็ นกำรเพิ่มศักยภำพให้ บริ ษัทสำมำรถกู้ยืมเงิน
จำกสถำบันกำรเงินได้ มำกขึ ้นเพื่อรองรับกำรเติบโตของยอดขำยที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ ้นในอนำคต
3.

การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง

หน่วย: ล้ ำนบำท

เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ ้นงวด

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(ปรั บปรุ งใหม่ ) (ปรั บปรุ งใหม่ )
(13.49)
82.40
(36.98)
(21.52)
(21.71)
(7.09)
69.53
(45.66)
30.88
(0.03)

(0.13)

(0.02)

34.49
9.07
43.56

(9.28)
5.63
43.56
49.18

(0.09)
(13.29)
49.18
35.89

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
สำหรับปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 82.40 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำก
กำรลดลงของเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำจำนวน 31.23 ล้ ำนบำท เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจำนวน 13.58 ล้ ำน
บำท และบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 26.35 ล้ ำนบำท ในขณะที่สำหรับปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้
ไปในกำรดำเนินงำนจำนวน 36.98 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรใช้ เงินไปในกำรรวบรวมสินค้ ำเพื่อนำมำจำหน่ำย โดย
ใช้ เงินไปในสินค้ ำคงเหลือเพิ่มขึ ้นจำนวน 123.54 ล้ ำนบำท ถึงแม้ จะได้ รับกำรชดเชยจำกกำรรับชำระหนี ้จำกลูกหนี ้กำรค้ ำ
และลูกหนี ้อื่นจำกกิจกำรอื่นเพิ่มขึ ้นจำนวน 45.22 ล้ ำนบำท และมีเงินได้ มำจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำจำนวน 23.56
ล้ ำนบำท แต่ยงั ไม่เพียงพอชดเชยกับกระแสเงินสดใช้ ไปจำกกำรดำเนินงำน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
สำหรับปี 2559 บริษัทมีเงินสดใช้ ไปจำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 21.71 ล้ ำนบำท โดยเกิดจำกกำรใช้ ไปในสินทรัพย์
ถำวรที่เพิ่มขึ ้นจำนวน 41.88 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นส่วนใหญ่จะใช้ ไปในกำรก่อสร้ ำงคลังเก็บสินค้ ำที่จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี และมี
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรจำนวน 21.79 ล้ ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นกำรขำยรถบรรทุกเก่ำ ในขณะที่สำหรับ
ปี 2560 บริษัทมีกระเงินสดสุทธิใช้ ไปจำกกิจกรรมกำรลงทุนจำนวน 7.09 ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่ ใช้ ไปในกำรซื ้อสินทรัพย์
ถำวรเพิ่มขึ ้นจำนวน 12.26 ล้ ำนบำท ซึง่ เกี่ยวกับกำรก่อสร้ ำงคลังเก็บสินค้ ำที่จงั หวัดสุรำษฎร์ ธำนี ต่อเนื่องจำกปี 2559 โดย
ได้ รับกำรชดเชยจำกเงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ ถำวรจำนวน 5.94 ล้ ำนบำท
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เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
สำหรับปี 2559 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 45.66 ล้ ำนบำท เกิดจำกกำรจ่ำยดอกเบี ้ย
กำรลดลงของเงิน เบิกเกิน บัญชี และเงิ น กู้ยืม ระยะสั ้นจำกสถำบัน กำรเงิ น และกำรจ่ ำ ยช ำระคืน หนี ้สิน ตำมสัญญำเช่ ำ
กำรเงิน จำนวน 11.91 ล้ ำนบำท 24.34 ล้ ำนบำท และ 9.41 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ในขณะที่สำหรับ ปี 2560 บริ ษัทมีกระแส
เงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 30.88 ล้ ำนบำท โดยมำจำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นจำก
สถำบันกำรเงินจำนวน 53.94 ล้ ำนบำท และเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนจำนวน 36.50 ล้ ำนบำท ในขณะเดียวกันบริ ษัทได้ มี
กำรจ่ำยเงินปั นผลค้ ำงจ่ำยจำกปี 2559 จำนวน 41.04 ล้ ำนบำท มีกำรจ่ำยดอกเบี ้ย และจ่ำยชำระคื นหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินจำนวน 12.22 ล้ ำนบำท และ 6.29 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
4.

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ที่ผ่ำนมำ สินทรัพย์ หมุนเวียนหลักของบริ ษัทคือลูกหนี ้กำรค้ ำ สินค้ ำคงเหลือ และเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ ซึ่ง
รวมกันคิดเป็ นร้ อยละประมำณ 50 - 60 ของสินทรัพย์รวม โดยแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลัก ประกอบด้ วย เงินกู้ยืมระยะสั ้น
จำกสถำบันกำรเงิน และเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ ทั ้งนี ้ ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 0.74 เท่ำ
และ 0.77 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งบริ ษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ในขณะที่ หำกพิจำรณำจำกอัตรำส่วนสภำพ
คล่องหมุนเร็ว ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 ซึง่ เท่ำกับ 0.30 เท่ำ และ 0.20 เท่ำ ตำมลำดับ ก็พบว่ำมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเร็วที่ต่ำลง เนื่องจำกบริษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่จดั เป็ นสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องหมุนเร็ วในกำรคำนวณอัตรำส่วน
สภำพคล่องหมุนเร็ว คือสินค้ ำคงเหลือที่สงู ขึ ้น นอกจำกนี ้ อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 0.14 เท่ำ และ (0.06)
เท่ำ ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 ตำมลำดับ และเมื่อพิจำรณำถึงอัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ยที่ระดับ 1.84 เท่ำ
และ (0.88) เท่ำ ตำมลำดับ และอัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพันที่ระดับ 1.30 เท่ำ และ (0.51) เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่ง
ต่ำลง มีสำเหตุมำจำกบริ ษัทต้ องใช้ เงิน ทุนในกำรสะสมสินค้ ำคงเหลือเพื่อจำหน่ ำย อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกที่บริ ษั ท
ระดมทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุน เพื่อใช้ ในกำรขยำยกำรดำเนินธุรกิจ จะทำให้ ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ปรับตัวดีขึ ้น และกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนก็จะมีประสิทธิ ภำพมำกขึ ้น ก็จ ะส่งผลต่อสภำพคล่องทำงกำรเงินที่จะปรับตัวดี
ขึ ้นตำมลำดับ
ในส่ว นของ Cash Cycle ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษั ทมี Cash Cycle ที่ 104.63 วัน และ 126.71 วัน
ตำมลำดับ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของสินค้ ำคงเหลือ จำกกำรจัดเก็บสินค้ ำเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ สำมำรถสนองตอบ
ต่อควำมต้ องกำรสินค้ ำของลูกค้ ำเมื่อปริมำณสินค้ ำในตลำดมีปริ มำณลดลง
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีอตั รำกำไรขั ้นต้ นสำหรับกำรขำยสินค้ ำและกำรให้ บริ กำรร้ อยละ 21.24 และร้ อย
ละ 23.75 ตำมลำดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจำกกำรบริหำรจัดกำรต้ นทุนสินค้ ำที่ดีขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำอัตรำส่วนกำไรสุทธิ
จะพบว่ำอัตรำส่วนกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 2.02 และร้ อยละ 1.25 ตำมลำดับ ซึ่งสำหรับปี 2560 ถึงแม้ บริ ษัทจะมี
อัตรำกำไรขั ้นต้ นสูงกว่ำเมื่อเทียบกับปี ก่อนค่อนข้ ำงมำก แต่บริษัทกลับมีอตั รำกำไรสุทธิคิดเป็ นร้ อยละต่ำกว่ำปี ก่อน ทั ้งนี ้ มี
สำเหตุหลักมำจำกบริษัทมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนในขณะที่รำยได้ จำกกำร
ขำยสินค้ ำลดลง และในปี 2559 บริ ษัทมีกำไรจำกกำรขำยทรัพย์ สินและกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 208

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

จำนวน 15.35 ล้ ำนบำท ในขณะที่ใ นปี 2560 บริ ษั ทมี กำไรจำกกำรขำยทรั พย์ สิน เพี ยง 4.38 ล้ ำ นบำท ในขณะที่มี ผล
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ น 6.67 ล้ ำนบำท
อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
สำหรั บปี 2559 และปี 2560 บริ ษัท มีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพ ย์ คิดเป็ นร้ อ ยละ 3.41 และร้ อยละ 1.99
ตำมลำดับ ซึง่ ต่ำลง เนื่องจำกในปี 2559 บริษัทมีรำยได้ อื่นสูงกว่ำในปี 2560

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 209

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุม และ เลขานุการบริ ษัท

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการบริ ษัท

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

72

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- วิศวกรรมศำสตร์
มหำบัณฑิต Civil
Engineering, Lamar
University, Texas, USA.
- วิศวกรรมศำสตร์ บณ
ั ฑิต
สำขำ วิศวกรรมโยธำ,
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กำรอบรม
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 166/2012
- หลักสูตร Director
Accreditation
Program(DAP) รุ่นที่
27/2004
- หลักสูตร Audit
Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 22/2008

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)
6.67

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ
จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ ำน
อุตสำหกรรมปำล์ม
น ้ำมันครบวงจร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์
จำกน ้ำมันปำล์ม
จำหน่ำยอุปกรณ์
ติดตำมยำนพำหนะ
ผ่ำนเครือข่ำย
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ ้ง

2560 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

2560 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

2558 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บจก. โกลบอลเฮ้ ำส์ (แคมโบ
เดีย)
บริษัท ลำว อำโกรเทค
มหำชน
บจก. โอพีจีเทค

2558 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร/
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร

บจก. โกลบอลเฮ้ ำส์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล
บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี

2554 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ. ซีออยล์

2554 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บจก. อีโค่ ไลท์ติ ้ง

2551 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ.สยำมโกลบอลเฮ้ ำส์

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

นำเข้ ำ-จำหน่ำย
ถ่ำนหิน
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
ขำยน ้ำมัน
และปิ โตรเคมี
จำหน่ำยอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ
จำหน่ำยวัสดุ
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 2

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
- หลักสูตร The Role of
Chairman (RCP) รุ่นที่
26/2011
- หลักสูตร Finance for
Non-Finance Director
(FN) รุ่นที่ 24/2005

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

2549 – 2559

กรรมกำรบริษัท

บมจ.ไทยลู้บเบส

2557 – 2558

รองประธำนกรรมกำร
/ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท

บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี

2552 – 2556

กรรมกำรอิสระ/
ประธำน
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ. ไทยโรตำรี่ เอ็นจิเนียริ่ง

2551 – 2556

ประธำนกรรมกำร

บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)

2549 – 2555

กรรมกำรบริษัท/
ประธำนกรรมกำร

บมจ. ฟอร์ จนู พำร์ ท อินดัสต
รี ้

2552 – 2557

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ตาแหน่ ง

บจก.ซำกำรี รีซอร์ เซส

ประเภทธุรกิจ
ก่อสร้ ำง
กำรผลิตน ้ำมันหล่อลื่น
พื ้นฐำน, ยำงมะตอยและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
นำเข้ ำ-จำหน่ำย
ถ่ำนหิน
ผลิต-จำหน่ำย
ถ่ำนหิน
ให้ บริกำรด้ ำนวิศวกรรม
และรับเหมำก่อสร้ ำงคลัง
บรรจุภณ
ั ฑ์ กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์โครงสร้ ำง
โลหะที่ใช้ ในก่อสร้ ำงและ
ติดตัง้
กำรก่อสร้ ำง (อำคำร
บ้ ำนเรือน ตึก ถนนทุก
ชนิด) วิศวกรรมและกำร
บริกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตและจำหน่ำยอะไหล่
และอุปกรณ์รถยนต์ และ
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 3

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ตรวจสอบ
นำง ณัชปภำ ควรสถำพร
รองประธานกรรมการบริ ษัท/
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม/
กรรมการบริ หาร

57

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยเกริก

6.65

ภรรยำนำยพนม 2558 – ปั จจุบนั
ควรสถำพร

กำรอบรม
- หลักสูตร Director
Accreditation
Program(DAP) รุ่นที่
119/2015

นำงสำว ธิญำดำ ควรสถำพร
กรรมการบริ ษัท/
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม/
กรรมการผูจ้ ดั การ/
ประธานกรรมการบริ หาร

31

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- Master of Logistics
Management, University
of Sydney, Australia.
- Bachelor of Business,

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

10.00

บุตรสำว
นำยพนม
ควรสถำพร

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำร
บริษัท/
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

2552 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บจก. ภำประภัส

2549 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บจก. พรปรีชำ

2533 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
ประธำน
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผู้จดั กำร/
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรผู้จดั กำร/

บจก. สถำพรธนำพัฒน์
บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์

Asia Biomass Resources
SDN. BHD.
Asia Biomass Energy

ประเภทธุรกิจ
บริกำรงำนพ่นสีและชุบ
อุปกรณ์
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล

จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
ให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์
กำรให้ บริกำรเกี่ยวกับ
อสังหำริมทรัพย์ ที่จอดรถ
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
กำรซื ้อและกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ที่เป็ น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อ
เป็ นที่พกั อำศัย
ขนส่ง (สินค้ ำทำงบก)
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 4

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
University of
Technology, Australia.
กำรอบรม
- หลักสูตร Director
Accreditation
Program(DAP) รุ่นที่
119/2015
- หลักสูตร Future
Entrepreneurs
Forum(FEF) รุ่นที่ 4/2015
- หลักสูตร TLCA
Executive Development
Program(EDP) รุ่นปี
2013
- หลักสูตรเทคโนโลยีหม้ อ
ต้ มไอน ้ำ(Boiler
Technology), มหำลัย
เทคโนโลยีมหำนคร
- Talent Management
Strategy 2014, TC
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สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

2556 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรผู้จดั กำร/
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

SDN. BHD.
บจก. สินมหำชัย พัฒนำ
PT. Asia Biomass
Indonesia
บจก. ณฐภัทร พัฒนำ

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรบริษัท

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์

2552 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

บจก. ภำประภัส
บจก. พรปรีชำ

2550 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

ประเภทธุรกิจ

ค้ ำอสังหำริมทรัพย์
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
ค้ ำให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์
รวมทังกำรให้
้
บริกำรจอด
รถ
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
ให้ เช่ ำ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์
กำรให้ บริ ก ำรเกี่ ย วกั บ
อสังหำริมทรัพย์ ที่จอดรถ
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
กำรซื ้อและกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์ที่เป็ น
ของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อ
เป็ นที่พกั อำศัย
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 5

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำย พนม ควรสถำพร
กรรมการบริ ษัท

อายุ
(ปี )

66

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
Progress
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำโท
รัฐประศำสนศำสตร์ ,
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
- ปริญญำตรี
รัฐประศำสนศำสตร์ ,
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
กำรอบรม
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 68/2008
- หลักสูตรผู้บริหำร
ระดับสูง รุ่นที่ 13 สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหำร
ระดับสูงด้ ำนวิทยำกำร

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)
10.67

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
สำมี
นำงณัชปภำ
ควรสถำพร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2559 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท/
กรรมกำรผู้จดั กำร

บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด

2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำร/
กรรมกำรผู้จดั กำร/
ประธำน
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท/
ประธำน
กรรมกำรบริหำร

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
บจก. เปี ยนกรีนเพำเวอร์

ประธำนกรรมกำร/
กรรมกำรบริษัท/
ประธำน
กรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำร/
กรรมกำรบริษัท/

บจก. สะบ้ ำย้ อย กรีน
เพำเวอร์

ประกอบธุรกิจลงทุนใน
กิจกำรอื่นที่ประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำและ
พลังงำนทดแทน
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท์

ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

2557 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

บจก. เอจีอี เพำเวอร์ โฮลดิ ้ง

ประกอบธุรกิจนำเข้ ำ คัด
แยกขนำด และจำหน่ำย
ถ่ำนหิน
จำหน่ำยเชื ้อเพลิงชีวมวล
ประกอบกิจกำรโรงงำน
ไฟฟ้ำ ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 6

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

พลังงำน (วพน.) รุ่นที่
8/2016

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ประธำน
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท

บจก. ณฐภัทร พัฒนำ

กรรมกำรบริษัท

บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์

กรรมกำรบริษัท/
ประธำน
กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรผู้จดั กำร

บจก. เอจีอี เทอร์ มนิ อล

กรรมกำรบริษัท/
ประธำน
กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรบริษัท/
กรรมกำรผู้จดั กำร

บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

2556 - ปั จจุบนั

2555 - ปั จจุบนั

2553 - ปั จจุบนั

2551 – ปั จจุบนั

2551 – ปั จจุบนั
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ประเภทธุรกิจ

ค้ ำ ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์รวมทัง้
กำรให้ บริกำรจอดรถ
ให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์
กำรให้ บริกำรเกี่ยวกับ
อสังหำริมทรัพย์ ที่จอดรถ
บริกำรขนถ่ำยและคัด
แยกถ่ำนหิน,บริกำรเรือ
เทียบท่ำขนส่งสินค้ ำ
(เกี่ยวกับกำรขนส่งทำง
น ้ำหรือทำงเดินเรือทุก
ประเภท)
ผู้นำเข้ ำ,ผู้ส่งออก ถ่ำน
หิน

บริกำรรับจ้ ำงขนส่งสินค้ ำ
บจก. เอ.จี.อี. ทรำนสปอร์ ต
ดำเนินธุรกิจพัฒนำ
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 7

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

กรรมกำรบริษัท

บจก. ดำวศิริ วิลล่ำ

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

บจก. เอเซียพำเนล
บจก. กสิกรรม ริมทะเล
จำกัด
บจก. เพชรดำพร
บจก. พนมนำชัย ฟำร์ ม
บจก. มัน่ คงธนทรัพย์
บจก. มหำพล กำรเกษตร
บจก. สินมหำชัย พัฒนำ
บจก. กำแพงเพชร โซลำร์
เพำเวอร์

2547 – ปั จจุบนั

2542 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั
2533 – ปั จจุบนั
2558 – 2559

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

กรรมกำรบริษัท
2558 – 2559
กรรมกำรบริษัท
2558 – 2559

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ประเภทธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ประเภท
อำคำรพำณิชย์
ผลิตปำร์ ติเกิล้ บอร์ ด
ค้ ำอสังหำริมทรัพย์

ค้ ำอสังหำริมทรัพย์
ขำยอสังหำริมทรัพย์
ให้ เช่ำอำคำร
ทำสวนเกษตร
ค้ ำอสังหำริมทรัพย์
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
บจก. ปลำยพระยำ ไบโอแมส ผลิตและจำหน่ำย
เพำเวอร์
กระแสไฟฟ้ำ
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
บจก. ปั ตตำนี กรีน เอนเนอจี ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 8

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

กรรมกำรบริษัท

บจก. พิษณุโลก โซลำร์
เพำเวอร์

กรรมกำรบริษัท

บจก. พุนพิน ไบโอ เพำเวอร์

กรรมกำรบริษัท

บจก. เพชรบูรณ์ กรีน โซลำร์

กรรมกำรบริษัท

บจก. สตูล กรีน

กรรมกำรบริษัท

บจก. สุโขทัย กรีน เพำเวอร์

กรรมกำรบริษัท

บจก. พิษณุโลก เวสท์
เพำเวอร์

2558 – 2559

2558 – 2559

2558 – 2559

2558 – 2559

2558 – 2559

2557 – 2559

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำ,
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ขำยไม้ สำเร็จรูป ปำร์ ติ
เกิล้ , เอ็มดีเอฟ
เฟอร์ นิเจอร์ ทำด้ วยไม้
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 9

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

กรรมกำรบริษัท

บจก. สถำพร ลำมิเนชัน่

กรรมกำรบริษัท

บจก. ยูนิเวอร์ แซล พำรำวูด

กรรมกำรบริษัท

บจก. สถำพรมำเก็ตติ ้ง
บจก. เชิงมน เรียลเอสเตท
บมจ. เอเชียไบโอแมส

อสังหำริมทรัพย์
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล

2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรอิสระ/
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

บจก. เอ็นวำย อี อำรีย์
บจก. เอ็น วำย อี เขำใหญ่
บจก. เอ็นวี สวัสดี

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บจก. เอ็นวี แสงทอง

2557 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บจก. เอ็นวำย อี ดีเวลลอป

อสังหำริมทรัพย์
อสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำย
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำย
อสังหำริมทรัพย์

2539 – 2556
2530 – 2556

นำย สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
กรรมการอิ สระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

41

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำเอก สำขำ
บริหำรธุรกิจ, Manchester
Business School, UK.
- ปริญญำโท สำขำกำรเงิน
, London Business
School, UK.
- ปริญญำตรี สำขำ
พำณิชยศำสตร์, The
University of Melbourne,
Australia

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

ไม่มี

ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

2533 – 2555
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

ยำงพำรำ ประเภท โต๊ ะ
,เก้ ำอี ้ ให้ เช่ำคลังสินค้ ำ
,รับฝำกสินค้ ำ - ส่งออก,
ผู้ผลิต,ค้ ำปลีก,ค้ ำส่ง
ผลิตยำจุดกันยุง

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 10

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำย วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการอิ สระ/
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

64

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

กำรอบรม
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 230/2016
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 118/2015
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำโท กำรจัดกำร
ภำครัฐและภำคเอกชน,
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์
- วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ,
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กำรอบรม
- หลักสูตร Director
Certification Program

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2556 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรผู้จดั กำร

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท/
กรรมกำรตรวจสอบ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริษัท/
กรรมกำรตรวจสอบ

2557 – ปั จจุบนั

2554 – 2556

กรรมกำรบริษัท

2554 – 2556

กรรมกำรบริษัท/
กรรมกำรสรรหำและ

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท
เม้ นท์
บจก. เอ็น วำย อี เอสเตท
บจก. พีวำยไอ แคปปิ ตอล
บจก. เอฟฟิ นิตี ้

ประเภทธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ

บจก. ไทยฟิ วเจอร์ เอ็นเนอร์ ยี ตัวกลำงทำงกำรเงินอื่นๆ
โฮลดิ ้ง
ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
บมจ. เอเชียไบโอแมส
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
บมจ. เกียรติธนำขนส่ง
ให้ บริกำรขนส่งด้ ำนวัตถุ
อันตรำย ปิ โตรเคมี และ
ผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิต สำรวจและผลิต
ปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลียม
บมจ. ไออำร์ พีซี
อุตสำหกรรมปิ โตรเลียม
อุตสำหกรรมปิ โตรเคมี เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 11

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำงสำว ภัทรวรรณ มำนัส
สถิตย์
กรรมการอิ สระ/
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

34

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
(DCP) รุ่นที่ 111/2008
- Asean Executive
Program (AEP) , GE
Management
Development Institute
- Senior Executive
Program (SEP), สถำบัน
บัณฑิตบริหำรธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- NIDA-Wharton
Executive Leadership
Program, The Wharton
School, University of
Pennsylvania, USA.
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำโท Master of
Business Administration
, London Business
School, UK.

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2554 – 2556

ไม่มี

ไม่มี

ตาแหน่ ง
กำหนดค่ำตอบแทน/
กรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี
ประธำนกรรมกำร

2554 – 2556

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
ปฏิบตั ิกำร กลุ่มธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขันต้
้ นและ
ก๊ ำซธรรมชำติ

2559 – ปั จจุบนั

Group Finance
Manager
Assistant Vice
President
Associate

2556 – 2559
2553 – 2556

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ
นำเข้ ำ,ส่งออก,ผู้ผลิต

บจก. ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ ยี่
จำกัด
บมจ. ปตท

ดำเนินธุรกิจปลูกปำล์ม
ในประเทศอินโดนีเซีย
ผลิตภัณฑ์น ้ำมัน
ผลิตภัณฑ์ก๊ำซและ
ปิ โตรเคมี - นำเข้ ำ,
ส่งออก,ผู้ผลิต

Air Asia Group
บมจ. ทุนภัทร

ธุรกิจสำยกำรบินรำคำ
ประหยัด
บริษัทโฮลดิ ้ง

Industry Corporate

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 12

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

- ปริญญำตรี BBA
(International Program),
มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

Finance Limited

กำรอบรม
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 140/2017
- หลักสูตร Chartered
Financial Analyst, CFA
Institute

นำย ปองธรรม แดนวังเดิม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ/
กรรมการบริ หาร

32

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำโท Master in
Finance, London
Business School, UK.
- ปริญญำตรี BBA
(Accounting),
มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

2.93

บุตรเขยของ
นำยพนม
ควรสถำพร

2561 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจ. โทมำดำจิไทย

2560 – ปั จจุบนั

รองกรรมกำรผู้จดั กำร/
กรรมกำรบริหำร
ผู้อำนวยกำร สำย
งำนวิจยั และบริกำร
กำรลงทุน

บมจ. เอเชียไบโอแมส

2556 – 2560

บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

ผลิตและจำหน่ำยอำหำร
เสริมและเครื่ องสำอำง
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
เงินทุนและหลักทรัพย์

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 13

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

กำรอบรม
- หลักสูตร Introduction
to Petroleum And
Petrochemical
Businesses, PTIT รุ่นปี
2552
- หลักสูตร Fundamentals
of Petroleum
Economics, PTIT รุ่นปี
2552
- หลักสูตร Feedstock
Choice & Economics
Drive Petrochemical
Profitability: Naphtha,
Condensate, Ethane,
LPG, Coal and
Biomass, PTIT รุ่นปี
2552
- หลักสูตร Chartered
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2554 – 2555
2553 – 2554
2550 – 2553

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยวิจยั บมจ. หลักทรัพย์ เค จี ไอ
ผู้จดั กำร ฝ่ ำยวิเครำะห์ บจก. หลักทรัพย์ ทรีนีตี ้
หลักทรัพย์
นักกำรเงิน
บมจ. พี ที ที เคมิคอล

ประเภทธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
ดำเนินธุรกิจปิ โตรเคมี
และกำรกลัน่ ครบวงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 14

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำย ลิขิต เลำบวรเศรษฐี
ผูอ้ านวยการด้านบริ หาร
การเงิ นและสารสนเทศ/
กรรมการบริ หาร/
ผูท้ ีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
รับผิ ดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชี และการเงิ น

อายุ
(ปี )

44

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
Financial Analyst, Level
1, CFA Institute
- นักวิเครำะห์กำรลงทุน/ผู้
แนะนำกำรลงทุนที่ได้ รับ
ควำมเห็นชอบ, สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์(SEC)
- M&A Modelling and
Valuation, London
Business School Year
2013
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำโท, สำขำบัญชี
กำรเงิน, จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี, สำขำ
สำรสนเทศ ทำงกำรบัญชี,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

0.03

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2558 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

2558 – ปั จจุบนั

ผู้อำนวยกำรด้ ำน
บริหำรกำรเงินและ
สำรสนเทศ/
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล

Asia Biomass Energy
SDN. BHD.
Asia Biomass Resources
SDN. BHD.

จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 15

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
กำรอบรม
- โครงกำรอบรม Oriental
Course – CFO focus on
financial reporting รุ่นที่
2
- โครงกำรอบรม strategic
CFO in Capital Markets
Program รุ่นที่ 2
- โครงกำรอบรม CFO รุ่น
ที่ 18 จำกสภำวิชำชีพ
บัญชี
- TFRS ทุกฉบับปี 2557
หลักสูตรย่อย 404 (TAS 8
TAS 7) จำกสภำวิชำชีพ
บัญชี
- TFRS ทุกฉบับปี 2557
หลักสูตรย่อย 502 (TAS
21 TAS 20 TFRIC 10)
จำกสภำวิชำชีพบัญชี
- AEC และสิทธิประโยชน์

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2556 – 2558
2554 – 2556

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริหำรด้ ำนกำรเงิน
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
กำรเงินและบัญชี

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท
บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี
บมจ. ทีมพรีซิชนั่

ประเภทธุรกิจ
นำเข้ ำ-จำหน่ำย
ถ่ำนหิน
ธุรกิจด้ ำนชิ ้นส่วน
เทคโนโลยี

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 16

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำย พฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
ผูอ้ านวยการด้านจัดหา
และซัพพลายเชน BU2

อายุ
(ปี )

36

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ทำงกำรค้ ำกับทิศทำงและ
บทบำทนักบัญชีไทย จำก
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ
- FRU Day: The Way
Forward TFRS จำกตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์
บัณฑิต(วนศำสตร์ ) สำขำ
กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ ำไม้
, มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์
กำรอบรม
- หลักสูตร Forest
Stewardship

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2560 – ปั จจุบนั

2558 – 2559
2556 – 2558

2554 – 2556

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ผู้อำนวยกำรด้ ำน
จัดหำและซัพพลำย
เชน BU2
ผู้จดั กำรฝ่ ำยจัดซื ้อ
เชื ้อเพลิงชีวมวล 2
Wood By-product
Manager

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

Contract Farming
Manager

บจก. สยำมฟอเรสทรี จำกัด

จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
วนวัฒนวิทยำ และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ป่ ำไม้
วนวัฒนวิทยำ และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ป่ ำไม้

บจก. สยำมฟอเรสทรี จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 17

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการด้านการ
ขายและการตลาด

อายุ
(ปี )

33

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
Council(FSC) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร PEFC Chain
of Custody Auditor
- หลักสูตร คณะกรรมกำร
ควำมปลอดภัย (คปอ.)
- หลักสูตร ผู้ประกอบกำร
ขนส่งสินค้ ำด้ วยรถบรรทุก
เพื่อยกระดับมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
- สัมมนำวิชำกำร พลังงำน
ไทยในกระแสพลังงำนโลก,
สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- รัฐศำสตร์ บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กำรอบรม
- หลักสูตรเทคโนโลยีหม้ อ
ต้ มไอน ้ำ(Boiler
Technology), มหำลัย

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

0.03

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

บุตรของ
น้ องชำยคุณ
ณัชปภำ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2560 – ปั จจุบนั

2559

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
ด้ ำนกำรขำยและ
กำรตลำด
รักษำกำรผู้ช่วย
ผู้อำนวยกำรด้ ำนกำร บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
ขำยและกำรตลำด
ผู้ช่วยผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย

ประเภทธุรกิจ

จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล

จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 18

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

เทคโนโลยีมหำนคร
- สัมมนำวิชำกำร พลังงำน
ไทยในกระแสพลังงำนโลก,
สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558 – 2559
2556 – 2558
2555 – 2556
2555
2554 – 2555

นำง จันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิ่น
จันทร์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการด้านจัดหา
และซัพพลายเชน BU1

42

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำโท สำขำ
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
(MBA), มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- ปริญญำตรี คณะ
ศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรภำ

0.03

ไม่มี

2560 – ปั จจุบนั

2556 – 2560

2555 – 2556

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

และกำรตลำด
ผู้จดั กำรแผนก
ประสำนงำนขำย
ผู้ช่วยผู้จดั กำรแผนก
ประสำนงำนงำนขำย
หัวหน้ ำแผนก
ประสำนงำนขำย
เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำน
ขำย

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ด้ ำนจัดหำและซัพ
พลำยเชน BU1
ผู้จดั กำรฝ่ ำยจัดซื ้อ
เชื ้อเพลิงชีวมวล 1

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

ผู้จดั กำรฝ่ ำย

บจก. อำร์ เอ็ม ซี อินเตอร์
กรุ๊ป

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

ประเภทธุรกิจ
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
ผู้ผลิต และผู้แทน
จำหน่ำยสินค้ ำวัสดุ
ก่อสร้ ำง

กำรอบรม
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 19

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำง อภิรตี สกุลอินทร์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ/
เลขานุการบริ ษัท

อายุ
(ปี )

45

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
- หลักสูตร Forest
Stewardship
Council(FSC) รุ่นที่ 1
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญำโท สำขำกำร
จัดกำรทัว่ ไป,
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริญญำตรี สำขำ
เลขำนุกำร คณะ
บริหำรธุรกิจ,
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำ
ไทย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

0.03

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2560 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ด้ ำนทรัพยำกรมนุษย์
และธุรกำร
เลขำนุกำรบริษัท

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

เลขำนุกำรกรรมกำร
ผู้จดั กำร

บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี

จำหน่ำยเชื ้อเพลิง
ชีวมวล
นำเข้ ำ-จำหน่ำย
ถ่ำนหิน

2558 – ปั จจุบนั
2551 – 2558

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

กำรอบรม
- หลักสูตร Company
Secretary
Program(CSP) รุ่นที่
68/2016
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 20

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน /บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

- หลักสูตร Effective
Minutes Taking(EMT) รุ่น
ที่ 36/2016
- หลักสูตรคณะกรรมกำร
ควำมปลอดภัย (คปอ.)
- หลักสูตร Forest
Stewardship
Council(FSC) รุ่นที่ 1

หน้ าที่และความรั บผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
1. กำรจัดทำและเก็บรักษำ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมและรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น และรำยงำนประจำปี ของบริษัท
2. กำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร และ
3. กำรดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
4. นอกจำกนี ้ เลขำนุกำรบริษัท ยังมีหน้ ำที่ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร เช่น กำรนัดหมำยกำรประชุม กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม
และ กำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรพร้ อมเอกสำรประกอบกำรประชุม เป็ นต้ น

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 21

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

/

//

//

นำง อภิรตี สกุลอินทร์

/

นำง จันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิ่นจันทร์

/

นำย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

/

นำย พฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

นำย ลิขิต เลำบวรเศรษฐี

/

นำย ปองธรรม แดนวังเดิม

/

นำงสำว ภัทรวรรณ มำนัสสถิตย์

/ //

ั น์
นำย วิชยั พรกีรติวฒ

/ //

นำย สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์

นำงสำว ธิญำดำ ควรสถำพร

X

นำย พนม ควรสถำพร

นำง ณัชปภำ ควรสถำพร

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)
บริษัท ภำประภัส จำกัด
บริษัท สถำพรธนำพัฒน์ จำกัด
PT. Asia Biomass Indonesia
Asia Biomass Energy SDN. BHD
Asia Biomass Resources SDN. BHD.
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ.จี.อี. ทรำนสปอร์ ต จำกัด
บริษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จำกัด
บริษัท เอจีอี เพำเวอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด
บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด
บริษัท พรปรีชำ จำกัด
บริษัท เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริษัท ณฐภัทร พัฒนำ จำกัด

นำย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม ในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

/
/
/

/

/

/

X

/ //
/
/ //
/ //
/
/

/

/

/

/

/

/
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 22

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

นำง อภิรตี สกุลอินทร์

นำง จันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิ่นจันทร์

นำย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

นำย พฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

นำย ลิขิต เลำบวรเศรษฐี

นำย ปองธรรม แดนวังเดิม

นำงสำว ภัทรวรรณ มำนัสสถิตย์

/

ั น์
นำย วิชยั พรกีรติวฒ

นำย พนม ควรสถำพร

/

นำย สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์

นำงสำว ธิญำดำ ควรสถำพร

บริษัท สินมหำชัย พัฒนำ จำกัด
บริษัท กสิกรรม ริมทะเล จำกัด
บริษัท พนมนำชัย ฟำร์ ม จำกัด
บริษัท มัน่ คงธนทรัพย์ จำกัด
บริษัท เพชรดำพร จำกัด
บริษัท ดำวศิริ วิลล่ำ จำกัด
บริษัท เอเซียพำเนล จำกัด
บริษัท เปี ยนกรีนเพำเวอร์ จำกัด
บริษัท สะบ้ ำย้ อย กรีน เพำเวอร์ จำกัด
บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท มหำพล กำรเกษตร จำกัด
บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท โกลบอลเฮ้ ำส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโค่ ไลท์ติ ้ง จำกัด

นำง ณัชปภำ ควรสถำพร

นำย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

/
/
/
/
/
/
X //
X //
X //
/
X
/
X
X

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 23

บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
บริษัท โกลบอล แคมโบเดีย จำกัด
บริษัท ลำว อำโกรเทค มหำชน
บริษัท เอฟฟิ นิตี ้ จำกัด
บริษัท พีวำยไอ แคปปิ ตอล จำกัด
บริษัท นำยณ์ เอสเตท จำกัด
บริษัท เอ็น วำย อี ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
บริษัท เอ็น วำย อี อำรีย์ จำกัด
บริษัท เอ็น วำย อี เขำใหญ่ จำกัด
บริษัท เอ็นวี สวัสดี จำกัด
บริษัท เอ็นวี แสงทอง จำกัด
บริษัท เชิงมน เรียลเอสเตท จำกัด
บริษัท เกียรติธนำขนส่ง จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยฟิ วเจอร์ เอ็นเนอร์ ยี โฮลดิ ้ง
หมำยเหตุ: / = กรรมกำรบริษัท
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2560 (56-1)

นำง อภิรตี สกุลอินทร์

นำง จันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิ่นจันทร์

นำย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

นำย พฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

นำย ลิขิต เลำบวรเศรษฐี

นำย ปองธรรม แดนวังเดิม

นำงสำว ภัทรวรรณ มำนัสสถิตย์

ั น์
นำย วิชยั พรกีรติวฒ

นำย สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์

นำย พนม ควรสถำพร

นำงสำว ธิญำดำ ควรสถำพร

นำง ณัชปภำ ควรสถำพร

นำย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

X
X
X
X

X = ประธำนกรรมกำรบริษัท

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
// = กรรมกำรบริหำร
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 24

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการ

บจก. สถาพรธนาพัฒน์

นำงณัชปภำ ควรสถำพร
นำงสำวธิญำดำ ควรสถำพร
นำงสำวพิมญำดำ ควรสถำพร
นำงพนิดำ ควรสถำพร
นำยลิขิต เลำบวรเศรษฐี
นำงสำวบัวขำว ชื่นสกุล
นำยปองธรรม แดนวังเดิม
Mr. Law Hieng Chai
Mr. Lau Hieng Ung
Mr. Ho Kim Hee
Mr. Lai Che Sieng
หมำยเหตุ:
/ = กรรมกำรบริษัท

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

/

บจก. ภาประภัส

PT. Asia Biomass
Indonesia

Asia Biomass Energy
SDN. BHD.

Asia Biomass
Resources SDN. BHD.

/
/
/

/

/

/

/

/
/

/
/
/
/

/

/
/

/
/
X = ประธำนกรรมกำรบริษัท

// = กรรมกำรบริหำร

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 2

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษัท

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 1

บริษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษัท
ชื่อ-สกุล
นำงสำวศมจรี ย์ แก้ วขอมดี

อายุ
(ปี )
34

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์
เอกกำรบัญชี มหำวิทยำลัยบูรพำ (บัญชี บัณฑิต)
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภำยใน รุ่น 1-2
 หลักสูตร กำรประเมินควำมเสีย่ ง
 หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
 โครงกำรดำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของ
หน่วยงำน
 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน
่
 แนวทำงกำรสืบสวน สอบสวน กำรทุจริ ต
 มำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน
(International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing)
 อบรมเตรี ยมตัวสอบ CIA Part II สภำวิชำชีพบัญชี
 โครงกำรอบรม กำรตรวจสอบภำยใน เพื่อเตรี ยมตัวเป็ น ผู้
ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (Pre CIA) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ช่ วงเวลา
พศ.2549พศ.2551
พศ.2552พศ.2553
พศ.25543/6/2559
มิ.ย. 2559
- ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
 ผู้ตรวจสอบภำยใน
 แผนกตรวจสอบภำยใน/บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ
 ผู้ตรวจสอบภำยในอำวุโส
ให้ บริ กำรตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน
 ผู้ช่วยผู้จดั กำร

 กรรมกำรบริ หำรและ

ผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน



บจ.ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ
ให้ บริ กำรตรวจสอบภำยใน

_
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำที่ 2

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

- ไม่มี -

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 2

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560
แบบประเมินนีจ้ ดั ทำโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั
ซึ่งเป็ นควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)

1.

องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริ ยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรกำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิ บัติที่อยู่บนหลักควำมซื่อตรงและ
กำรรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ประจำวัน และกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ
1.1.2 กำรปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำ ลูกค้ ำ และบุคคลภำยนอก

ใช่


ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรจัดทำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจริ ยธรรมและข้ อพึงปฏิ บัติใน
กำรทำงำน โดยให้ ควำมสำคัญในกำรปฏิ บัติด้ว ยควำมซื่อ สัตย์ สุจริ ตและเที่ยงธรรมต่ อ
พนักงำน ผู้มีสว่ นได้ เสีย คู่ค้ำ ลูกค้ ำ บุคคลภำยนอก สังคมและสิง่ แวดล้ อม

1.2

ข้ อมูลประกอบการประเมิน :
 คู่มื อ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และข้ อ พึ ง ปฏิ บัติใ นกำรท ำงำน บริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกั ด
(มหำชน) และบริ ษั ท ในเครื อ ฉบับ ที่ ไ ด้ รั บ กำรพิ จ ำรณำในวำระที่ 2.2.9 พิ จ ำรณำ
รับ ทรำบคู่มือ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และข้ อ พึง ปฏิ บัติใ นกำรท ำงำน จำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 7 มีนำคม 2560 (เดิมคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิ บัติในกำรทำงำน ได้ รับ
อนุมัติว ำระที่ 4.11 อนุมัติน โยบำยกำรกำกับ ดูแ ลกิ จกำรที่ดีและอนุมัติคู่มือ จริ ยธรรม
ธุ รกิ จ และข้ อ พึง ปฏิ บั ติใ นกำรท ำงำน จำกรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท
(บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด) ครั ้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2558)
 นโยบำยกำกับดูแลกิจกำร บริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกัด (มหำชน) ฉบับ ที่ไ ด้ รับ กำร
พิจำรณำในวำระที่ 2.2.1 พิจำรณำรับทรำบนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จำกรำยงำน
กำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกัด
(มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 (เดิมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้ รับกำรอนุมัติ
ในวำระที่ 4.11 อนุมัตินโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและอนุมัติค่มู ือจริ ยธรรมธุรกิจ
และข้ อ พึง ปฏิ บัติใ นกำรท ำงำน จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2558)
มีข้อกำหนดที่เป็ นลำยลักษณ์ อักษรให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนปฏิ บัติหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อตรง
และรักษำจรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริ หำรและพนักงำน
ที่เหมำะสม
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิ บัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร ซึง่ รวมถึงกำรห้ ำมคอร์ รัปชันอันทำให้ เกิดควำม

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)



เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 2

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

1

1.2.3
1.2.4

เสียหำยต่อองค์กร
มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ ำฝื นข้ อกำหนดข้ ำงต้ น
มี กำรสื่อ สำรข้ อ กำหนดและบทลงโทษข้ ำ งต้ น ให้ ผ้ ูบ ริ ห ำรและพนักงำนทุกคน
รับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ให้ พนักงำนลงนำมรับทรำบ
ข้ อกำหนดและบทลงโทษเป็ นประจำทุกปี รวมทั ้งมีกำรเผยแพร่ code of conduct
ให้ แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้ รับทรำบ

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษัทมีกำรจัดทำแนวทำงปฏิ บัติว่ำด้ วยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คู่มือจริ ยธรรม
และข้ อพึงปฏิบัติ ซึ่งได้ รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และสื่อสำรให้ พนักงำนรับทรำบ
ผ่ำ นทำงอิน ทรำเน็ ต จัดท ำหนัง สือจริ ยธรรมธุ รกิจ และข้ อ พึง ปฏิ บัติในกำรท ำกำรทำงำน
กำหนดให้ พนักงำนและผู้บริหำรลงนำมรับทรำบเป็ นประจำทุกปี เอกสำรปฐมนิเทศพนักงำน
เข้ ำงำนใหม่ ให้ พนักงำนลงนำมรับทรำบและจัดเก็บในแฟ้มประวัติพนักงำน สัญญำจ้ ำงมี
ข้ อกำหนดห้ ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ และบทลงโทษกรณี ที่มีกำรฝ่ ำฝื นไว้ ในข้ อบั งคับเกี่ ยวกับกำรทำงำน รวมทัง้
เผยแพร่แนวปฏิบตั ิดงั กล่ำวให้ บคุ คลภำยนอกรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซด์บริษัท
ข้ อมูลประกอบการประเมิน :
 คู่มื อ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และข้ อ พึ ง ปฏิ บัติใ นกำรท ำงำน บริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกั ด
(มหำชน) และบริ ษั ท ในเครื อ ฉบับ ที่ ไ ด้ รั บ กำรพิ จ ำรณำในวำระที่ 2.2.9 พิ จ ำรณำ
รับ ทรำบคู่มือ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และข้ อ พึง ปฏิ บัติใ นกำรท ำงำน จำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 7 มีนำคม 2560 (เดิมคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิ บัติในกำรทำงำน ได้ รับ
อนุมัติว ำระที่ 4.11 อนุมัติน โยบำยกำรกำกับ ดูแ ลกิ จกำรที่ดีและอนุมัติคู่มือ จริ ยธรรม
ธุ รกิ จ และข้ อ พึง ปฏิ บั ติใ นกำรท ำงำน จำกรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท
(บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด) ครั ้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2558)
 นโยบำยกำกับดูแลกิจกำร บริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกัด (มหำชน) ฉบับ ที่ไ ด้ รับ กำร
พิจำรณำในวำระที่ 2.2.1 พิจำรณำรับทรำบนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จำกรำยงำน
กำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกัด
(มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 (เดิมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้ รับกำรอนุมัติ
ในวำระที่ 4.11 อนุมัตินโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและอนุมัติค่มู ือจริ ยธรรมธุรกิจ
และข้ อ พึง ปฏิ บัติใ นกำรท ำงำน จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2558)
1

บริ ษัทควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชั่นให้ เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของบริ ษัท

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 3

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม

1.3

ใช่

 ข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
 สัญญำจ้ ำงแรงงำน
 Intranet ภำยในบริษัท ที่มีกำรสือ่ สำรคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิ บัติในกำรทำงำน
และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 เว็บไซต์บริษัท http://www.asiabiomass.com
 เอกสำรปฐมนิเทศพนักงำนเข้ ำงำนใหม่
 หนังสือยินยอม รับทรำบตำมข้ อพึงปฏิบตั ิ (จัดเก็บในแฟ้มประวัติพนักงำน)
 หนัง สือ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และข้ อ พึง ปฏิ บัติใ นกำรท ำกำรท ำงำน (พนั กงำนเก่ ำ ลงนำม
รับทรำบเกี่ยวกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน ของบริษัท)
มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรื อ หน่วยงำนกำกับ
ดูแลกำรปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญที่เป็ นอิสระจำกภำยนอกองค์กร

ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรกำหนดให้ พนักงำนแจ้ งผู้บงั คับบัญชำหรื อคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสีย่ งทรำบทันทีหำกพบว่ำมีกำรปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตำมแนวนโยบำยที่กำหนด รวมทั ้งเพิ่มเติม
หัวข้ อกำรประเมินผลกำรปฏิ บัติตำมจรรยำบรรณและควำมซื่อสัตย์ ลงในแบบประเมินผล
กำรปฏิบตั ิงำนประจำปี

1.4

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 คู่มื อ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และข้ อ พึ ง ปฏิ บัติใ นกำรท ำงำน บริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ำกั ด
(มหำชน) และบริ ษั ท ในเครื อ ฉบับ ที่ ไ ด้ รั บ กำรพิ จ ำรณำในวำระที่ 2.2.9 พิ จ ำรณำ
รับ ทรำบคู่มือ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และข้ อ พึง ปฏิ บัติใ นกำรท ำงำน จำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 7 มีนำคม 2560 (เดิมคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิ บัติในกำรทำงำน ได้ รับ
อนุมัติว ำระที่ 4.11 อนุมัติน โยบำยกำรกำกับ ดูแ ลกิ จกำรที่ดีและอนุมัติคู่มือ จริ ยธรรม
ธุ รกิ จ และข้ อ พึง ปฏิ บั ติใ นกำรท ำงำน จำกรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท
(บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด) ครั ้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2558)
 Performance Appraisal Director (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับผู้อำนวยกำร)
 Performance Appraisal Division (กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติง ำน ระดับ ผู้จัดกำร
แผนก)
Performance Appraisal Staff (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับพนักงำน)
มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิ บัติตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับควำมซื่อตรงและ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)



เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 4

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

กำรรักษำจรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรที่ทำให้ สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ ำฝื นได้ ภำยในเวลำที่เหมำะสม
1.4.2 มีกระบวนกำรที่ ทำให้ สำมำรถลงโทษหรื อจัดกำรกับกำรฝ่ ำฝื นได้ อย่ำงเหมำะสม
และภำยในเวลำอันควร
1.4.3 มีกำรแก้ ไขกำรกระทำที่ขัดต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรั กษำจรรยำบรรณอย่ำ ง
เหมำะสม และภำยในเวลำอันควร
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทกำหนดแนวปฏิบตั ิและบทลงโทษในเรื่องดังกล่ำวไว้ ในข้ อบังคับเกี่ยวกับกำร
ทำงำน และมีช่ องทำงกำรสื่อสำรให้ พ นักงำนสำมำรถแจ้ งเหตุกำรณ์ ผ่ำนทำงกล่อ งรั บข้ อ
ร้ องเรียน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำสำมำรถตรวจพบกำรฝ่ ำฝื นได้ ภำยในเวลำที่เหมำะสม
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 กล่องรับข้ อร้ องเรียนที่ติดตั ้งภำยในบริษัท
 ข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน

2.

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
2.1 กำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ ำยบริ หำร โดยได้ สงวนสิทธิ์ อำนำจ 
เฉพำะของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ อย่ำงชัดเจน
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ทมี ก ำรจั ด ท ำกฎบั ต รคณะกรรมกำรบริ ษั ท คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำ ตอบแทน กรรมกำรผู้จัดกำร และเลขำนุกำรบริ ษัท โดยระบุอ งค์ ป ระกอบหรื อ
คุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่ง กำรประชุม ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฉบับที่ ได้ รับ กำรอนุมัติในวำระที่ 8 พิจ ำรณำอนุมัติกำร
กำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษั ท จำกรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2559 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559
 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.5.1 พิจำรณำอนุมัติ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 5

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

2.2

คาถาม
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่
1/2560 ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 3.5.2 พิจำรณำอนุมัติกำร
แต่ ง ตั ้งคณะกรรมกำรบริ ห ำร และกำรกำหนดกฎบั ตรของคณะกรรมกำรบริ ห ำร จำก
รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่
3.5.3 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนและกฎ
บั ต รของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน จำกรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 7 มีนำคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 3.5.4 พิจำรณำ
อนุมตั ิกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย
ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร ฉบับที่ไ ด้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.6
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั ้งกรรมกำรผู้จัดกำร และกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จดั กำร จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้
ที่ 1/2560 ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติ
ในวำระที่ 3.7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั ้งเลขนุกำรบริ ษัท และกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม
2560
คณะกรรมกำรบริษัทกำกับดูแลให้ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผล
ได้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริหำรและพนักงำน

ใช่

ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้ มีกำรประชุมร่ วมกัน เพื่อกำหนดแผนธุรกิจและกล
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 6

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม
ยุทธ์ และกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ปี 2017 – 2021

2.3

ใช่

ข้ อมูลประกอบการประเมิน
 วำระที่ 3.3 พิ จ ำรณำรั บทรำบรำยงำนควำมคืบ หน้ ำ ด้ ำ นกลยุท ธ์ แ ละพัฒนำธุรกิจ ปี
2017 – 2021 จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4
พฤษภำคม 2560
คณะกรรมกำรบริ ษั ท กำกับ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ก ำหนดบทบำทหน้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรและ
ผู้บริ หำรให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบำทที่สำคัญของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี บ ทบำทหน้ ำในกำรก ำกั บ ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรบริ ห ำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับบริษัท มีกำรกำหนดวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงน้ อยสำมเดือน
ต่อครัง้ เพื่อ ให้ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรชุดย่ อย รำยงำนผลกำรปฏิ บัติงำนให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฉบับที่ ได้ รับ กำรอนุมัติในวำระที่ 8 พิจ ำรณำอนุมัติกำร
กำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษั ท จำกรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2559 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559
 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.5.1 พิจำรณำอนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่
1/2560 ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 3.5.2 พิจำรณำอนุมัติกำร
แต่ ง ตั ้งคณะกรรมกำรบริ ห ำร และกำรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ ห ำร จำก
รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่
3.5.3 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนและกฎ
บั ต รของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน จำกรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 7 มีนำคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 3.5.4 พิจำรณำ
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เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 7

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

2.4

คาถาม
อนุมตั ิกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย
ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้มีควำมรู้ เกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษัท และมี ควำมเชี่ยวชำญ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสำมำรถขอคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญในเรื่องนั ้นๆได้

ใช่

ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ ำนบัญชี รวมถึงมีประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะธุรกิจ

2.5

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 หนังสือรับรองและประวัติกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรของบริ ษัท ประกอบด้ ว ยกรรมกำรอิ สระที่มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถน่ ำเชื่ อถื อ
และมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่อย่ำงแท้ จริ ง เช่น ไม่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับ
บริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์ อื่นใด อันอำจมีอิทธิ พลต่อ กำรใช้ ดุลยพินิจและปฏิ บัติหน้ ำที่อย่ำง
เป็ นอิสระ ในจำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ



ความเห็นเพิ่มเติม :
คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน จำกกรรมกำร
ทั ้งหมด 7 ท่ำน ซึง่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และไม่มีควำมสัมพันธ์ กบั ผู้บริหำร

2.6

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 หนังสือรับรองและประวัติกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ
 ข้ อมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกรรมกำร ผู้บริ หำร และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (รำยงำนกำรมี
ส่วนได้ เสีย)
 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.5.1 พิจำรณำอนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560
ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
คณะกรรมกำรบริษัทกำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิ บัติเรื่ องกำรควบคุมภำยใน ในองค์ กร ซึ่ง
ครอบคลุม ทัง้ กำรสร้ ำงสภำพแวดล้ อ มกำรควบคุม กำรประเมิ น ควำมเสี่ยง กิ จ กรรมกำร
ควบคุม ข้ อมูลและกำรสือ่ สำร และกำรติดตำม



ความเห็นเพิ่มเติม :
คณะกรรมกำรบริ ษั ทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ ำที่ใ นกำรสอบ
ทำนกำรควบคุมภำยในและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
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เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 8

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม
ของบริษัท รวมทั ้งว่ำจ้ ำงหน่วยงำนภำยนอกเข้ ำมำประเมินผลควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยใน เพื่ อให้ ควำมเห็น ข้ อ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุ ง ระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัท ให้ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้นและรำยงำนให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ

ใช่

ไม่ ใช่

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฉบับที่ ได้ รับ กำรอนุมัติในวำระที่ 8 พิจ ำรณำอนุมัติกำร
กำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษั ท จำกรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2559 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559
 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.5.1 พิจำรณำอนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560
ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 หนัง สื อ เสนอบริ ก ำรงำนตรวจสอบภำยใน เลขที่ สตน. 2559-11-0033 ลงวัน ที่ 11
พฤศจิกำยน 2559

3.

ฝ่ ายบริ หารได้ จดั ให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ ความรั บผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
3.1 ผู้บริหำรระดับสูงกำหนดโครงสร้ ำงองค์ กรที่สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท โดย 
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั ้งทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้ มีกำรควบคุมภำยใน
อย่ำ งมี ประสิทธิ ภำพ เช่ น แบ่ง แยกหน้ ำ ที่ใ นส่วนงำนที่ สำคัญ ซึ่ง ทำให้ เกิ ดกำรตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่ำงกัน มี ง ำนตรวจสอบภำยในที่ขึ ้นตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำร
รำยงำนที่ชดั เจน เป็ นต้ น
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มี กำรจั ดท ำผั ง โครงสร้ ำงองค์ กร ซึ่ง มี กำรแบ่ ง แยกหน้ ำที่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ดกำร
ตรวจสอบและกำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น

3.2

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ผัง โครงสร้ ำงองค์ กร ฉบับ ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.4 พิจ ำรณำอนุมัติกำรกำหนด
โครงสร้ ำ งกำรจัดกำรของบริ ษัท จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 ผังโครงสร้ ำงองค์กร ฉบับที่เพิ่มเติมหน่วยงำนย่อยของแต่ละสำยงำน และลงนำมอนุมัติ
โดยกรรมกำรผู้จดั กำร เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2560
 ผังโครงสร้ ำงหน่วยงำน ฉบับที่ประกำศใช้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2560
ผู้บริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนในบริ ษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับ
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เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 9
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คาถาม
อำนำจหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสือ่ สำรข้ อมูล

ใช่

ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ทกำหนดให้ มีกำรรำยงำนและกำรสื่อสำรข้ อมูลตำมสำยกำรบังคับบัญชำที่
ระบุในผังโครงสร้ ำงองค์กร

3.3

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ผัง โครงสร้ ำงองค์ กร ฉบับ ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.4 พิจ ำรณำอนุมัติกำรกำหนด
โครงสร้ ำ งกำรจัดกำรของบริ ษัท จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 ผังโครงสร้ ำงองค์กร ฉบับที่เพิ่มเติมหน่วยงำนย่อยของแต่ละสำยงำน และลงนำมอนุมัติ
โดยกรรมกำรผู้จดั กำร เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2560
มี กำรกำหนด มอบหมำย และจ ำกัด อ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ดชอบอย่ ำ งเหมำะสม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำร และพนักงำน



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริ ษัท หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ
ตำแหน่งงำนอื่นๆ ไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฉบับที่ ได้ รับ กำรอนุมัติในวำระที่ 8 พิจ ำรณำอนุมัติกำร
กำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษั ท จำกรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2559 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559
 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.5.1 พิจำรณำอนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่
1/2560 ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 3.5.2 พิจำรณำอนุมัติกำร
แต่ ง ตั ้งคณะกรรมกำรบริ ห ำร และกำรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ ห ำร จำก
รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่
3.5.3 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนและกฎ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)









คาถาม
บั ต รของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน จำกรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 7 มีนำคม 2560
กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 3.5.4 พิจำรณำ
อนุมตั ิกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย
ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร ฉบับที่ไ ด้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.6
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั ้งกรรมกำรผู้จัดกำร และกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่
1/2560 ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติ
ในวำระที่ 3.7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั ้งเลขนุกำรบริ ษัท และกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ดชอบของเลขำนุกำรบริ ษั ท รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำร
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม
2560
ใบกำหนดหน้ ำที่งำน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงำน

ใช่

ไม่ ใช่

4.

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรั กษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
คาถาม
ใช่
4.1 บริ ษั ท มี น โยบำยและวิธี กำรปฏิ บัติเ พื่ อ จัดหำ พัฒ นำ และรั กษำบุคลำกรที่ มี ควำมรู้ และ 
ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิ บัตินั ้นอย่ำ ง
สม่ำเสมอ

ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษัท กำหนดกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรตำมคุณสมบัติ (Job Specification)
และกำรสัมภำษณ์จำกผู้บริหำร เพื่อคัดเลือกบุคลำกรเข้ ำทำงำนตำมคุณสมบัติและตำแหน่ง
งำนที่กำหนด รวมทัง้ มีกำรจัดทำแผนกำรฝึ กอบรม ประจำปี เพื่อให้ เ กิดกำรพัฒ นำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ใบกำหนดหน้ ำที่งำน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงำน
 ระเบี ย บปฏิ บั ติง ำน เรื่ อ งงำนสรรหำคั ดเลือ กว่ ำ จ้ ำง/งำนฝึ กอบรมและพั ฒ นำ/งำน
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

4.2

คาถาม
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร/งำนแรงงำนสัมพันธ์ และธุรกำร (PM-HR-01) ฉบับที่ผ้ ูช่ว ย
ผู้อำนวยกำรด้ ำนทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำรอนุมตั ิ และประกำศใช้ ตั ้งแต่วันที่ 1 มีนำคม
2560
 แผนกำรฝึ กอบรม บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด ประจำปี 2560 ฉบับที่ได้ รับกำรลงนำม
อนุมตั ิจำกกรรมกำรผู้จัดกำร
 แผนกำรฝึ กอบรม บริ ษั ท สถำพร ธนำพัฒน์ จ ำกัด ประจำปี 2560 ฉบับ ที่ได้ รับกำรลง
นำมอนุมตั ิจำกกรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัทมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรให้ แรงจูงใจหรื อรำงวัลต่อบุคลำกรที่มีผล
กำรปฏิบตั ิงำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรสื่อสำร
กระบวนกำรเหล่ำนี ้ให้ ผ้ บู ริหำรและพนักงำนทรำบ

ใช่

ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษัท มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิ บัติงำนของพนักงำนและผู้บริ ห ำรปี ละ 1
ครั ้ง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนพนักงำนและกำรปรับตำแหน่งงำน
โดยให้ พนักงำนลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินในแบบประเมินผลกำรปฏิ บัติงำนประจำปี
และมีกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อ พิจำรณำค่ ำตอบแทน
ของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง

4.3

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 Performance Appraisal Director (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับผู้อำนวยกำร)
 Performance Appraisal Division (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับผู้จดั กำรแผนก)
 Performance Appraisal Staff (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับพนักงำน)
 แบบประเมินผลทดลองงำนระดับปฏิบตั ิกำร 55 วัน (ครั ้งที่ 1 )
 แบบประเมินผลทดลองงำนระดับปฏิบตั ิกำร 85 วัน (ครั ้งที่ 2 )
 แบบประเมินผลทดลองงำนระดับบริหำร 55 วัน (ครั ้งที่ 1 )
 แบบประเมินผลทดลองงำนระดับบริหำร 85 วัน (ครั ้งที่ 2 )
 กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ฉบับ ที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่
3.5.3 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนและกฎ
บั ต รของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อ
วันที่ 7 มีนำคม 2560
บริ ษัทมี กระบวนกำรแก้ ไขปั ญหำหรื อเตรี ยมพร้ อมสำหรับ กำรขำดบุคลำกรที่ มีควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสมอย่ำงทันเวลำ



ความเห็นเพิ่มเติม :
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คาถาม
บริษัทมีกำรวำงแผนอัตรำกำลังคนเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรวำงแผนกำรทำงำนของ
แต่ ละหน่ ว ยงำน จัดท ำนโยบำยกำรสืบ ทอดตำแหน่ ง ที่ สำคัญและแผนสืบ ทอดตำแหน่ ง
ทำงกำรบริหำรเพื่อเป็ นกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรภำยในบริษัท

4.4

4.5

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ผัง โครงสร้ ำงองค์ กร ฉบับ ได้ รับกำรอนุมั ติในวำระที่ 3.4 พิจ ำรณำอนุมัติกำรกำหนด
โครงสร้ ำ งกำรจัดกำรของบริ ษัท จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 ผังโครงสร้ ำงองค์กร ฉบับที่เพิ่มเติมหน่วยงำนย่อยของแต่ละสำยงำน และลงนำมอนุมัติ
โดยกรรมกำรผู้จดั กำร เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2560
 ผังโครงสร้ ำงหน่วยงำน ฉบับที่ประกำศใช้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2560
 แผนผู้สื บ ทอดตำแหน่ ง (Succession Plan) ฉบับ ที่ ไ ด้ รับ กำรอนุมัติใ นวำระที่ 14.1
พิจ ำรณำอนุมัติแ ผนผู้สืบ ทอดตำแหน่ ง (Succession Plan) จำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559
บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจัดระบบ
ที่ปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึ กอบรม
ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 4.1
บริษัทมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สบื ทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ

ใช่

ไม่ ใช่





ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 4.3

5.

องค์ กรก าหนดให้ บุ ค ลากรมี ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
5.1 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรมีกระบวนกำรและกำรสือ่ สำรเชิงบังคับให้ บุคลำกรทุกคนมี 
ควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้ มีกำรปรับปรุ งแก้ ไขกระบวนกำรปฏิ บัติ ใน
กรณีที่จำเป็ น

ความเห็นเพิ่มเติม :
ผู้บ ริ ห ำรมี กำรสื่ อ สำรให้ พ นักงำนตระหนั กถึง กำรปฏิ บัติง ำนตำมแนวทำงกำร
ควบคุมภำยใน มีกำรว่ำจ้ ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนภำยนอก เพื่อประเมินควำม
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน

5.2

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 วำระที่ 3.2 พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั ้งผู้ตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ประจำปี 2560 และ
กำหนดค่ ำ ตอบแทนของผู้ตรวจสอบภำยใน ประจำปี 2560 จำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครั ้งที่ 1/2560 ของบริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่
7 มีนำคม 2560
 แผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2560 ที่ บ ริ ษั ท ตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จ ำกัด
นำเสนอให้ บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ำกัด (มหำชน) ฉบับได้ รับ กำรอนุมัติในวำระที่ 3
พิจำรณำให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรกำหนดแผนกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ( Audit
Plan) ประจำปี 2560 จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560
คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรกำหนดตัวชี ้วัดผลกำรปฏิ บัติงำน กำรสร้ ำงแรงจูงใจ และ
กำรให้ รำงวัล ที่ เหมำะสม โดยพิจำรณำทัง้ เรื่ อ งกำรปฏิ บัติตำม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั ้นและระยะยำวของบริษัท



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย/แผนงำนที่กำหนด
ไว้ ให้ ที่ประชุมรับทรำบทุกเดือน รวมทั ้งในแต่ละปี กำหนดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิ บัติงำน
ของพนักงำนแต่ ละตำแหน่งงำน เพื่ อเป็ นข้ อมูลในกำรพิ จำรณำค่ำตอบแทนและกำรปรั บ
ตำแหน่งงำน รวมทั ้งมีกำรกำหนดหัวข้ อกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิ จลงใน
แบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน

5.3

5.4

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 Performance Appraisal Director (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับผู้อำนวยกำร)
 Performance Appraisal Division (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับผู้จดั กำรแผนก)
 Performance Appraisal Staff (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับพนักงำน)
 รำยงำนกำรประชุม Monthly Report ที่เกิดขึ ้นในปี 2560
คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้ รำงวัลอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้ น
ให้ สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมสำเร็ จของหน้ ำที่ในกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมภำยในด้ วย
ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 5.2
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ พิจำรณำไม่ให้ มีกำรสร้ ำงแรงกดดันที่ มำกเกินไปในกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของบุคลำกรแต่ละคน
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย/แผนงำนที่กำหนด
ไว้ ให้ ที่ประชุมรับทรำบทุกเดือน หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมี
นัยสำคัญ ให้ มีกำรกำหนดแนวทำงดำเนินกำรเพื่อติดตำมแก้ ไขอย่ำงทันท่วงที
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนกำรประชุม Monthly Report ที่เกิดขึ ้นในปี 2560
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6.

องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
6.1 บริษัทสำมำรถปฏิ บัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมำะสมกับธุรกิจใน 
ขณะนั ้น โดยแสดงได้ ว่ ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตัวตนจริ ง ครบถ้ วน แสดงถึงสิท ธิ
หรือภำระผูกพันของบริษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่ำเหมำะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทใช้ มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจ

6.2

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและงบกำรเงินรวมของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
 รำยงำนกำรสอบทำนของผู้สอบบัญชีรับ อนุญำตและงบกำรเงิ นระหว่ ำงกำลรวมของ
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่
31 มีนำคม 2560
บริษัทกำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปั จจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้
รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้ มของธุรกิจ



ความเห็นเพิ่มเติม :
ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษัท จะพิ จำรณำสำระสำคัญของกำรปรับ ปรุ งงบกำรเงิน อย่ ำ ง
เหมำะสมร่วมกับผู้สอบบัญชีในแต่ละครั ้ง
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

6.3

คาถาม
 รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและงบกำรเงินรวมของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
 รำยงำนกำรสอบทำนของผู้สอบบัญชีรับ อนุญำตและงบกำรเงิ นระหว่ ำงกำลรวมของ
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2560
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษัท อย่ำงแท้ จริง

ใช่

ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
งบกำรเงินของบริ ษัทและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสอดคล้ องกับกิจกรรมกำร
ปฏิบตั ิงำนและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจบริษัท

6.4

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและงบกำรเงินรวมของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
 รำยงำนกำรสอบทำนของผู้สอบบัญชีรับ อนุญำตและงบกำรเงิ นระหว่ ำงกำลรวมของ
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย (เดิมบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จำกัด) สำหรับงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
คณะกรรมกำรหรื อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง อนุมัติและสื่อสำรนโยบำย กำรบริ หำร
ควำมเสี่ย งให้ ผ้ ูบ ริ ห ำรและพนักงำนทุ กคนรั บ ทรำบและถื อ ปฏิ บัติ จนเป็ นส่ว นหนึ่ง ของ
วัฒนธรรมขององค์กร
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน แผนงำน



ปั ญหำอุปสรรค ควำมเสีย่ งต่ำงๆ ที่อำจจะกระทบต่อเป้ำหมำย และร่ วมกันกำหนดแนวทำง
ในกำรจัดกำรเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำย
บริษัทมีกำรจัดตั ้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อจัดทำนโยบำยบริ หำรควำม
เสี่ยง แผนบริ หำรควำมเสี่ยง และทะเบียนควำมเสี่ยง เพื่อกำหนดมำตรกำรในกำรป้องกัน
หรือแก้ ไข และรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 3.5.4 พิจำรณำ
อนุมตั ิกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย
ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 16

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม
 ทะเบียนควำมเสีย่ งของแต่ละหน่วยงำน
 แผนบริหำรควำมเสีย่ ง ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.9 พิจำรณำอนุมัติแผนบริ หำร
ควำมเสี่ยง จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 7
มีนำคม 2560

ใช่

ไม่ ใช่

7.

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ าง
ครอบคลุมทั่วทัง้ องค์ กร
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
7.1 บริ ษั ท ระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อ กำรดำเนิน ธุ รกิจ ทัง้ ระดับ องค์ กร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ำยงำน และหน้ ำที่งำนต่ำง ๆ
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อจัดทำทะเบียนควำมเสี่ยง
และแผนบริหำรควำมเสีย่ งของแต่ละกิจกรรม และนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

7.2

7.3

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 3/2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 3.5.4 พิจำรณำ
อนุมตั ิกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบ
โอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 ทะเบียนควำมเสีย่ งของแต่ละหน่วยงำน
 แผนบริหำรควำมเสีย่ ง ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.9 พิจำรณำอนุมัติแผนบริ หำร
ควำมเสี่ยง จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 7
มีนำคม 2560
บริ ษัท วิเ ครำะห์ ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่ อำจเกิ ดจำกทั ้งปั จ จัยภำยในและปั จ จัยภำยนอก
องค์ ก ร ซึ่ ง รวมถึง ควำมเสี่ย งด้ ำ นกลยุท ธ์ กำรดำเนิ น งำน กำรรำยงำน กำรปฏิ บั ติตำม
กฎเกณฑ์ และด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 7.1
ผู้บริหำรทุกระดับมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง





ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 7.1
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

7.4

คาถาม
บริ ษัท ได้ ประเมิน ควำมสำคัญของควำมเสี่ยง โดยพิ จ ำรณำทั ้งโอกำสเกิ ดเหตุกำรณ์ และ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้น

7.5

ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 7.1
บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิ บัติงำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง โดยอำจเป็ นกำรยอมรับควำม
เสี่ ย งนั น้ (acceptance) กำรลดควำมเสี่ ย ง (reduction) กำรหลี ก เลี่ ย งควำมเสี่ ย ง
(avoidance) หรือกำรร่วมรับควำมเสีย่ ง (sharing)

ใช่


ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 7.1

8.

องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
8.1 บริ ษัท ประเมิ นโอกำสที่ จะเกิ ดกำรทุจริ ตขึน้ โดยครอบคลุม กำรทุจริ ตแบบต่ ำงๆ เช่น กำร 
จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิ น เท็จ กำรท ำให้ สูญเสียทรัพ ย์ สิน กำรคอร์ รัป ชัน กำรที่ผ้ ูบ ริ ห ำร
สำมำรถฝ่ ำฝื นระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำร
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลในรำยงำนที่สำคัญ กำรได้ มำหรือใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีจดั ทำนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อกำหนดแนวทำง/มำตรกำร
ในกำรดำเนินกำรสำหรับเหตุกำรณ์/โอกำสที่อำจก่อนให้ เกิดกำรคอรัปชั่น เช่น กำรรับหรื อให้
ของกำนัล เงินบริจำค และควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจและกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง เป็ นต้ น

8.2

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
นโยบำยกำรต่ อ ต้ ำ นทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น ฉบับ ที่ ได้ รับ กำรพิ จ ำรณำในวำระที่ 2.2.2
พิ จ ำรณำรั บ ทรำบนโยบำยกำรเข้ ำท ำรำยกำรระหว่ ำ งกั น จำกรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7
มี น ำคม 2560 (เดิ ม นโยบำยกำรต่ อ ต้ ำนทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ได้ รั บ อนุ มั ติใ นวำระที่ 12.7
พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) จำก
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559)
บริ ษัทได้ ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิ บัติงำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ ของ
เป้ ำหมำยที่ กำหนดแล้ ว รวมทัง้ ได้ พิ จ ำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้ สิ่ง จูง ใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่ พนักงำนแล้ ว ด้ วยว่ ำ ไม่มีลักษณะส่ง เสริ มให้ พ นักงำนกระท ำไม่ เหมำะสม
เช่น ไม่ตั ้งเป้ำหมำยยอดขำยของบริ ษั ทไว้ สงู เกินควำมเป็ นจริ ง จนทำให้ เกิดแรงจูงใจในกำร
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็ นต้ น
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มี กำรประชุม ร่ ว มกัน กับ ทุกฝ่ ำยงำนภำยในบริ ษั ท เพื่ อ ทบทวนถึง ผลกำร
ด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำ นมำ และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนให้ คณะกรรมกำรบริ ห ำร และ
คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงสม่ำเสมอ

8.3

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนกำรประชุม Monthly Report ที่เกิดขึ ้นในปี 2560
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและสอบถำมผู้บริ หำรเกี่ยวกับโอกำส ในกำรเกิดทุจริ ต
และมำตรกำรที่บริษัทดำเนินกำรเพื่อป้องกันหรือแก้ ไขกำรทุจริต



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มี ก ำรก ำหนดอ ำนำจ หน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้ มีอำนำจในกำรเชิญฝ่ ำยบริหำรหรือพนักงำนของบริ ษัทเข้ ำร่ วมประชุมชี ้แจง ให้
ควำมเห็ น หรื อ จัดส่ง เอกสำรที่ ร้องขอตำมควำมจ ำเป็ น รวมทัง้ อำนำจในกำรดำเนิ น กำร
ตรวจสอบและสอบสวนตำมควำมจำเป็ นของที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัท

8.4

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.5.1 พิจำรณำอนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่
1/2560 ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
บริษัทได้ สอื่ สำรให้ พนักงำนทุกคนเข้ ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ที่กำหนดไว้



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรต่ อต้ ำ นทุจ ริ ตคอร์ รัป ชั่น และสื่อ สำรให้ พนักงำน
รับทรำบผ่ำนทำงอินทรำเน็ต
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 นโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน่ ฉบับที่ได้ รับกำรพิจำรณำในวำระที่ 2.2.2 พิจำรณำ
รับทรำบนโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม
2560 (เดิมนโยบำยกำรต่อต้ ำ นทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ได้ รับ อนุมัติในวำระที่ 12.7 พิจำรณำ
อนุมัติน โยบำยกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ตและคอร์ รัป ชั่น (Anti-Corruption Policy) จำก
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559)
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9.

องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
9.1 บริษัทประเมินกำรเปลีย่ นแปลงปั จจัยภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ 
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่ นแปลงนั ้นอย่ำงเพียงพอแล้ ว
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรประชุมทบทวนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อประเมินถึงปั จจัย
ควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุ รกิจ ที่อ ำจเกิดขึน้ ทัง้ ภำยในและภำยนอกบริ ษัท อย่ำ งสม่ำเสมอ
และรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

9.2

9.3

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 3/2560
 ทะเบียนควำมเสีย่ งของแต่ละหน่วยงำน
 แผนบริหำรควำมเสีย่ ง ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.9 พิจำรณำอนุมัติแผนบริ หำร
ควำมเสี่ยง จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 7
มีนำคม 2560
บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกำรทำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่ นแปลงนั ้นอย่ำงเพียงพอแล้ ว
ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 9.1
บริ ษั ท ประเมิ น กำรเปลี่ยนแปลงผู้น ำองค์ กร ที่ อ ำจมี ผลกระทบต่ อ กำรดำเนิ น ธุ รกิ จ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่ อกำร
เปลีย่ นแปลงนั ้นอย่ำงเพียงพอแล้ ว
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ทมีกำรจัดทำนโยบำยว่ำ ด้ วยกำรสืบ ทอดตำแหน่ง ที่สำคัญสำหรับกรรมกำร
ผู้จดั กำร และผู้บริหำรระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่งทำงกำรบริหำร





ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 แผนผู้ สืบ ทอดตำแหน่ ง (Succession Plan) ฉบับ ที่ ไ ด้ รั บ กำรอนุมั ติใ นวำระที่ 14.1
พิจ ำรณำอนุมัติแ ผนผู้สืบทอดตำแหน่ ง (Succession Plan) จำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559
มาตรการควบคุม (Control Activities)
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10. องค์ ก รมีมาตรการควบคุมที่ช่ว ยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวั ตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ ในระดับที่
ยอมรั บได้
คาถาม
10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษัทมีควำมเหมำะสมกับควำมเสี่ยง และลักษณะเฉพำะขององค์ กร
เช่น สภำพแวดล้ อ ม ควำมซับซ้ อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขตกำรดำเนิน งำน รวมถึง
ลักษณะเฉพำะอื่น ๆ

ใช่


ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
ฝ่ ำยบริ หำรมีกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรและ/หรื อกำรควบคุมเพื่อลดผลกระทบที่
อำจจะเกิ ดขึ ้นโดยอำศัยควำมเชี่ ยวชำญทำงลักษณะธุรกิ จ ประสบกำรณ์ และกำรบริ หำร
จัดกำรที่ผ่ำนมำตำมที่มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร กำร
ควบคุมควำมเสีย่ งในกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน บริษัทมีมำตรกำรควบคุมที่กำหนดเป็ นรู ปแบบ
ของนโยบำย ระเบียบและ/หรือขั ้นตอนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ระเบียบปฏิ บัติง ำน เรื่ อง อำนำจอนุมัติ (PM-CS-01) ฉบับ ที่ได้ รับ กำรอนุมัติใ นวำระที่
3.13 พิ จ ำรณำอนุมัติกำรกำหนดอ ำนำจอนุมัติข องบริ ษั ท (Authority Limits) จำก
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงำน
10.2 บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่กำหนดเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม กระบวนกำร
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิ บัติงำนเกี่ยวกับธุรกรรมด้ ำนกำรเงิน
กำรจัดซื ้อ และกำรบริ หำรทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และลำดับชั ้นกำร
อนุมตั ิของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้ อย่ำงชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สำมำรถป้องกันกำรทุจริ ตได้
เช่ น มีกำรกำหนดขนำดวงเงิ นและอำนำจอนุมัติข องผู้บ ริ ห ำรแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในกำร
อนุ มั ติ โ ครงกำรลงทุ น ขั น้ ตอนกำรจั ด ซื อ้ และวิ ธี ก ำรคั ด เลื อ กผู้ ขำย กำรบั น ทึ ก ข้ อมู ล
รำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซื ้อ ขั ้นตอนกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ หรื อ กำรเบิกใช้ เครื่ องมือ
ต่ำงๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนกำรสำหรับกรณีต่ำง ๆ ดังนี ้
10.2.1 กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และ ผู้ ที่
เกี่ ยวข้ องกับ บุคคลดัง กล่ ำ ว รวมทัง้ บุคคลที่ เ กี่ ยวโยงกั น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำร
ติดตำมและสอบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ รวมทั ้งมีกำรปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรื อทำสัญญำกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษัท ในระยะยำวไปแล้ ว เช่ น กำรท ำสัญญำซื อ้ ขำยสินค้ ำ กำรให้ ก้ ูยืม กำรค ำ้
ประกัน บริษัทได้ ติดตำมให้ มนั่ ใจแล้ วว่ำ มีกำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ ตกลงกัน
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เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 21

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม
ไว้ ตลอดระยะเวลำที่มี ผลผูกพันบริ ษั ท เช่น ติ ดตำมกำรชำระคืน หนี ้ตำมกำหนด
หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็ นต้ น

ใช่

ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ทมี กำรจัดท ำนโยบำยหรื อระเบี ยบปฏิ บัติเกี่ ยวกับธุ รกรรมด้ ำนกำรเงิ น กำร
จัดซื ้อ และกำรบริหำรงำนเป็ นลำยลักษณ์ อักษร รวมถึงกำรจัดทำคู่มืออำนำจที่แสดงถึงกำร
ควำมรั บ ผิ ดชอบและอ ำนำจในกำรตัดสิน ใจหรื อ สั่ง กำรในแต่ ละกิ จกรรม และกำรจัดท ำ
นโยบำยและมำตรฐำนกำรปฏิ บัติง ำน เรื่ อ งกำรท ำรำยกำรที่ เ กี่ ยวโยงกัน ให้ เ ป็ นไปตำม
กฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ และกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกัน และกำหนดให้ เลขำนุกำรบริ ษัท ทำหน้ ำที่ในกำรจัดเก็บ รวบรวม และ
ปรั บปรุ ง ข้ อ มูล เกี่ยวกับผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และ ผู้ที่เ กี่ยวข้ องกับ บุคคล
ดังกล่ำว รวมทั ้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงำน
 นโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) ฉบับที่
ได้ รับกำรพิจำรณำในวำระที่ 2.2.2 พิจำรณำทรำบนโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน
รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 (นโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันของ
บริษัท ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 12.2 พิจำรณำอนุมัตินโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริ ษัทจำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่ อ
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559)
 ระเบียบปฏิ บัติง ำน เรื่ อง อำนำจอนุมัติ (PM-CS-01) ฉบับ ที่ได้ รับ กำรอนุมัติใ นวำระที่
3.13 พิ จ ำรณำอนุมัติกำรกำหนดอ ำนำจอนุมัติข องบริ ษั ท (Authority Limits) จำก
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
10.3 บริษัทกำหนดให้ กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุมแบบ
manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้องกันและติดตำม



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยในตำมควร โดยกำหนดเป็ นส่วนหนึ่งใน
ระเบียบ คำสัง่ และคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน รวมทั ้งกำรออกแบบกำรวำงแผนกำรนำระบบงำนมำ
ใช้ ในกำรควบคุมและติดตำมกำรปฏิบตั ิงำน
ข้ อมูลประกอบการประเมิน
 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงำน
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม
10.4 บริษัทกำหนดให้ มีกำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั ้งระดับ กลุ่มบริ ษัท หน่วย
ธุรกิจ สำยงำน ฝ่ ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร
ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 10.1 – 10.3
10.5 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ ำนต่อไปนี ้ ออกจำกกัน โดยเด็ดขำด
เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ ำที่อนุมตั ิ
(2) หน้ ำที่บนั ทึกรำยกำรบัญชีและข้ อมูลสำรสนเทศ และ
(3) หน้ ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ใช่


ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษัทได้ กำหนดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในกำรทำหน้ ำ ที่อนุมัติ บันทึกรำยกำรบัญชีและ
ข้ อ มูลสำรสนเทศ และกำรดูแ ลกำรจัด เก็ บ ทรั พ ย์ สิน แยกกั น ไว้ อ ย่ ำ งชัดเจน เพื่ อ ให้ กำร
ตรวจสอบดำเนินกำรได้ สะดวกขึ ้น
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ระเบียบปฏิ บัติง ำน เรื่ อง อำนำจอนุมัติ (PM-CS-01) ฉบับ ที่ได้ รับ กำรอนุมัติใ นวำระที่
3.13 พิ จ ำรณำอนุมัติกำรกำหนดอ ำนำจอนุมัติข องบริ ษั ท (Authority Limits) จำก
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 บริ ษัท มีกำรกำหนดให้ ฝ่ำยบัญชีแ ละฝ่ ำยกำรเงิน แผนกจัดซื ้อ เป็ นผู้รับ ผิดชอบในกำร
บันทึกรำยกำรบัญชีและข้ อมูลสำรสนเทศลงในระบบ Navision

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่ว ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนั บสนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษั ท ควรกำหนดควำมเกี่ ยวข้ อ งกัน ระหว่ ำ งกำรใช้ เ ทคโนโลยี สำรสนเทศ กระบวนกำร
ปฏิบตั ิงำนและกำรควบคุมทัว่ ไปของระบบสำรสนเทศ

ใช่


ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มี ก ำรวำงแผนและก ำหนดควำมเกี่ ย วข้ องกั น ในกำรใช้ งำนระบบงำน
สำรสนเทศขององค์ กรเพื่อให้ มีควำมสัมพันธ์ และสำมำรถใช้ ในกำรควบคุมและตรวจสอบ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม
ข้ อ มูลในระบบงำนสำรสนเทศได้ รวมทัง้ มีกำรกำหนดสิท ธิ ใ นกำรเข้ ำ ถึง ข้ อมูลระบบงำน
สำรสนเทศ เพื่อป้องกันกำรเข้ ำถึงข้ อมูลโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 วิธีกำรปฏิ บัติง ำน เรื่ องกำรจัดกำรระบบ ERP (WI-IT-02/03) ฉบับที่ผ้ ูอำนวยกำรด้ ำ น
กำรเงินและสำรสนเทศ และประกำศใช้ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560
 ตำรำงกำรก ำหนดสิ ท ธิ ก ำรใช้ งำนระบบ Navision (ดู ห น้ ำจอจำกฝ่ ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ)
11.2 บริษัทควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของระบบเทคโนโลยีให้ มีควำมเหมำะสม

ใช่

ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมอบให้ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่ำว โดยมีหน้ ำที่ใน
กำรจัดหำ กำรติ ดตัง้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุป กรณ์ ต่อ พ่ ว ง โปรแกรมสำเร็ จ รู ป ระบบ
เครือข่ำย เครื่องแม่ข่ำย (SERVER)
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ร่ ำงบันทึกภำยใน (Memorandum) เลขที่ IT60-03 วันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เรื่ อง ขอ
อนุมตั ิจดั ซื ้อ License Software ของกลุม่ บริษัทเอเชีย ไบโอแมส จำกัด
 ระเบี ยบปฏิ บัติง ำน เรื่ อ งกำรให้ บ ริ กำรงำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ (PM-IT-04) ฉบับ ที่
ผู้อ ำนวยกำรด้ ำนบริ ห ำรกำรเงิ น และสำรสนเทศอนุมัติ แ ละประกำศใช้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
มีนำคม 2560
11.3 บริษัทควรกำหนดกำรควบคุมด้ ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีควำมเหมำะสม



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมอบหมำยให้ ฝ่ำยสำรสนเทศรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่ำว โดยจัดทำประกำศ
และระเบี ยบปฏิ บัติง ำนเกี่ ยวกับวิ ธี ป ฏิ บัติกำรรั กษำควำมปลอดภั ยของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของบริษัท
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ประกำศที่ 006/57 เรื่ องระเบียบกำรใช้ ระบบ Internet ฉบับที่กรรมกำรผู้จัดกำรลงนำม
อนุมตั ิและประกำศใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 13 ตุลำคม 2557
 ประกำศที่ HR(ABM) 023/58 เรื่องเผยแพร่ ข้อมูลในสถำนประกอบกำร ฉบับที่กรรมกำร
ผู้จดั กำรลงนำมอนุมตั ิและประกำศใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2558
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม
 ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง ำน เรื่ อ ง ควำมปลอดภั ย เทคโนยี ส ำรสนเทศ ( PM-IT-02) ฉบั บ
ผู้อำนวยกำรด้ ำนบริหำรกำรเงินและสำรสนเทศลงนำมอนุมตั ิและประกำศใช้ ตั ้งแต่วันที่ 1
มีนำคม 2560

ใช่

11.4 บริ ษั ท ควรกำหนดกำรควบคุม กระบวนกำรได้ ม ำ กำรพัฒ นำ และกำรบ ำรุ ง รั กษำระบบ
เทคโนโลยีให้ มีควำมเหมำะสม



ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มอบหมำยฝ่ ำยสำรสนเทศรั บ ผิ ดชอบตัง้ แต่ กระบวนกำรจัดหำ ดูแ ลและ
ควบคุม กำรใช้ ง ำนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุป กรณ์ ต่อ พ่ ว ง และกำรพัฒ นำ/บ ำรุ ง รั กษำ
ระบบงำนให้ สำมำรถใช้ งำนได้ ตรงตำมควำมต้ องกำรของผู้ใช้ งำน
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ระเบียบกำรปฏิ บัติงำน เรื่ อง ควำมปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (PM-IT-02) ฉบับ ที่
ผู้อ ำนวยกำรด้ ำนบริ ห ำรกำรเงิ น และสำรสนเทศอนุมัติ แ ละประกำศใช้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
มีนำคม 2560
 ระเบี ยบปฏิ บัติง ำน เรื่ อ งกำรให้ บ ริ กำรงำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ (PM-IT-04) ฉบับ ที่
ผู้อ ำนวยกำรด้ ำนบริ ห ำรกำรเงิ น และสำรสนเทศอนุมัติ แ ละประกำศใช้ ตั ง้ แต่ วัน ที่ 1
มีนำคม 2560
 วิธีกำรปฏิบตั ิงำน เรื่อง กำรจัดกำรระบบ Server (WI-IT-02/02) ฉบับที่ผ้ อู ำนวยกำรด้ ำน
บริหำรกำรเงินและสำรสนเทศอนุมตั ิและประกำศใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2560
 วิธีกำรปฏิ บัติงำน เรื่ อง กำรจัดกำรระบบ ERP (WI-IT-02/03) ฉบับที่ผ้ อู ำนวยกำรด้ ำน
บริหำรกำรเงินและสำรสนเทศอนุมตั ิและประกำศใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2560
 วิธีกำรปฏิ บัติงำน เรื่ อง กำร กำร Backup และ Restore ข้ อมูล (WI-IT-03/01) ฉบับที่
ผู้อ ำนวยกำรด้ ำนบริ ห ำรกำรเงิ น และสำรสนเทศอนุมัติ แ ละประกำศใช้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
มีนำคม 2560
 วิธีกำรปฏิ บัติงำน เรื่ อง กำรทดสอบกำรกู้คืนระบบ (WI-IT-03/02) ฉบับที่ ผ้ อู ำนวยกำร
ด้ ำนบริหำรกำรเงินและสำรสนเทศอนุมตั ิและประกำศใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2560
12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอน การปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
12.1 บริ ษั ท มี น โยบำยที่ รั ดกุม เพื่ อ ติ ดตำมให้ กำรท ำธุ ร กรรมของผู้ ถื อ หุ้น รำยใหญ่ กรรมกำร 
ผู้บ ริ ห ำร หรื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บุค คลดัง กล่ำ ว ต้ อ งผ่ ำ นขัน้ ตอนกำรอนุมัติที่ ก ำหนด เช่ น
ข้ อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เกณฑ์ ของสำนักงำน ฯลฯ
เพื่อป้องกันกำรหำโอกำสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ สว่ นตัว
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมีกำรจัดทำนโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำม
กฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ รวมทั ้งรำยงำนกำรทำธุรกรรมและมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่เกิดขึ ้นในแต่ละไตรมำสให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
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เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 25

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 นโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) ฉบับที่
ได้ รับกำรพิจำรณำในวำระที่ 2.2.2 พิจำรณำทรำบนโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน
รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 (เดิมนโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ของบริ ษั ท ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 12.2 พิจำรณำอนุมัตินโยบำยกำรเข้ ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริ ษัทจำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่ อ
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559)
 วำระที่ 6 พิจำรณำให้ ควำมเห็นรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำหรับรอบ
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้
ที่ 1/2560 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
 วำระที่ 4 พิจำรณำให้ ควำมเห็นรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย สำหรับปี
2559 สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำร
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2560 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม
2560
 วำระที่ 4.2 พิจำรณำให้ ควำมเห็นรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สำหรับ
รอบระยะบัญชีไตรมำสที่ 1 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 จำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2560
12.2 บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้ กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรม
นั ้น

ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 12.1
12.3 บริ ษัทมีนโยบำยเพื่ อให้ กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทเป็ น
สำคัญ และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นรำยกำรที่กระทำกับบุคคลภำยนอก (at arms’ length
basis)



ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 12.1
12.4 บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั ้งกำหนด
แนวทำงให้ บคุ คลที่บริษัทแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร ในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วมนั ้น ถือ
ปฏิบตั ิ (หำกบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้ อนี ้)



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษัทได้ ส่งกรรมกำรบริ ษัท เข้ ำเป็ นกรรมกำรในบริ ษั ทย่อยท ำให้ สำมำรถติดตำม
และดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ตลอดเวลำ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตำมทิ ศ ทำงกำร
ดำเนินกำรที่ได้ กำหนดไว้
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เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 26

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริ ษั ทที่ ปรำกฏในหนังสือรั บ รองบริ ษั ท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
(มหำชน) ที่ สจก. 001366 ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2560
 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัทที่ปรำกฏในหนังสือรับรองบริ ษัท สถำพรธนำพัฒน์ จำกัด ที่
สค.010020 ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2560
 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริ ษั ทที่ป รำกฏในหนัง สือรั บรองบริ ษัท ภำประภั ส จ ำกัด ที่ สค.
010019 ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2560
 รำยชื่อกรรมกำร Asia Biomass Energy SDN.BHD.
 รำยชื่อกรรมกำร Asia Biomass Resources SDN.BHD
 รำยชื่อกรรมกำร PT. Asia Biomass Indonesia
12.5 บริ ษัทกำหนดหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรนำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิ บัติโดย
ผู้บริหำรและพนักงำน

ไม่ ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มี กำรจัด ท ำคู่มื อ กำรปฏิ บัติง ำนในแต่ ละกิ จ กรรมที่ สำคัญ และจั ดท ำใบ
กำหนดหน้ ำที่งำนของแต่ละตำแหน่งงำน ไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงำน
 ใบกำหนดหน้ ำที่งำน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงำน
12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิ บัติ ข องบริ ษั ท ได้ รั บ กำรน ำไปใช้ ในเวลำที่ เ หมำะสม โดย
บุคลำกรที่ มี ควำมสำมำรถ รวมถึง กำรครอบคลุม กระบวนกำรแก้ ไ ขข้ อ ผิ ดพลำด ในกำร
ปฏิบตั ิงำน



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท กำรจัดท ำคู่มื อกำรปฏิ บัติง ำนในแต่ ละกิ จ กรรมที่ สำคัญ และนำส่ง ให้ ผ้ ูมี
อำนำจลงนำมอนุมตั ิก่อนนำไปใช้ อย่ำงเหมำะสม
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงำน
12.7 บริษัททบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ิให้ มีควำมเหมำะสมอยู่เสมอ



ความเห็นเพิ่มเติม :

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 27

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม
บริษัทกำหนดให้ ทกุ หน่วยงำนจะต้ องมีกำรทบทวนนโยบำยหรือคู่มือกำรปฏิ บัติงำน
ได้ แก่ Manual, Procedure, Work Instruction ปี ละ 1 ครัง้ ภำยในเดือนธันวำคม พร้ อมทั ้ง

ใช่

ไม่ ใช่

เสนอให้ ผ้ มู ีอำนำจอนุมตั ิ
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ระเบียบกำรปฏิบตั ิงำน เรื่อง กำรควบคุมเอกสำรและบันทึก (PM-DC-01)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)

13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนั บสนุ นให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ ตามที่
กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษัทกำหนดข้ อมูลที่ต้องกำรใช้ ในกำรดำเนินงำน ทั ้งข้ อมูลจำกภำยในและภำยนอกองค์ กร
ที่มีคณ
ุ ภำพและเกี่ยวข้ องต่องำน

ใช่


ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มี กำรน ำข้ อ มูลทั ง้ จำกภำยในและภำยนอกมำใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำนและ
ติดตำมงำน โดยกำหนดให้ มีกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 2/2560
 รำยงำนกำรประชุม Monthly Report ที่เกิดขึ ้นในปี 2560
13.2 บริษัทพิจำรณำทั ้งต้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้ องของข้ อมูล



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษัทมีกำรพิจำรณำถึงต้ น ทุน ประโยชน์ และควำมเหมำะสมในกำรพิ จำรณำน ำ
ระบบ Navision มำใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิ ผล
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 สัมภำษณ์ข้อมูลจำกผู้ช่วยผู้อำนวยกำรทรัพยำกรมนุษย์และธุรกำร
13.3 บริษัทดำเนินกำรเพื่อให้ คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอสำหรับ ใช้ ประกอบกำร
ตัดสิน ใจ ตัว อย่ ำงข้ อ มูลที่ สำคัญ เช่ น รำยละเอียดของเรื่ อ งที่ เ สนอ ให้ พิ จ ำรณำ เหตุผล
ผลกระทบต่อบริษัท ทำงเลือกต่ำง ๆ

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)



เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 28

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ ละชุด บริ ษัทมอบหมำยให้ เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ น
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดเตรียมเอกสำรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ เพียงพอ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
ของคณะกรรมกำร โดยจัดส่งพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 2/2560
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 2/2560
 หนังสือเชิ ญประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน บริ ษัท เอเชีย ไบโอ
แมส จำกัด ครั ้งที่ 1/2560
 หนังสือเชิ ญประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน บริ ษัท เอเชีย ไบโอ
แมส จำกัด (มหำชน) ครั ้งที่ 2/2560
13.4 บริ ษั ทดำเนิ นกำรเพื่อ ให้ กรรมกำรบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อ เอกสำรประกอบกำร
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็ นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย
ภำยในระยะเวลำขั ้นต่ำตำมที่กฎหมำยกำหนด



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มอบหมำยให้ เ ลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นผู้รับ ผิ ดชอบในกำรจัดท ำหนังสือ เชิ ญ
ประชุมคณะกรรมกำร โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมล่ว งหน้ ำก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7
วันตำมระยะเวลำขั ้นต่ำตำมที่กฎหมำยกำหนด
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 2/2560
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 2/2560
 หนังสือเชิ ญประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน บริ ษัท เอเชีย ไบโอ
แมส จำกัด ครั ้งที่ 1/2560
 หนังสือเชิ ญประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน บริ ษัท เอเชีย ไบโอ
แมส จำกัด (มหำชน) ครั ้งที่ 2/2560
13.5 บริ ษั ทดำเนินกำรเพื่ อให้ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมี รำยละเอี ยดตำมควร เพื่ อให้
สำมำรถตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ของกรรมกำรแต่ละ
รำย เช่น กำรบันทึกข้ อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมกำรในเรื่ องที่
พิจำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท มอบหมำยให้ เ ลขำนุกำรบริ ษั ท เป็ นผู้ รั บ ผิ ดชอบในกำรบัน ทึกและจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม โดยแสดงถึง วำระ เนื อ้ หำที่ป ระชุม และมติใ นวำระลงในรำยงำน ซึ่ง
เลขำนุก ำรบริ ษั ท จะดำเนิ น กำรระบุข้ อซัก ถำมเพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ กรรมกำรมี ควำมเห็ น /
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 29

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 2/2560
13.6 บริษัทมีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ ไว้ อย่ำงครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จำกผู้สอบบัญชี ห รื อ ผู้ตรวจสอบภำยในว่ ำ ข้ อ บกพร่ อ งในกำร
ควบคุมภำยใน บริษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนั ้นอย่ำงครบถ้ วนแล้ ว



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทมอบหมำยให้ แต่ละหน่วยงำนจัดเก็บเอกสำรสำคัญให้ เป็ นระบบ เช่น จัดเก็บ
เอกสำรทำงบัญชีลงในแฟ้มแยกตำมประเภทรำยกำร จัดเก็บสัญญำที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น และ
มีกำรรำยงำนข้ อบกพร้ องที่พบจำกกำรตรวจสอบให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ พร้ อม
ทั ้งติดตำมกำรแก้ ไข
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 2/2550

14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิ ดชอบต่ อการควบคุมภายในที่
จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้ อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และมีช่องทำง กำรสื่อสำรที่
เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน

ใช่


ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษัท จัดให้ มีกระบวนกำรสื่อสำรข้ อมูลภำยในผ่ ำนกำรประชุมแบบเป็ นทำงกำร
และไม่ เ ป็ นทำงกำร เช่ น โทรศั พ ท์ กำรประชุ ม ผ่ ำ น Social Network กำรประชุ ม
กรรมกำรบริ ห ำร กำรประชุม คณะท ำงำนบริ ห ำรควำมเสี่ยง กำรประชุม คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นต้ น
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนกำรประชุม Monthly Report ที่เกิดขึ ้นในปี 2560
 รำยงำนกำรประชุมคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 3/2560
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 2/2560
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั ้งที่ 1/2560 ถึงครั ้งที่ 2/2560
14.2 บริ ษั ท มี ก ำรรำยงำนข้ อ มูล ที่ สำคัญ ถึง คณะกรรมกำรบริ ษั ท อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ และท ำให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทสำมำรถเข้ ำ ถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็ นต่อกำรปฏิ บัติงำน หรื อสอบ
ทำนรำยกำรต่ำ งๆ ตำมที่ ต้องกำร เช่น กำรกำหนดบุคคลที่ เป็ นศูนย์ ติดต่อ เพื่อให้ สำมำรถ
ติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจำกที่ได้ รับจำกผู้บริ หำร รวมทั ้งกำรติดต่อสอบถำมข้ อมูลจำกผู้สอบ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)



เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 30

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม
บัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำงผู้บริ หำรตำมที่คณะกรรมกำรร้ องขอ กำรจัด
กิ จ กรรมพบปะหำรื อ ระหว่ ำ งคณะกรรมกำรและผู้ บริ ห ำรนอกเหนื อ จำกกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร เป็ นต้ น

ใช่

ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบให้ เลขำนุกำรบริ ษัท
ดูแ ลกำรเปิ ดเผยข้ อมู ล และรำยงำนสำรสนเทศในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบตำมระเบี ย บและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์
และตลำดหลักทรัพย์
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติ
ในวำระที่ 3.7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั ้งเลขนุกำรบริ ษัท และกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม
2560
14.3 บริ ษัท จัดให้ มีช่ อ งทำงกำรสื่อ สำรพิ เศษหรื อ ช่ องทำงลับเพื่ อให้ บุคคลต่ ำงๆ ภำยในบริ ษั ท
สำมำรถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภำยในบริ ษัท (whistle-blower
hotline) ได้ อย่ำงปลอดภัย



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทจัดให้ มีช่องทำงกำรสือ่ สำรให้ พนักงำนสำมำรถแจ้ งเหตุกำรณ์ ผ่ำนทำงกล่อง
รั บ ข้ อ ร้ องเรี ยน และกำหนดให้ เ ลขำนุกำรบริ ษั ท เป็ นผู้รับ ผิ ดชอบในกำรเปิ ดกล่อ งรั บ ข้ อ
ร้ องเรียนดังกล่ำว
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 กล่องรับข้ อร้ องเรียนที่ติดตั ้งภำยในบริษัท

15. องค์ กรได้ ส่ อื สารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนกำรสือ่ สำรข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และ
มีช่องทำงกำรสือ่ สำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จัดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่หรื อ
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้ องเรียน เป็ นต้ น

แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2558 (56-1)

ใช่


ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 31

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่



-

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษัท กำหนดให้ เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นผู้รับผิ ดชอบในกำรสื่อสำรข้ อมูลให้ กับผู้มี
ส่วนได้ เสีย และมีกำรเผยแพร่ ข้อมูลสำรสนเทศของบริ ษัท เช่น นโยบำยที่สำคัญของบริ ษัท
กฎบั ตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นต้ น รวมทัง้ มี กำรกำหนดช่ อ งทำงกำรรั บ แจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยน/เหตุกำรณ์ ที่อำจเกิดกำรทุจริ ตผ่ำนทำงอีเมล์ อีเมล์ ac@asiabiomass.com ซึ่งส่ง
ถึง เลขำนุ กำรบริ ษั ท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเผยแพร่ ช่ อ งทำงดั ง กล่ ำ วให้
บุคคลภำยนอกทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัท
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติ
ในวำระที่ 3.7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั ้งเลขนุกำรบริ ษัท และกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท จำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม
2560
 เว็บไซต์บริษัท http://www.asiabiomass.com
15.2 บริษัทจัดให้ มีช่องทำงกำรสือ่ สำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียภำยนอกองค์ กร
สำมำรถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่
บริษัทได้ อย่ำงปลอดภัย

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ทมี กำรเพื่ อเผยแพร่ ข้ อมูลสำรสนเทศของบริ ษั ท และช่องทำงกำรรั บแจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยน/เหตุกำรณ์ ที่ อ ำจเกิ ดกำรทุจ ริ ตผ่ ำ นทำงอี เ มล์ ac@asiabiomass.com ซึ่ง ส่ง ถึ ง
เลขำนุกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเผยแพร่ ช่องทำงดังกล่ำวไว้ ในเว็บไซต์
บริษัท
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 เว็บไซต์บริษัท http://www.asiabiomass.com/abc/ช่องทำงกำรร้ องเรียน .100200.html
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ ั นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยั งดาเนิ นไป
อย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
16.1 บริ ษั ทจัดให้ มีกระบวนกำรติ ดตำมกำรปฏิ บัติตำมจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้ อกำหนดห้ ำมฝ่ าย 
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คาถาม
บริ หารและพนั กงานปฏิ บัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์
เช่น กำหนดให้ แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิ บัติ และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ หรื อมอบหมำย
ให้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิ บัติ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็ นต้ น

ใช่

ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
บริษัทว่ำจ้ ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนภำยนอก เพื่อประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในและติดตำมควำมคืบหน้ ำในกำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อบกพร่ อ ง
พร้ อมทั ้งรำยงำนให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 หนัง สื อ เสนอบริ ก ำรงำนตรวจสอบภำยใน เลขที่ สตน. 2559-11-0033 ลงวัน ที่ 11
พฤศจิกำยน 2559
 Performance Appraisal Director (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับผู้อำนวยกำร)
 Performance Appraisal Division (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับผู้จดั กำรแผนก)
 Performance Appraisal Staff (กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ระดับพนักงำน)
16.2 บริษัทจัดให้ มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้ โดยกำรประเมิน
ตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภำยใน



ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 16.1


16.3 ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริษัท
ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 16.1
16.4 ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลระบบกำรควบคุ ม ภำยใน โดยผู้ ที่ มี ค วำมรู้ และ
ควำมสำมำรถ
ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 16.1
16.5 บริ ษั ทกำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ





ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 16.1
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คาถาม
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ ผ้ ตู รวจสอบภำยในปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏิ บัติงำนวิชำชีพ
กำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)

ใช่


ไม่ ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม :
ตำมที่แสดงข้ อมูลในข้ อ 16.1
17. องค์ กรประเมิน และสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทั นเวลาต่ อบุคคลที่รับผิ ดชอบซึ่ ง
รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสือ่ สำรข้ อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำรเพื่อติดตำม 
แก้ ไขอย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ ้นแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ อย่ำง
มีนยั สำคัญ
ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรรำยงำนกำรดำเนิ นงำนที่ เกิดขึ ้นเปรี ยบเทียบกับเป้ำหมำย
และมีกำรชี ้แจงสำเหตุที่ไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงจำก
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ อย่ำ งมีนัยสำคัญ มีกำรกำหนดแนวทำงดำเนินกำรเพื่อ ติดตำมแก้ ไ ข
อย่ำงทันท่วงที
ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 รำยงำนกำรประชุม Monthly Report ที่เกิดขึ ้นในปี 2560
17.2 บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ำยบริหำรต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์
หรื อสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ ทุจ ริ ตอย่ำงร้ ำยแรง มีกำรปฏิ บัติที่ฝ่ำฝื นกฎหมำย หรื อ มี
กำรกระท ำที่ ผิดปกติ อื่ น ซึ่ง อำจกระทบต่อ ชื่ อเสียงและฐำนะกำรเงิน ของบริ ษั ท
อย่ำงมีนยั สำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้ อบกพร่องที่เป็ นสำระสำคัญ พร้ อมแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำ (แม้ ว่ำจะได้
เริ่มดำเนินกำรจัดกำรแล้ ว) ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคื บ หน้ ำในกำรปรั บ ปรุ งข้ อบกพร่ อ งที่ เ ป็ นสำระส ำคั ญ ต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ



ความเห็นเพิ่มเติม :
บริ ษั ท กำหนดให้ ฝ่ำยบริ ห ำรรำยงำนเกี่ ยวกับ งบกำรเงิ น และระบบกำรควบคุ ม
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คาถาม
ภำยในให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบทุกไตรมำส และกำหนด
อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรแก้ ไขและ
รำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ

ใช่

ไม่ ใช่

ข้ อมูลประกอบการประเมิน:
 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมตั ิในวำระที่ 3.5.2 พิจำรณำอนุมัติกำร
แต่ ง ตั ้งคณะกรรมกำรบริ ห ำร และกำรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ ห ำร จำก
รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉบับที่ได้ รับกำรอนุมัติในวำระที่ 3.5.1 พิจำรณำอนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่
1/2560 ของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560
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รายการอื่นๆ
- ไม่มี -
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