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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงิน
ก) ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับงบประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุ ปได้
ดังนี ้
ปี
2558
2559
2560

ชื่อผู้สอบบัญชี
นายเมธี รัตนศรี เมธา
นายเมธี รัตนศรี เมธา
นายเมธี รัตนศรี เมธา

เลขทะเบียนของ
ผู้สอบบัญชี
3425
3425
3425

บริษัทผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จากัด

ข) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินสาหรับปี 2558 ตรวจสอบโดยนายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จาก
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน กลต. มีความเห็นว่า
งบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดาเนินงานและ
กระแสเงิ นสดรวมสาหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงฐานะการเงินของบริ ษั ท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และงบการเงินของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็น ก) อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย และงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ข) อย่างมีเงื่อนไขต่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงิ นสดรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงิ นสดของบริ ษัทสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 เกี่ยวกับการไม่สามารถสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน
รวม 125.76 ล้ านบาท ได้ เนื่องจากเป็ นวันก่อนที่จะได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการ
ตรวจนับสินค้ าในระหว่างปี 2557 โดยว่าจ้ างผู้สารวจจากภายนอกมาทาการตรวจนับ ซึ่งมีผลให้ บริ ษัทบันทึกค่าเผื่อการ
ปรับลดมูลค่าสินค้ าจานวน 63.50 ล้ านบาทตามรายงานลงวันที่ 16 เมษายน 2558 อย่างไรก็ดี รายงานของผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงรายการปรับปรุ งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใหม่
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3 ซึง่ ผู้สอบบัญชี (บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด) ได้ ตรวจสอบ
รายการปรับปรุงดังกล่าวแล้ วเห็นว่า รายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและได้ นาไปปรับปรุงงบการเงินตามควรแล้ ว
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งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินสาหรับปี 2559 ตรวจสอบโดยนายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จาก
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน กลต. มีความเห็นว่า
งบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชี ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษัทตาม
ข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ โดย
ผู้สอบบัญ ชี เ ชื่ อ ว่า หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ไ ด้ รับ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินสาหรับปี 2560 ตรวจสอบโดยนายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จาก
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน กลต. มีความเห็นว่า
งบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ ให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 ว่างบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ณ วันที่แ ละสาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ รับ การปรั บ ปรุ ง ใหม่จาก
ผลกระทบของข้ อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีสนิ ค้ าคงเหลือ ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงวิธีการปั นส่วนโสหุ้ยการผลิตใหม่
โดยกระทบต่อสินค้ าคงเหลือจานวน 3.3 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.43 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม) และจานวน
2.3 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.31 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ) และกระทบต่อกาไรสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 1.2 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 4.6 ของกาไรสาหรับปี ในงบการเงินรวม) และจานวน 0.4 ล้ าน
บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.76 ของกาไรสาหรับปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชี มิได้ แสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขในเรื่ องนี ้
ผู้สอบบัญชี ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษั ทตาม
ข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ โดย
ผู้สอบบัญ ชี เ ชื่ อ ว่า หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ ผ้ ู สอบบัญ ชี ได้ รับ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้ เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
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ค)

ตารางสรุ ปงบการเงินรวมของบริษัท
(1) งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - กิจการอื่น
สินค้ าคงเหลือ
ลูกหนี ้กรมสรรพากร
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค ้าประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั น้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนี อ้ ื่ น – กิ จ การที่ เ กี่ ย ว
ข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการอื่น
ส่วนของหนี ้สินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
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ปี 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวน ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวน
ร้ อยละ

ปี 2560
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
11.53
2.14
599.91

1.11
1.49
0.28
77.48

5.55
3.84
41.04
1.58
618.59

0.73
0.50
5.39
0.21
81.18

4.29
2.85
33.75
2.33
648.88

0.53
0.35
4.18
0.29
80.27

ส่วนที่ 2.4.15 หน้ า 3

Asia Biomass Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นเฉพาะบริษัท
ส่วนได้ สว่ นเสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวน ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
จานวน
ร้ อยละ

ปี 2560
จานวน

ร้ อยละ

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

0.50
71.11
(2.32)
152.94
6.46
159.40
774.22

0.07
9.18
(0.30)
19.76
0.83
20.59
100.00

2.90
53.85
(11.63)
128.77
4.50
133.27
761.98

0.38
7.07
(1.53)
16.90
0.59
17.49
100.00

6.10
34.49
(11.89)
148.85
4.07
152.92
808.45

0.75
4.27
(1.47)
18.41
0.50
18.91
100.00
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(2) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย: ล้ านบาท

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ ) 1/
จานวน

รายได้
รายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การ
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย ส าหรั บโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
ก าไร (ขาดทุ น ) เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ส าหรั บ ปี – สุ ท ธิ
จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม

ร้ อยละ

จานวน
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จานวน

ร้ อยละ

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

1,240.90
5.16
1,246.06

99.59
0.41
100.00

959.32
131.12
87.74
1,178.18
72.38
(15.53)
56.85
(12.31)
44.54

76.71
10.48
7.02
94.21
5.79
(1.24)
4.55
(0.99)
3.56

1,006.75
158.38
85.29
1,250.42
44.41
(12.74)
31.67
(5.32)
26.35

77.75
12.23
6.59
96.57
3.43
(0.98)
2.45
(0.41)
2.04

946.22
172.80
96.90
1,215.92
30.14
(13.11)
17.03
(1.61)
15.42

75.93
13.87
7.78
97.58
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)

หมายเหตุ:
1/ เป็ นการปรับปรุงใหม่โดยการคานวณของบริษัทเพื่อการเปรียบเทียบ ซึง่ ยังไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
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(3) งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
หน่ วย: ล้ านบาท

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1/
(ปรับปรุ งใหม่ )
(ปรับปรุ งใหม่ )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ ้น
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้ าลดลง
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น
ขาดทุน (ก าไร) จากอัต ราแลกเปลี่ ย นและการวัด มูล ค่ า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กาไร) จากค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - กิจการอื่น
สินค้ าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค ้าประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการอื่น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น

ส่วนที่ 2.4.15 หน้ า 6

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)

(1.90)
15.48
(0.64)

1.57
(16.67)
0.31
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เงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากค่าสินไหมทดแทน
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ ้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี ้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการลดลง
้
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระคืนหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ย นของเงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

(10.73)
(2.76)
(13.49)

97.21
(14.81)
82.40

(31.47)
(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)

(11.91)

(12.22)

75.72
(2.27)
(4.56)
(14.15)
69.90
(40.00)
69.53

(24.34)
(9.41)
(45.66)

53.94
(6.29)
36.50
(41.04)
30.89

(0.03)
-

(0.13)
(9.28)

(0.02)
(0.09)

34.49
9.07
43.56

5.62
43.56
49.18

(13.29)
49.18
35.89

หมายเหตุ:
1/ เป็ นการปรับปรุงใหม่โดยการคานวณของบริษัทเพื่อการเปรียบเทียบ ซึง่ ยังไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

8

ANNUAL REPORT 2017

ส่วนที่ 2.4.15 หน้ า 7

Asia Biomass Public Company Limited

ง) ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle
อั ต ราส่ วนแสดงความสามารถในการหาก าไร
(PROFITABILITY RATIO)
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนกาไรอื่น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อั ต ราส่ วนแสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL
POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล2/

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(ปรับปรุ งใหม่ ) 1/ (ปรับปรุ งใหม่ )
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(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
3.35
42.74

21.24
2.18
1.30
2.02
18.59

23.75
2.01
0.42
1.25
11.26

(%)
(%)
(เท่า)

5.75
24.78
1.71

3.41
16.18
1.69

1.99
12.26
1.59

(เท่า)
(เท่า)
(%)

3.86
0.22
-

4.72
1.84
156.75

4.29
(0.88)
215.89

หมายเหตุ:
1/ เป็ นการคานวณจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ปรับปรุงใหม่โดยการคานวณของบริษัทเพื่อการเปรียบเทียบ ซึง่ ยังไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
2/ อัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี 2558 และ ปี 2560 คานวณจากจานวนเงินปั นผลที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล
ในปี 2558 และ ปี 2560 ซึง่ เป็ นการจ่ายจากกาไรสะสม หารด้ วยกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

ส่วนที่ 2.4.15 หน้ า 8

ANNUAL REPORT 2017

9

Asia Biomass Public Company Limited

10

ANNUAL REPORT 2017

Asia Biomass Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2017

11

Asia Biomass Public Company Limited

สารจากคณะกรรมการ

ABM ได้ ก้าวเข้ าสูก่ ารเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถือเป็ นอีกก้ าวทีส่ าคัญที่
สามารถทาให้ องค์กรมีความมัน่ คงด้ านเงินทุนของบริ ษัท รวมถึงช่วยให้ ภาพลักษณ์ของบริ ษัทมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ ้นอีก
ด้ วย และบริ ษัทจะดาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี ดารงแนวทางการทาธุรกิจด้ วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้ างการเติบโตของบริ ษัท อย่าง
แข็งแรงและยัง่ ยืน โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พงึ่ มีตอ่ ผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
มุง่ มัน่ สร้ างสมดุลของการเป็ นองค์กรที่พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่องและอยูภ่ ายใต้ กรอบของจริ ยธรรมธุรกิจ
และคานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ บริษัทเติบโต
อย่างยัง่ ยืน ด้ วยความจริงใจและซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ในปี 2560 เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การดาเนินธุรกิจของ ABM ยังยึดหลักของ
ห่วงโซ่อปุ ทานคือ การยกระดับความสามารถด้ านการบริ หาร เช่น การลดต้ นทุน ด้ าน โลจิสติกส์ โดยการย้ ายคลังสินค้ า
เพื่อให้ อยูใ่ กล้ ลกู ค้ าและท่าเรื อ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันลดความสูญเปล่า ส่งเสริ มความเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน และทางบริษัทยังดาเนินกิจการภายใต้ แนวคิด Forest Stewardship Council หรื อ FSC ระบบการจัดการสวนป่ า
อย่างยัง่ ยืนมาใช้ กบั สินค้ าของบริษัท เช่น ไม้ สบั ชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น ซึง่ เกิดจาก การแปรรูปไม้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดของ FSC ในฐานะผู้จดั จาหน่าย เพื่อเป็ นการยืนยันว่าสวนป่ าดังกล่าวไม่ได้ มาจากการทาลายป่ าธรรมชาติ โดย
จะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดของ FSC ตามนโยบายสมดุล 3 ด้ าน ได้ แก่ เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
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นอกจากนี ้บริ ษัท ยังได้ รับรางวัล CSR-DIW BEGINNER , รางวัลโรงงานสีเขียว ระดับ 2 ,ผ่านการประเมินโครงการ
ส่งเสริ มการจัดทาระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ระดับ Platinum จาก
สถาบันส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน นอกจากนี ้บริ ษัทยังมุง่ หวังการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาชุมชน สิง่ แวดล้ อมและสังคมอีกด้ วย
ท้ ายที่สดุ นี ้ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนลูกค้ าทุกท่านที่ให้ ความ
เชื่อมัน่ และสนับสนุนบริ ษัทเสมอมา และที่สาคัญบริ ษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัททุก
ท่านที่ได้ ทุ่มเททัง้ แรงกายแรงใจ ทางานด้ วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนซึ่งเป็ นแรงผลักดันให้ บริ ษัทพัฒนาและก้ าวไป
ข้ างหน้ าอย่างมัน่ คง และสร้ างผลตอบแทนอย่างยัง่ ยืน ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นรวมทุกๆ ท่านตลอดไป

ในนามคณะกรรมการบริ ษัท

นายอภิ สิทธิ์ รุจิเกียรติ กาจร
ประธานกรรมการ

นางสาวธิ ญาดา ควรสถาพร
กรรมการผู้จดั การ
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คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผู้บริหาร จำ�นวน 4 ท่าน ดังนี้

นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

นายปองธรรม แดนวังเดิม

กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ/
ประธานกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ/
รองประธานกรรมการบริษัท

นางณัชปภา ควรสถาพร

นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี

รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร

ผู้อำ�นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ/
กรรมการบริหาร

โดยมีนางอภิรตี สกุลอินทร์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ABM”) ดาเนินธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิง
ชีวมวลหลากหลายประเภท อาทิเช่น กะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ขี ้กบ ขีเ้ ลื่อย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง
(Biomass pellet) เป็ นต้ น ให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมในหลายสาขาธุรกิจซึ่งมีความต้ องการใช้ พลังงานเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
กระบวนการผลิต ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
1.1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชันน
้ าด้ านการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลในระดับภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ

ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว ด้ วยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่หลากหลาย ให้ ความสาคัญ
ด้ า นคุณภาพและมี ปริ มาณเชื อ้ เพลิง ชี ว มวลที่สามารถส่งถึ งลูก ค้ า ได้ อ ย่า งต่อ เนื่ องและสม่ า เสมอ พร้ อมด้ วยระบบ
โลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ รวมทังการบริ
้
การหลังการขายที่เป็ นเลิศ และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท
1.2

ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ

ครอบครัวควรสถาพรมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมามากกว่า 60 ปี โดยเริ่ มต้ นจากธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตผง
ธูป วัตถุดิบยาจุดกันยุง และจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลจากแกลบ เศษไม้ และเศษฟื นให้ กบั โรงงานอุตสาหกรรม ต่อมา
จึงมีการจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2527 ภายใต้ ชื่อบริ ษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียน
เริ่ มต้ น 1.00 ล้ านบาท เพื่อขยายการดาเนินธุรกิจดังกล่าว ต่อมา บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์
จากัด (“STP”) ขึ ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2533 เพื่อให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ และทาให้ การบริ หารการจัดส่งสินค้ าเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ บริ การได้ ทนั ตามเวลาที่ลกู ค้ ากาหนด นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการลงทุนในคลังสินค้ าหลาย
แห่ง เพื่อเป็ นจุดรับ รวบรวม เก็บสารองและกระจายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทอีกด้ วย
ภายหลังธุรกิจการจัดหาและจัดจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวลได้ เติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้ องการเชือ้ เพลิง
ทดแทนที่เพิ่มมากขึ ้น บริ ษัทจึงหันมาเน้ นธุรกิจการจัดหา และจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล โดยยกเลิกการดาเนินธุรกิจ
ผลิตผงธูป และวัตถุดิบยาจุดกันยุง และเปลีย่ นชื่อเป็ นบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เพื่อให้ ชื่อ
สอดคล้ องกับประเภทธุรกิจหลักมากขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท ภาประภัส จากัด (“PPP”) เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เพื่อรองรั บการขยายตัวของธุรกิ จจัดหาและจัดจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวล โดยจะจัดหาและจัด
จาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดาเนินธุรกิจการจัดหาและจัดจาหน่าย
เชือ้ เพลิงชีวมวลมาอย่างยาวนานจนเป็ นที่ร้ ู จัก และได้ รับการยอมรั บจากผู้จัดจาหน่ายและผู้ซื ้ออย่างกว้ างขวางจาก
หลากหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงผู้จดั จาหน่ายและลูกค้ าในต่างประเทศ บริ ษัทจึงได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยในต่างประเทศ 3

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ า 1
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ได้ แก่ PT. Asia Biomass Indonesia (“ABI”) Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”) และ Asia Biomass
Resources SDN. BHD. (“ABR”) เพื่อดาเนินการจัดหาสินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และ
จาหน่ายให้ กบั ABM เพื่อให้ ABM นาไปจัดจาหน่ายต่อ โดยมีทงการจั
ั้
ดส่งสินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวลตรงจาก 3 บริ ษัทย่อย
ดังกล่าวให้ กบั ลูกค้ าของ ABM ในต่างประเทศ และจัดส่งมายังคลังสินค้ าของ ABM ในประเทศไทย
สรุปประวัติความเป็ นมา การเปลีย่ นแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2527
: - บริ ษัทจดทะเบียนก่อตังในนาม
้
บริ ษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จากัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2527 โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ นเท่ากับ 1.00 ล้ านบาท และแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น
ปี 2547
: - บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จานวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายให้ กบั ผู้
ถือหุ้นเดิม
ปี 2533
: - บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จากัด จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2533 โดยมีทนุ จดทะเบียน
เริ่ มต้ นเท่ากับ 1.00 ล้ านบาท และแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น โดยครอบครัวควรสถาพรถือหุ้นทังหมด
้
ปี 2542
: - บริ ษั ท สถาพรธนาพัฒ น์ จ ากัด เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นเป็ น 4.00 ล้ า นบาท เมื่ อ วัน ที่ 4
พฤศจิกายน 2542 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00
บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2552
: - บริ ษัทเปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552
- บริ ษัท ภาประภัส จากัด จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น
เท่ากับ 1.00 ล้ านบาท และแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น โดยครอบครัวควรสถาพรถือหุ้นทังหมด
้
ปี 2554
: - เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 บริ ษัทเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จากัด และ
บริ ษัท ภาประภัส จากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม ที่มู ลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น จานวน
39,998 หุ้น และ 9,998 หุ้น ตามลาดับ ทาให้ บริ ษัทถือหุ้นใน 2 บริ ษัทดังกล่าวเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 และร้ อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ตามลาดับ
ปี 2556
: - PT. Asia Biomass Indonesia จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 13,930.80 ล้ านรู เปี ยห์ (เทียบเท่ากับ 1.20 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 12,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.16
ล้ านรูเปี ยห์ตอ่ หุ้น (เทียบเท่ากับ 100 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ทุนชาระแล้ วเท่ากับ 3,482.70
ล้ านรู เปี ยห์ (เทียบเท่ากับ 0.30 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ซึ่งถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ
99.00 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว
ปี 2557
: - Asia Biomass Energy SDN. BHD. ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 0.40
ล้ านริ งกิตมาเลเซีย แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 0.40 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 ริ งกิต
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ส่วนที่ 2.2.1 หน้ า 2
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

-

ปี 2558

-

-

-

ปี 2559

ปี 2560

:

-

-

-

-

มาเลเซียต่อหุ้น โดยบริ ษัทถือหุ้นใน ABE ร้ อยละ 55.00 ส่วนที่เหลือร้ อยละ 45.00 ถือหุ้น
โดยพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย 2 ราย ได้ แก่ นาย Lau Hieng Ung และ นาย Law Hieng
Chai
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 6.10 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 11,000
หุ้น มูลค่า ที่ ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายให้ กับผู้ถือ หุ้นเดิ ม เมื่อ วันที่ 26
ธันวาคม 2557
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 76.00 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 699,000
หุ้น มูลค่า ที่ ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายให้ กับผู้ถือ หุ้นเดิ ม เมื่อ วันที่ 18
สิงหาคม 2558
Asia Biomass Energy SDN. BHD. เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 0.50 ล้ านริ งกิตมาเลเซีย โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 0.10 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 ริ งกิตมาเลเซียต่อหุ้น โดย
เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2558
Asia Biomass Resources SDN. BHD. จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่ประเทศ
มาเลเซีย โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 0.50 ล้ านริ งกิตมาเลเซีย และแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 0.50 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 ริ งกิตมาเลเซียต่อหุ้น ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับ
พันธมิตรในประเทศมาเลเซียโดยบริ ษัทถือหุ้นใน ABR ร้ อยละ 55.00 ส่วนที่เหลือร้ อยละ
45.00 ถือหุ้นโดยพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย 3 ราย ได้ แก่ นาย Law Hieng Chai นาย
Ho Kim Hee และนาย Lai Che Sieng
บริ ษัทได้ รับการรับรองจากบริ ษัท บูโร เวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2559 ว่าบริ ษัทมีมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชีวมวล
อัดแท่ง ขี ้กบ ขี ้เลื่อย ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ของบริ ษัท ตามมาตรฐานของ FSC Chain
of Custody (CoC) ของ Forest Stewardship Council (FSC) (เลขที่ BV-COC-130246
และ BV-CW-130246)
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทจานวน 74.00 ล้ านบาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 76.00 ล้ านบาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 150.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 148.00
ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม จานวน 73.00 ล้ าน
หุ้น (2) ประชาชน เป็ นครัง้ แรกจานวน 75.00 ล้ านหุ้น และพิจารณาอนุมตั ิการแปรสภาพ
บริ ษัทจากบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
บริ ษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วจานวน 36.50 ล้ านบาทเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ปั จจุบนั บริ ษัทมี
ทุนจดทะเบียน จานวน 150.00 ล้ านบาท และชาระแล้ ว 112.50 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 225.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
STP ได้ รับการรั บรองระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริ ษัท เอซีเอ็ม
เซอร์ วิสเซส จากัด จากัดเมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2560

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ า 3
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

- บริ ษัทได้ รับรางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคม (CSR-DIW Beginner Award 2017) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
- บริ ษั ทได้ รับ การรั บรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็ นอุตสาหกรรมสีเ ขีย วระดับ ที่ 2
ปฏิบตั ิการสีเขียว (Green Activity) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560
- บริ ษัทได้ รับการรับรองจากบริ ษัท บูโร เวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จากัด ว่าบริ ษัทมี
มาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล อาทิเช่น ชีวมวล
อัดแท่ง ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ เป็ นต้ น และในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ป ไม้
อัด ไม้ บาง และวัสดุแผ่น ของบริ ษัท ตามมาตรฐานของ FSC Chain of Custody (CoC)
ของ Forest Stewardship Council (FSC)

1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
(มหาชน)
ธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ าย
เชือ้ เพลิงชีวมวล

99.98%
99.00%

ธุรกิจขนส่ ง
เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจจัดหา
และจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จากัด

บริ ษัท ภาประภัส จากัด

99.99%

PT. Asia Biomass Indonesia

55.00% Asia Biomass Energy SDN. BHD.
55.00%

Asia Biomass Resources SDN.

รายชื่อบริษัทย่ อย

บริ ษัท ภาประภัส จากัด
PT. Asia Biomass Indonesia
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สัดส่ วนการ
ถือหุ้นโดย
ABM
(ร้ อยละ)
99.98
99.00

การประกอบธุรกิจ

จัดหาและจัดจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวลที่ได้ รับการยกเว้ น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
จัด หาเชื อ้ เพลิ ง ชี ว มวลจากประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และจัด
จาหน่ายให้ กบั ABM แต่เพียงผู้เดียว

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ า 4

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
(มหาชน)
ธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ าย
เชือ้ เพลิงชีวมวล

99.98%

ธุรกิจขนส่ ง
เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจจัดหา
และจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล

99.00%

99.99%

บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จากัด

บริ ษัท ภาประภัส จากัด
PT. Asia Biomass Indonesia

55.00% Asia Biomass Energy SDN. BHD.
55.00%

Asia Biomass Resources SDN.

รายชื่อบริษัทย่ อย

BHD.
สัดส่ วนการ
ถือหุ้นโดย
ABM
(ร้ อยละ)

บริ ษัท ภาประภัส จากัด

99.98

การประกอบธุรกิจ

จัดหาและจัดจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวลที่ได้ รับการยกเว้ น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

PT. Asia Biomass Indonesia

99.00

จัด หาเชื อ้ เพลิ ง ชี ว มวลจากประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และจัด
จาหน่ายให้ กบั ABM แต่เพียงผู้เดียว

Asia Biomass Energy SDN. BHD.

55.00

จัด หาเชื อ้ เพลิงชี ว มวลจากประเทศมาเลเซี ย ในบริ เ วณ
อาณาเขตเมือง Bintulu และจัดจาหน่ายให้ กบั ABM แต่
เพียงผู้เดียว1/

Asia Biomass Resources SDN.
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (56-1)

55.00

จัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจาก ประเทศมาเลเซีย ยกเว้ นบริ เวณ
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทย่ อย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นโดย
ABM
(ร้ อยละ)

การประกอบธุรกิจ

เขตเมือง Bintulu และจัดจาหน่ายให้ กบั ABM แต่เพียงผู้

BHD.

เดียว1/
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จากัด

99.99

ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถบรรทุก โดยให้ บริ การกับ ABM
และ PPP เป็ นหลัก และหากมีกาลังการให้ บริ การเหลือใน
บางช่วงก็ จ ะให้ บริ การขนส่งกับ บริ ษั ทที่เกี่ ยวข้ อง และ
บริ ษัทอื่นด้ วย

หมายเหตุ: 1/ การจัดตัง้ 2 บริษัทในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากพันธมิตรในประเทศมาเลเซียมีความเชี่ยวชาญการจัดหาในแต่ละพื ้นที่แตกต่างกัน

1.4

20

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ไม่มี
-

ANNUAL REPORT 2017

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ

บริ ษัท และบริ ษัท ย่อยด าเนิ นธุรกิ จจัดหาและจัดจ าหน่ายเชื อ้ เพลิงชี ว มวลเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ การจัดหาและจัด
จาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลจะดาเนินการโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ได้ แก่ PPP ABI ABE และ
ABR และมี STP สนับสนุนการดาเนินการให้ บริ การขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหาและจัดจาหน่าย
โดยแสดงโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจได้ ดงั นี ้
รายได้ แบ่ งตามประเภทธุรกิจ
รายได้ จากการขายสินค้ า
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ

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

- ต่างประเทศ – บริ ษัทย่อยใน
ABE
ต่างประเทศ1/
รายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง2/ STP
รายได้ อ่ ืนๆ3/
ABM และ
บริษัทย่ 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

หมายเหตุ:
1/ เนื่องจากบริษัทได้ คาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ ามาเลเซีย ซึง่ ราคาขายอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และเป็ นปริมาณที่ไม่กระทบต่อแผนการส่งออกของบริ ษัท
จึงได้ ให้ ABE ขายตรงให้ ลกู ค้ าเป็ นกรณี ๆ
2/ รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งที่แสดงในตารางข้ างต้ น เป็ นรายได้ เฉพาะส่วนที่ทาง STP ให้ บริ การขนส่งกับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ STP จะ
ให้ บริการขนส่งกับบริษัท และ PPP เป็ นหลัก
3/ รายได้ อื่นประกอบด้ วย (1) รายได้ จากการขายสินทรัพย์ (2) กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (3) รายได้ จากการเคลมประกัน
ทรัพย์สิน และ (4) รายได้ อื่นๆ
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ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยทาการจัดหาและจัดจาหน่ายสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 กลุม่ หลัก โดยมีรายได้ จาก
การขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ในระหว่างปี 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
- กะลาปาล์ม
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 าอื่นๆ
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
- กะลาปาล์ม
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 าอื่นๆ
1.38
0.11
- กะลาปาล์ม (บริ ษัทย่อย
1.23
0.10
ในต่างประเทศ)
รวม
1,203.76 100.00 1,276.11 100.00 1,239.55 100.00
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แผนภาพแสดงสัดส่ วนรายได้ จากการขายแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ถึงปี 2560

2.

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก คือ การจัดหาและจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั ผู้ที่มีความต้ องการ
ใช้ เชื อ้ เพลิง ชี ว มวล ทัง้ ผู้ที่มี ค วามต้ องการใช้ เชื อ้ เพลิง ชี ว มวลเป็ นเชื อ้ เพลิงในกระบวนการผลิต ได้ แ ก่ กลุ่ม โรงงาน
อุตสาหกรรม และกลุม่ โรงไฟฟ้ า และผู้ที่นาเชื ้อเพลิงชีวมวลไปใช้ ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กลุม่ ผู้แปรรู ปชีวมวล กลุม่ ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุม่ ที่นาเชื ้อเพลิงชีวมวลไปจัดจาหน่ายต่อ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวล
จากแหล่งผู้ผลิต และผู้จาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล (“Supplier”) ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ทังนี
้ ้ การจัดหาในประเทศจะ
ดาเนินการผ่าน ABM และ PPP ส่วนการจัดหาในต่างประเทศจะดาเนินการผ่าน ABI ABE และ ABR โดยการจัดจาหน่าย
ให้ กบั ลูกค้ าจะดาเนินการผ่าน ABM และ PPP เท่านัน้
เชื ้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) คือ เชื ้อเพลิงที่ได้ จากสิ่งมีชีวิตหรื อสารอินทรี ย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงาน
ได้ เช่น ผลผลิตรองจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตส่วนเหลือหลังการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร
และป่ าไม้ เป็ นต้ น โดยเชือ้ เพลิงชีวมวลที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหาและจัดจาหน่ายนัน้ เป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวลที่มาจาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึง่ สามารถแบ่งได้ ตามแหล่งที่มาเป็ น 3 ประเภท คือ
1. เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ได้ จากกระบวนการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กะลาปาล์ม ใยปาล์ม ทะลาย
ปาล์มจากโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบ ขี ้กบจากโรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ขี ้เลื่อย ปี กไม้ และส่วนอื่นๆของไม้ จาก
โรงเลือ่ ย แกลบจากโรงสีข้าว และชานอ้ อยจากโรงงานผลิตน ้าตาล เป็ นต้ น
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2. เชื อ้ เพลิงชี วมวลที่ได้ จากการทาเกษตร เช่น ฟางข้ าวจากนาข้ า ว ปลายไม้ รากไม้ และตอไม้ จากสวน
ยางพารา ใบอ้ อยและยอดอ้ อยจากไร่ อ้อย เหง้ ามันสาปะหลังจากไร่ มนั สาประหลัง และซังข้ าวโพดจากไร่
ข้ าวโพด เป็ นต้ น
3. เชื อ้ เพลิงชีวมวลที่ได้ จากการปลูกขึน้ ใหม่เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานโดยเฉพาะ ส่วนมากเป็ นไม้ โตเร็ ว เช่น
กระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส และหญ้ าเนเปี ยร์ เป็ นต้ น
โดยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหาและจัดจาหน่ายนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ จาก
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะใช้ วิธีการเผาไหม้ โดยตรง (Direct Combustion) เพื่อเปลี่ยน
เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นพลังงานความร้ อนและนาไปใช้ ในกระบวนการผลิตของตน กล่าวคือ ผู้ใช้ จะนาเชื ้อเพลิงชีวมวลไปเผา
ในเตาเผา เพื่อให้ เกิดความร้ อนในหม้ อไอน ้า (Boiler) จนน ้าในหม้ อไอน ้าเดือดและกลายเป็ นไอน ้า โดยไอน ้าที่ได้ จะมี
ความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหลตามที่ผ้ ใู ช้ กาหนดไว้ และผู้ใช้ จะนาไอน ้านี ไ้ ปใช้ ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่อไป
เช่น นาไปใช้ หมุนกังหันไอน ้าเพื่อผลิตไฟฟ้ า นาไปใช้ เป่ าอากาศเพื่อทาให้ เส้ นใยผ้ าแห้ งในโรงงานทอผ้ า และนาไปใช้ ฆ่า
เชื ้อในอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ไอน ้าสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ในหลากหลายรู ปแบบในกระบวนการผลิตของ
แต่ละอุตสาหกรรม และในแต่ละขันตอน
้
ขึ ้นกับผู้ใช้ งาน ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลจะต้ องเลือกประเภทเชื ้อเพลิงชีวมวลให้
เหมาะสมกับเทคโนโลยีของเตาเผาและหม้ อไอน ้าที่มีอยู่ โดยบางเทคโนโลยีสามารถรองรับเชือ้ เพลิงชีวมวลได้ ประเภท
เดียว แต่บางชนิดสามารถรองรับเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ หลายประเภท ซึง่ เทคโนโลยีที่สามารถรองรับเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ หลาย
ประเภทจะสามารถเพิ่มความยืดหยุน่ ให้ กบั ผู้ใช้ งาน เนื่องจากสามารถใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทหนึง่ ทดแทนอีกประเภท
ได้
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทจัดหาและจัดจาหน่ายสามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ หลักดังนี ้
กลุ่มที่ 1 กะลาปาล์ ม (Palm Kernel Shell)
กะลาปาล์มถือเป็ นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ จากกระบวนการสกัดน ้ามันปาล์ม ซึ่งเป็ นกระบวนการแยกน ้ามันออก
จากเนือ้ และเมล็ดในของผลปาล์มของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน ้ามันปาล์มดิบ โดยการสกัดน ้ามันปาล์มจากปาล์ม
ทะลายสดจะได้ กะลาปาล์มจากกระบวนการผลิตประมาณร้ อยละ 4 ของน ้าหนักปาล์มทะลายสด
กะลาปาล์มเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของผลปาล์ม โดยจะเป็ นส่วนที่ห้ มุ เมล็ดในของผลปาล์ม ลักษณะทัว่ ไปมีสี
น ้าตาลเข้ ม เนื ้อแข็ง และมีคณ
ุ สมบัติให้ คา่ พลังงานความร้ อนอยูใ่ นระดับสูง โดยค่าความร้ อนจะขึ ้นอยูก่ บั ค่าความชื ้นและ
ขนาดของกะลาปาล์ม

เปลือกปาล์ ม
เมล็ดใน

รู ปผลปาล์ มและส่ วนประกอบ
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กลุ่มที่ 2 ไม้ สับและส่ วนอื่นๆของไม้ (Woodchip and Others)
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจาหน่าย ได้ แก่ ไม้ สบั ปี กไม้ หัวไม้ ไม้ ฟืน ส่วน
อื่นๆของไม้ ซึ่งได้ จากกระบวนการตัดและเลื่อยไม้ เช่น โรงเลื่อย โรงงานผลิตไม้ สบั โรงงานผลิตไม้ แปรรู ป และโรงงาน
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เป็ นต้ น ซึง่ จะมีขนาดแตกต่างกันออกไปตามการใช้ งานที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยผลิตภัณฑ์กลุม่ ไม้ สบั และส่วน
อื่นๆของไม้ ที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดจาหน่ายจะมาจากไม้ ยางพารา และไม้ 13 ชนิดที่ได้ รับการอนุญาตจากกรมป่ าไม้

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 ้เลื่อย และฝุ่ นไม้ เป็ นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ที่ได้ จากการแปรรู ปไม้ ขี ้กบมีลกั ษณะเป็ นเปลือกไม้ บางๆได้
จากการไสไม้ ส่วนขี ้เลือ่ ยและฝุ่ นไม้ มีลกั ษณะเป็ นผง คล้ ายฝุ่ น น ้าหนักเบา ได้ จากการเลื่อยไม้ ซึ่งได้ มาจากกระบวนการ
แปรรูปไม้ เช่น โรงเลือ่ ย โรงงานผลิตไม้ แปรรูป และโรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เป็ นต้ น

รู ปขีก้ บ

รู ปขีเ้ ลื่อย

รู ปฝุ่ นไม้

กลุ่มที่ 4 ชีวมวลอัดแท่ ง (Biomass Pellet)
ชีวมวลอัดแท่ง คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนาผลพลอยได้ จากการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เช่น เปลือกไม้
ส่วนอื่นๆของไม้ ขีก้ บ ขีเ้ ลื่อย และแกลบ เป็ นต้ น มาผ่านกระบวนการย่อย ลดความชืน้ และนามาอัดเป็ นแท่งเป็ นรู ป
ทรงกระบอกขนาดเล็ก ทังนี
้ ้ ชีวมวลอัดแท่งมีความหนาแน่นสูง และค่าความชื ้นต่า จากกระบวนการผลิตที่มีการอัด และ
ผ่านความร้ อน จึงทาให้ ชีวมวลอัดแท่งมีคา่ ความร้ อนสูงกว่าเชื ้อเพลิงชีวมวลก่อนที่จะนามาอัดแท่ง ผลิตภัณฑ์ชีวมวลอัด
แท่งที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจาหน่ายโดยส่วนมากจะผลิตจากผลพลอยได้ จากไม้ เช่นขี ้กบ ขี ้เลื่อย หรื อที่เรี ยกว่า Wood
Pellet นอกจากนี ้ ยังมีการจาหน่ายชีวมวลอัดแท่งประเภทอื่นด้ วย เช่น แกลบอัดแท่ง และขี ้เลื่ อยผสมแกลบอัดแท่ง เป็ น
ต้ น
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รู ปชีวมวลอัดแท่ ง

กลุ่มที่ 5 สินค้ าอื่น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นๆเพื่อเป็ นทางเลือก และตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า ได้ แก่ แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม ซังข้ าวโพด เหง้ ามัน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 บริ ษัทเริ่ ม
จัดหาและจัดจาหน่ายสินค้ าอื่นนอกเหนือจากเชื อ้ เพลิงชี วมวล ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ไม้ แปรรู ป ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัท
สามารถจัดหาได้ จาก Supplier ที่จัดจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวลให้ บริ ษัท ได้ แก่ โรงเลื่อย และโรงงานไม้ แปรรู ป และขาย
ให้ กบั ลูกค้ าที่เป็ น Supplier ของบริ ษัท ได้ แก่ โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และลูกค้ าที่มีความต้ องการในต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ ราคาของเชื ้อเพลิงชีวมวลจะแปรผันตามค่าความร้ อน ซึง่ ค่าความร้ อนจะแปรผกผันตามค่าความชื ้น โดยใน
การซื ้อขาย ผู้ซือ้ ผู้ขายจะมีการตกลงราคาพร้ อมทังก
้ าหนดระดับค่าความชืน้ ของเชือ้ เพลิงชี วมวลแต่ละประเภท โดย
เชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทจะให้ พลังงานจากการเผาไหม้ แตกต่างกัน ตามลักษณะองค์ประกอบต่างๆ ของชีวมวลแต่
ละชนิด และสัดส่วนความชื ้นที่สะสมอยูใ่ นชีวมวล ซึง่ สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ชนิดของเชือ้ เพลิงชีวมวล1/
ค่ าความชืน้
ค่ าความร้ อน
(ร้ อยละ)
(กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม)
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 ยยางพารา
55
1,570
2/
กลุ่มที่ 4 ชีวมวลอัดแท่ ง
ขึ ้นกับขนาดของชีวมวลอัดแท่ง และประเภทของชีวมวลที่นามาอัดแท่ง
เช่น Wood Pellet ที่มีคา่ ความชื ้นไม่เกินร้ อยละ 10 จะมีคา่ ความร้ อนอยู่
ประมาณ 3,900 – 4,300 กิโลแคลอรี่ ตอ่ กิโลกรัม
กลุ่มที่ 5 เชือ้ เพลิงชีวมวลอื่นๆ
แกลบ
12
3,231
ใยปาล์ม
39
2,725
ทะลายปาล์ม
59
1,730
ซังข้ าวโพด
40
2,299
เหง้ ามัน
40
1,312
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
หมายเหตุ: 1/ แสดงเฉพาะเชื ้อเพลิงที่ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
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2/ ค่าประมาณการจากบริษัท

3.

การตลาดและการแข่ งขัน

3.1

นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกรวมว่า “บริษัท” มีนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้

1. ผลิตภัณฑ์
บริ ษัทมุ่งเน้ นที่จะจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีคณ
ุ ภาพให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญตังแต่
้ ขนตอนการ
ั้
คัดเลือก Supplier การขนส่ง และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ โดยบริ ษัทมีขนตอนการควบคุ
ั้
มคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง
ละเอียดตลอดขันตอนการด
้
าเนินงาน ทังค่
้ าความชืน้ สี ขนาด สิ่งเจือปน โดยมีทงการทดสอบผ่
ั้
านห้ องปฏิบตั ิการและ
ประเมินทางกายภาพ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังให้ ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยบริ ษัทมีเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ ลกู ค้ าเลือกอย่างหลากหลาย
ทาให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกในการใช้ ผลิตภัณฑ์ทดแทนกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าใช้ เป็ นประจามีราคาสูงขึ ้น ซึ่งต่างจากบริ ษัท
ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่จะเลือกขายเพียงผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังสนองตอบความต้ องการของ
ลูกค้ าในแง่ของการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทจาหน่าย โดยเชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นผลพลอยได้ จากไม้ ของ
บริ ษัท ได้ แก่ ชีวมวลอัดแท่งที่ผลิตจากผลพลอยได้ จากไม้ (“Wood Pellet”) ขี ้กบ ขี ้เลื่อย ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ได้ รับ
การรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ ยงั่ ยืน FSC Chain of Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council
(FSC) ซึง่ เป็ นมาตรฐานที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทจาหน่ายนันได้
้ มาจากแหล่งที่มาที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และ
สามารถตรวจสอบกลับได้ ตลอดทังห่
้ วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบการต่างประเทศหลายๆประเทศ จะมีข้อกาหนดที่
จะซื ้อเชื อ้ เพลิงชีวมวลจาก Supplier ที่ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จึงทาให้ บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบในการ
จาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศ เมื่อเทียบกับผู้จดั หาและจัดจาหน่ายรายอื่นในประเทศไทย
2. การให้ บริการ
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการบริ การทังก่
้ อนและหลังการขาย โดยบริ ษัทมีผ้ เู ชี่ยวชาญคอยดูแลและให้ คาปรึ กษา
ด้ านการใช้ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลที่เหมาะสมกับเตาเผาและเทคโนโลยีของหม้ อไอน ้า (Boiler) หรื อความต้ องการของ
ลูกค้ า โดยสามารถให้ คาปรึกษาทังกั
้ บลูกค้ าที่อยูใ่ นขันตอนการศึ
้
กษาความน่าจะเป็ นในการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล ลูกค้ าที่ใช้
เชื ้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตอยูแ่ ล้ ว ลูกค้ าที่มีการการปรับแต่งการเผาไหม้ ของหม้ อไอน ้าใหม่ หรื อลูกค้ าที่มีความ
ต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลประเภทใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญของบริ ษัทจะเข้ าไปพูดคุยสอบถามถึงความต้ องการ ตรวจสอบ
หม้ อไอน ้า และให้ คาแนะนาถึงที่โรงงานของลูกค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจได้ ว่าผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ซื ้อจากบริ ษัท
สามารถนาไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้ า ในส่วนของการให้ บริ การขนส่ง บริ ษัทมี
การว่าจ้ าง STP และผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นเพื่อทาการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้รับจ้ างขนส่งตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนด และมีการประเมินผู้รับจ้ างขนส่งอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สามารถจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั บริ ษัทได้ ตามแผนงาน ผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้ าตามกาหนดเวลา และลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ขนส่ง ทังนี
้ ้ STP ได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO9001: 2015 ซึง่ ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ การบริ หารงานขนส่งของ STP
มีมาตรฐานระดับสากล
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3. การบริหารต้ นทุน
บริ ษัทเน้ นการบริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสว่ นช่วยให้ บริ ษัทสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิง
ชีวมวลในราคาที่สามารถแข่งขันได้ ให้ กบั ลูกค้ า โดยทีมงานของบริ ษัทมีการเฝ้ าติดตามสถานการณ์อปุ สงค์และอุปทาน
ของตลาดผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงชีวมวลอย่า งใกล้ ชิด เพื่อให้ บริ ษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงขีวมวลในราคาและ
ปริ มาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาได้ ประกอบกับบริ ษัทมีคลังสินค้ าเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงชีวมวลทังในและ
้
ต่างประเทศถึง 8 แห่ง ทาให้ บริ ษัทสามารถวางแผนการสัง่ ซื ้อและขายได้ อย่างคล่องตัว และสามารถบริ หารสินค้ าคงคลัง
ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ อีกทังยั
้ งช่วยให้ บริ ษัทวางแผนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้นด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเพิ่มการบริ หารการขนส่งให้ มีประสิทธิ ภาพ โดยมีรูปแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์จาก Supplier ไปยัง
ลูกค้ าโดยตรงโดยไม่ผ่านเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท (“การขนส่งตรง”) ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนในการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้
อีกทางหนึง่
4. การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท แบ่งได้ เป็ น 2 ช่องทาง คือ
(1) การขายโดยตรงให้ กบั ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล ซึง่ ได้ แก่ กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม กลุม่ โรงไฟฟ้ า กลุม่ ผู้แปรรูปชีว
มวล และกลุม่ ผู้ใช้ ประโยชน์ชีวมวลในอุตสาหกรรมอื่นๆ
(2) การขายผ่านผู้จดั จาหน่าย (“Trader”) ซึง่ Trader จะทาการขายต่อให้ กบั ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอีกทอดหนึง่
โดยสัดส่วนของรายได้ จากการขายเชื ้อเพลิงชีวมวลแบ่งตามช่องทางการจัดจาหน่ายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ทังในและต่
้
างประเทศสาหรับปี 2558 ถึง 2560 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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สัดส่ วนรายได้ จากการขายเชือ้ เพลิงชีวมวลแบ่ งตามช่ องทางการจัดจาหน่ ายของบริษัท
และบริษัทย่ อยทัง้ ในและต่ างประเทศ ปี 2558 ถึง ปี 2560
100%
80%

24.59%

24.59%

15.09%

75.41%

75.41%

84.91%

60%
40%
20%
0%

2558

2559
ผู้ใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวล

Trader

2560

หมายเหตุ: สัดส่วนรายได้ จาการขายเชื ้อเพลิงชีวมวลที่แสดง ไม่รวมการรายได้ จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริษัท

การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ ายในประเทศ
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ าในประเทศจะใช้ ทงั ้ 2 ช่องทาง ดังกล่าว โดยสัดส่วนการ
จาหน่ายให้ กบั ผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 84 ถึงร้ อยละ 93 ของการจาหน่ายในประเทศทังหมด
้
และส่วน
ที่เหลืออีกประมาณร้ อยละ 7 ถึงร้ อยละ 16 ของการจาหน่ายในประเทศทังหมด
้
เป็ นการจาหน่ายให้ กบั Trader สาหรับ
กรณีที่เป็ นลูกค้ าใหม่พนักงานขายจะทาการระบุลกู ค้ าที่จะทาการติดต่อนาเสนอผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท โดย
ทาการสารวจหาผู้ที่มีความต้ องการใช้ จากข้ อมูลผู้ใช้ หม้ อไอน ้า (Boiler) ข้ อมูลโรงไฟฟ้ าที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์ และ/หรื อ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในบางกรณี ลูกค้ าที่มีความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอาจจะเป็ นผู้ติดต่อมาทางบริ ษัท เอง โดย
บริ ษัทมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทผ่านการโฆษณาออนไลน์ เว็บไซต์บริ ษัท การ
ออกงานแสดงสินค้ า และการบอกปากต่อปากของลูกค้ า เป็ นต้ น และพนักงานขายจะทาการเข้ าพบเพื่อสอบถามและ
ประเมินความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลจากลูกค้ าแต่ละราย โดยจะพิจารณาจากประเภทของหม้ อไอน ้า กาลังการผลิต
และประเภทของการใช้ งาน เพื่อสามารถนาเสนอประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวลที่เหมาะสมให้ กบั ลูกค้ าต่อไปได้ และสาหรับ
ลูกค้ าเดิม พนักงานขายแต่ละรายจะทาการติดต่อเพื่อสารวจถึงประเภทและปริ มาณความต้ องการใช้ ของลูกค้ าที่ตนเอง
รับผิดชอบทุกเดือน ทังนี
้ ้ การจัดจาหน่ายในประเทศจะทาการจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลผ่านบริ ษัท และ PPP ซึ่ง PPP จะ
จัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม
การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ ายต่ างประเทศ
ในส่วนของการจัดจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ การขายผ่าน Trader ถือเป็ นช่องทางหลัก โดยมีสดั ส่วน
ประมาณร้ อยละ 82 ถึงร้ อยละ 100 ของการจาหน่ายต่างประเทศ เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ าผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล (End-User)
ในต่างประเทศส่วนใหญ่ มีนโยบายที่จะซื ้อผ่านกับ Trader รายใหญ่ของประเทศนันๆ
้ เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดซื ้อ
โดยตรง ดังนัน้ บริ ษัทจะทาการติดต่อกับ Trader รายใหญ่ของแต่ละประเทศเพื่อทาการจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวลให้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังพยายามติดต่อโดยตรงกับกลุม่ ผู้ ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเพื่อทาการจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ โดย
บริ ษัทจะทาการสรรหาลูกค้ ารายใหม่จากหลายช่องทาง เช่น การติดต่อผู้ซือ้ ในงานแสดงสินค้ าเชือ้ เพลิงชี วมวล การ
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แนะนาจาก Supplier และการค้ นหาจากแหล่งข้ อมูลอุตสาหกรรมในเว็บไซต์ของประเทศนันๆ
้ เช่น รายชื่อโรงไฟฟ้ า เป็ น
ต้ น เพื่อติดต่อเข้ าแนะนาบริ ษัท และผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในส่วนของลูกค้ ารายเดิม Trader จะทาการประเมินความ
ต้ องการใช้ ของผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละรายซึง่ เป็ นลูกค้ าของ Trader รายนันให้
้ กบั ฝ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทเป็ นรายปี
ซึ่งมีรายละเอียดความต้ องการสินค้ าในแต่ละเดือน และมีการทบทวนแผนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ บริ ษัทสามารถ
วางแผนจัดหาและจัดจาหน่ายได้ อย่างถูกต้ อง บริ ษัทอาจมีโอกาสได้ เข้ าพบกับลูกค้ าผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลผ่านการแนะนา
ของ Trader เพื่อให้ บริ ษัทสามารถประเมินความต้ องการและประเภทของเชื ้อเพลิงที่เ หมาะสมให้ กบั ผู้ใช้ ได้ และในส่วน
ของผู้ใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลจะประมาณความต้ องการรับสินค้ าให้ ฝ่ายต่างประเทศของบริ ษัทเป็ นรายปี หรื อบริ ษัทจะเข้ า
ประมูลตามข้ อกาหนดของลูกค้ ารายนัน้ โดยบริ ษัทมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท
ผ่านการโฆษณาออนไลน์ เว็บไซต์บริ ษัท การออกงานแสดงสินค้ า และการบอกปากต่อปากของลูกค้ า เป็ นต้ น โดยการ
จาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศจะดาเนินการผ่าน ABM เท่านัน้ กล่าวคือ สินค้ าจะส่งตรงจากบริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศไปยังลูกค้ าในต่างประเทศ โดยคูส่ ญ
ั ญาในการซื ้อขายสินค้ ากับลูกค้ าต่างประเทศคือ ABM
5. การกาหนดราคา
สาหรับการขายสินค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ บริ ษัทกาหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ โดยบวกกาไรเพิ่ม
จากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ เป็ นต้ น (Cost-plus pricing)
และเปรี ยบเทียบกับราคาในตลาดเพื่อให้ ราคาขายของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ทังนี
้ ้ จะมีการคานวณโครงสร้ าง
ต้ นทุน และมีการกาหนดกาไรขันต
้ ่าเพื่อให้ ฝ่ายขายและการตลาดสามารถนาเสนอราคาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างมีมาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการแข่งขันสูง ฝ่ ายขายและการตลาดอาจจะต้ องทาการขายในราคาที่ได้ กาไรต่ากว่ากาไรขันต
้ ่าที่
กาหนดเอาไว้ ซึ่งฝ่ ายขายและการตลาดจะต้ องนาราคาดังกล่าว เสนอให้ ผ้ มู ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิก่อนดาเนินการขาย
ผลิตภัณฑ์
6. การควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้ า
บริ ษัทมีขนตอนในการพิ
ั้
จารณาและคัดกรองลูกค้ าเพื่อให้ ได้ ลกู ค้ าที่มีคุณภาพ และขจัดปั ญหาการเกิดหนี ้เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพิจารณาประวัติ และตรวจสอบสถานะการเงินของลูกค้ าก่อนจะดาเนินการขายผลิตภัณฑ์
ให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทกาหนดให้ มีการทาใบประวัติ/อนุมตั ิเครดิตของลูกค้ ารายใหม่ทกุ รายเพื่อให้ ผ้ มู ีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ
เปิ ดบัญชี ลกู ค้ า โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายและการตลาดจะทาการสอบประวัติลกู ค้ าทัง้ จากการสัมภาษณ์ การเข้ าเยี่ยม
กิจการ การหาข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อให้ ทราบถึงข้ อมูล เบื ้องต้ น เช่น ชื่อ ที่ตงกิ
ั ้ จการ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ปริ มาณ
การสัง่ ซื ้อ และจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการขออนุมตั ิ เช่น สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท สาเนาทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม
และงบการเงินฉบับล่าสุด และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินจะวิเคราะห์และให้ ความคิดเห็นเกี่ย วกับสถานภาพการเงิน
ของลูกค้ า เพื่อนาเสนอให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงินเครดิตพิจารณาการเปิ ดบัญชีลกู ค้ า หากได้ รับการอนุมตั ิจึงจะ
ดาเนินการเปิ ดบัญชีซื ้อขายให้ ลกู ค้ า พร้ อมกาหนดเงื่อนไขการชาระเงินลงในระบบ โดยหากเป็ นการขายเชื่อจะมีการ
กาหนดวงเงินเครดิต (Credit Limit) และระยะเวลาการชาระเงิน (Credit Term) อย่างชัดเจน ซึ่งหากมีการขายเกินวงเงิน
เครดิต หรื อค้ างชาระเกินระยะเวลาการชาระเงิน ระบบจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ และฝ่ ายขายและการตลาดจะไม่สามารถ
ดาเนินการขายได้ อย่างไรก็ตาม หากฝ่ ายขายและการตลาดต้ องการจะขายกรณีเกินวงเงินเครดิ ตหรื อเกินระยะเวลาการ
รับชาระเงินที่ลกู ค้ าได้ รับ จะต้ องทาการขออนุมตั ิตามขันตอนที
้
่บริ ษัทวางไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการทบทวนวงเงินเครดิตทุก ปี
หรื อเมื่อมีเหตุการณ์ ที่เชื่อได้ ว่า ส่งผลกระทบต่อเครดิตของลูกค้ า เพื่อให้ เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและการดาเนิน
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ธุรกิจของลูกค้ า และมีการติดตามลูกหนี ้ค้ างชาระอย่างใกล้ ชิด โดยหากลูกค้ ามีการค้ างชาระเกินกว่ากาหนด บริ ษัทจะมี
การติดตามลูกหนี ้ค้ างชาระตามมาตรการที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
2.3.1

กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
เพื่อให้ บริ ษัทสามารถตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ในการมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรชันน
้ าด้ านการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย บริ ษัทได้ ดาเนินกลยุทธ์ ที่สอดรับกับพันธกิจที่บริ ษัทตังไว้
้ ที่ ม่งุ มัน่ จะตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและครบถ้ วน ทังในแง่
้
ของคุณภาพ ปริ มาณ การให้ บริ การ การจัดเก็บ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
สามารถสรุปกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทได้ ดังนี ้
1. บริ ษัทให้ ความสาคัญในการส่งมอบเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีคณ
ุ ภาพให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทพยายามพัฒนาและ
ยกระดับ คุณ ภาพเชื อ้ เพลิง ชี ว มวลของบริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตัง้ แต่ ก ระบวนการคัด เลือ กผู้จัด จ าหน่า ยที่ มี คุณ ภาพ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ ลกู ค้ า กระบวนการควบคุมแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริ ษัทจึงมีแผนในการจัดทาการประกันคุณภาพของสินค้ าเพิ่มเติมในอนาคตดังนี ้
1.1 ในปี 2560 บริ ษัทดาเนินการยื่นขอการรับรองคุณภาพสินค้ าและบริ การ ISO 9001:2015 และการ
รับรองด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14001:2015 เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถมัน่ ใจได้ วา่ สินค้ าของบริ ษัท
ได้ ผา่ นการดาเนินงานต่างๆ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
1.2 ในปี 2560 บริ ษัทดาเนินการขอขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ด้ านระบบควบคุมการเคลื่อนย้ าย
ของสินค้ าไม้ (FSC-CoC/CW) ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล อาทิเช่น ปี กไม้ และขี ้เลื่อยอัดก้ อน
(Wood Briquette) เป็ นต้ น และในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ป ไม้ อดั ไม้ บาง และวัสดุแผ่น อาทิเช่น ไม้
ยางพาราแปรรู ป, แผ่นชิ น้ ไม้ อัด (Particle Board) และ แผ่นใยไม้ อัดความหนาแน่น ปานกลาง
(Medium Density Fiber Board หรื อ MDF) เพื่อรองรับแผนการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นของบริ ษัท
1.3 ในปี 2561 บริ ษัทจะดาเนินการขอการรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม ด้ านระบบควบคุมการเคลื่อนย้ ายของ
สินค้ าไม้ (Chain of Custody ; CoC) เช่น Program for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC-CoC) หรื อมาตรฐานอื่นๆ ที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล
1.4 ในปี 2562 บริ ษัทจะดาเนินการขอการรับรองมาตรฐานด้ านการจัดการป่ าไม้ อย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Forest Management) ซึง่ เป็ นการรับรองพื ้นที่ป่าไม้ ที่ได้ มาตรฐาน มาจากการจัดการอย่างถูกต้ อง ทัง้
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้ อ ม เช่ น Forest Stewardship Council – Forest
Management (FSC-FM) หรื อ มาตรฐานการจัดการสวนไม้ เศรษฐกิจ (มอก.14061) เป็ นต้ น
2. บริ ษัทมุ่งเน้ นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายให้ กับลูกค้ า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ กับลูกค้ าในการ
ปรับใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลให้ ตรงกับความต้ องการของตน และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทพยายามจัดหาและ
แนะนาผลิตภัณฑ์ หลากหลายชนิดให้ กับลูกค้ า ซึ่งมีแหล่งที่มาจากกระบวนการผลิตผลผลิตทางเกษตรที่แตกต่างกัน
พร้ อมทังจั
้ ดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการทากาไรให้ กบั บริ ษัทได้ อีกทางทางหนึ่ง โดยบริ ษัทได้
ริ เริ่ มศึกษาถึงวิธีในการแปรรูปชีวมวลปกติให้ มีคา่ ความร้ อนที่สงู ขึ ้น โดยผ่านกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน (Torrefaction) ซึ่ง
เป็ นกระบวนการทางความร้ อนในสภาวะที่ไม่รุนแรงเพื่อเปลี่ย นชีวมวลให้ เป็ นถ่านก่อนแล้ วจึงทาการบด/สับย่อยชีวมวล
ซึ่งจะทาให้ เชือ้ เพลิงชีวมวลดังกล่าวมีความชืน้ น้ อย ค่าความร้ อนและความหนาแน่นสูง นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มองเห็น
โอกาสในการจัดหาและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงชีวมวล ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัท
สามารถจัดหาได้ จาก Supplier ที่จดั จาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ บริ ษัท เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2559 บริ ษัทได้ เริ่ มทดลอง
ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 11
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จัดหาผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปจากโรงเลือ่ ยไม้ และจัดจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าที่นาไม้ แปรรู ปไปใช้ ผลิตเฟอร์ นิ เจอร์ หรื อไม้ แปรรู ป
ในลาดับถัดไป ซึ่งกลุม่ ลูกค้ าไม้ แปรรู ปเหล่านี ้ก็เป็ น Supplier เชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั บริ ษัทด้ วย โดยบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะ
สามารถจัดหาไม้ แปรรู ปได้ จากความสัมพันธ์ อนั ดีกบั โรงเลื่อยไม้ ที่บริ ษัทติดต่อซื ้อขายกันหลายรายอยู่แล้ ว และสามารถ
จาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าไม้ แปรรูปที่มีความต้ องการใช้ ได้ ทังลู
้ กค้ าในประเทศที่บริ ษัทมีความสัมพันธ์ จากการเป็ นคู่ค้ากันอยู่
แล้ ว และลูกค้ าต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้ าในประเทศจีน ที่เป็ นตลาดที่มีความต้ องการสูง ทังนี
้ ้ หากผลการดาเนินงาน
ของการจัดหาและจัดจาหน่ายไม้ แปรรู ปเป็ นไปตามที่บริ ษัทตังเป
้ ้ าไว้ บริ ษัทมีแผนที่จะจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพื่อดาเนินการ
จัดหาและจัดจาหน่ายไม้ แปรรู ปในอนาคต เพื่อแยกประเภทการจัดหาและจัดจาหน่ายสินค้ าให้ ชัดเจน และเพื่อให้ การ
ติดต่อประสานงานกับลูกค้ า และการวางแผนการขยายตลาดลูกค้ าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการศึกษาการขยาย
การดาเนินธุรกิจไปยังธุรกิจการผลิตไม้ แปรรูป
3. บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
ให้ กบั ลูกค้ าได้ ตรงเวลาและครบถ้ วน โดยบริ ษัทมีการพิจารณาเลือกทาเลที่ตงคลั
ั ้ งของบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม มีการ
บริ หารจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทังในแง่
้
ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเองหรื อการว่าจ้ างจากบริ ษัทรถขนส่งภายนอก
ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และให้ การบริ หารจัดการต้ นทุนของบริ ษัทมีประสิทธิภาพมากขึ ้น บริ ษัทมีแผนที่จะ
ขยายพื ้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นแหล่งจัดหากะลาปาล์มหลักของ
บริ ษัท อีกจานวน 2 แห่ง และ 1 แห่ง ตามลาดับ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยจัดหาพื ้นที่เพื่อเก็บรวบรวมกะลาปาล์ม
ดังกล่าวได้ จนครบตามความต้ องการภายใน 3 ปี ซึ่งจะสามารถรองรับการขยายตัวของยอดการจาหน่ ายกะลาปาล์มที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นจากความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลของลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศ การเพิ่มขึ ้นของโรงไฟฟ้ าชีวมวลใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศญี่ปนุ่ โดยพื ้นที่ที่ขยายดังกล่าวจะใช้ วิธีเช่าระยะยาว
4. บริ ษัทพัฒนาความสามารถในการเข้ าถึงแหล่งเชื อ้ เพลิงชี วมวล และลูกค้ าทัง้ ในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ บริ ษัทสามารถจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ ได้ เพียงต่อความต้ องการของลูกค้ า ในราคาและต้ นทุนที่เหมาะสม
โดยบริ ษัทมีแผนการลงทุนขยายการดาเนินธุรกิจไปยังธุรกิจต้ นน ้าของกลุม่ สินค้ าที่ได้ จากการแปรรู ปไม้ ต่างๆ เพื่อพัฒนา
แหล่งผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ มีเพียงพอต่อความต้ องการ ซึง่ รวมถึงการขยายเครื อข่ายธุรกิจในระบบเกษตรพันธะสัญญา
(Contract Farming) ประเภทไม้ เพื่อการแปรรู ป และไม้ โตเร็ วต่างๆ รวมทังการลงทุ
้
นในโรงงานผลิตไม้ สบั (Woodchip)
และชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets)
4.1 ในปี 2561บริ ษัทวางแผนที่จะลงทุนจัดตังโรงงานผลิ
้
ตไม้ สบั และโรงงานผลิตชีว มวลอัดแท่ง ที่ตาบล
บางกุ้ง อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึ่งเป็ นที่ตงของคลั
ั้
งสินค้ าขนาดใหญ่ของบริ ษัท
ซึง่ ได้ เริ่ มลงทุนไว้ เมื่อปี 2558 โดยมีกาลังการผลิตสาหรับไม้ สบั และชีวมวลอัดแท่งที่ 120,000 ตันต่อ
ปี และ 24,000 ตันต่อปี ตามลาดับ โดยเบื ้องต้ นจะใช้ เป็ นโชว์รูมสาหรับลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศ
เพื่อแสดงให้ เห็นศักยภาพและความพร้ อมของบริ ษัทที่จะจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่าง
ต่อเนื่องตามคุณภาพที่ลกู ค้ าต้ องการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดว่าจะใช้ เงินลงทุนในโรงงานดังกล่าวประมาณ
40 ล้ านบาท โดยคาดว่าจะกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
4.2 บริ ษัทวางแผนการหาช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆ ให้ แก่เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราโดยใช้ ระบบ
Contract Farming พร้ อมกับขอการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนไม้ เศรษฐกิจ เพื่อให้ สินค้ าไม้
ดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบริ ษัทจะดาเนินการรับซื ้อที่ราคาที่สามารถแข่งขันกับตลาด
ได้ และในระยะยาว หากบริ ษัทมีความพร้ อมและเล็งเห็นศักยภาพของการเติบโตในอนาคต บริ ษัท
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วางแผนที่จะร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป.)และการยาง
แห่งประเทศไทย เพื่อสร้ างแหล่งวัตถุดิบที่มาจากจัดการป่ าไม้ ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล อันจะทา
ให้ เกิดการสร้ างอาชีพ เพื่อรองรับการขยายการดาเนินธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลของ
บริ ษัทอย่างยัง่ ยืน
5. บริ ษั ท พัฒ นาคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารกับ ลูก ค้ า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ ก่ อ นและหลัง การขาย โดยมี ก ารน า
ข้ อเสนอแนะจากลูกค้ ามาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยมีการ
จัดการแบบ Kaizen เพื่อมุง่ เน้ นให้ เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
2.3.2

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศ โดยสามารถ
แบ่งสัดส่วนการจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในและต่างประเทศโดยกาหนดจากสถานที่ปลายทางของสินค้ าที่บริ ษัทจัดส่งไปได้
ดังนี ้
ประเภทลูกค้ า
ลูกค้ าในประเทศ
ลูกค้ าต่างประเทศ

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

หมายเหตุ: สัดส่วนการจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลแบ่งตามประเภทลูกค้ า โดยกาหนดจากสถานที่ปลายทางของสินค้ าที่บริ ษัทจัดส่งไป ไม่รวม
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริษัท

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายในประเทศ
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายภายในประเทศ คือกลุ่มผู้ที่ต้องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตและจาหน่าย
แบ่งได้ เป็ น 5 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นกลุม่ ที่นาเชื ้อเพลิงชีวมวลไปใช้ เพื่อผลิตพลังงานความร้ อน โดยมีการใช้ หม้ อ
ไอน ้า (Boiler) ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม ได้ แก่ บริ ษัท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริ ษัท ที.ซี.ฟาร์ มาซูติคอล อุตสาหกรรม จากัด บริ ษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ ส โพลีเมอร์ ส (ระยอง) จากัด (มหาชน) บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) บริ ษัท ยูนิลเี วอร์
จากัด เป็ นต้ น
2. กลุม่ โรงไฟฟ้ า ซึง่ นาเชื ้อเพลิงชีวมวลไปใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าในโรงไฟฟ้ า เช่น บริ ษัท น ้าตาล
ขอนแก่น จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
3. กลุ่มผู้จัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล (“Trader”) นาเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ซื ้อจากบริ ษัทไปจาหน่ายต่ออีกทอด
หนึง่ เช่น บริ ษัท อิวาตานิ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
4. กลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ชีวมวลในอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ เป็ นเชือ้ เพลิง เช่น ผู้ผลิตแผ่นไม้ อดั
ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board หรื อ MDF) และผู้ผลิตแผ่นชิ ้นไม้ อดั (Particle
board) เป็ นต้ น
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5. กลุม่ ผู้แปรรูปชีวมวล ซึง่ นาเชื ้อเพลิงชีวมวลไปผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลเพื่อจาหน่ายต่อให้ กบั ผู้ใช้ เชื ้อเพลิง
ชีวมวลหรื อ Trader ต่ออีกทอดหนึง่ เช่น ผู้ผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet) และผู้ผลิตชิ ้นไม้
สับ (Woodchip) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ กลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับตลาดในประเทศ คือ กลุม่ ลูกค้ าที่นาเชื ้อเพลิงชีวมวลไปใช้
เป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิต ได้ แก่ (1) กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม และ (2) กลุม่ โรงไฟฟ้ า ซึ่งยอดซื ้อของลูกค้ า
2 กลุม่ นี ้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 83 ถึงร้ อยละ 90 ของรายได้ จากการจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศ ส่วนที่
เหลือประมาณร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 17 ของรายได้ จากการจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวลในประเทศจะจาหน่ายให้ กับ (3)
Trader (4) กลุม่ ผู้ใช้ ประโยชน์ชีวมวลในอุตสาหกรรมอื่นๆ และ (5) กลุม่ ผู้แปรรูปชีวมวล ซึง่ สามารถแสดงสัดส่วนได้ ดงั นี ้
สัดส่ วนรายได้ การจาหน่ ายเชือ้ เพลิงชีวมวลภายในประเทศแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2560
100%
80%

0.19%
3.65%

11.43%

0.16%

1.50%

19.36%

60%
40%

83.23%

20%
0%

2558
โรงงานอุตสาหกรรม

Trader

1.12%

0.13%

15.59%

6.94%

63.76%

63.28%

2559
โรงไฟฟ้า

3.32%

26.33%

อื่นๆ

2560
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หมายเหตุ: สัดส่วนรายได้ การจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลแบ่งตามประเภทลูกค้ าที่แสดง ไม่รวมจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริษัท

ลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมถือว่าเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีสดั ส่วนการซื ้อเชือ้ เพลิงชีวมวลกับบริ ษัทสูงสุด เนื่องจากเป็ น
กลุ่มลูกค้ าที่มีปริ มาณในการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็ นประจา กล่าวคือ
เมื่อไรที่ยงั มีการผลิตสินค้ าอยู่ ลูกค้ ากลุม่ นี ้ก็ มีความต้ องการใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวล โดยลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ใช้ เชือ้ เพลิงชีว
มวลในกระบวนการผลิต ได้ แก่ (1) กลุ่มลูกค้ าที่มีพื ้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
้ ่ในเขตควบคุมมลพิษ หรื อพื ้นที่ที่
ใกล้ เคียงแหล่งชุมชน เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดชลบุรี เป็ นต้ น
(2) กลุม่ ลูกค้ าที่จาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าที่เรี ยกร้ องให้ ผ้ ผู ลิตผลิตสินค้ าด้ วยกระบวนการที่มีการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนต่า
หรื อรักษาสิ่งแวดล้ อม (3) กลุม่ ลูกค้ าที่มีความใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ นอกจากลูกค้ ากลุม่ อุตสาหกรรม ลูกค้ ากลุ่ม
โรงไฟฟ้ าก็ถือเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตที่สม่าเสมอและต่อเนื่องด้ วย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายต่ างประเทศ
ในส่วนของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายต่างประเทศ ได้ แก่
1. กลุม่ ผู้จดั จาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล (“Trader”)
2. กลุม่ ลูกค้ าที่ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล (End-User) ซึง่ ได้ แก่ โรงไฟฟ้ า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
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สัดส่ วนรายได้ การจาหน่ ายเชือ้ เพลิงชีวมวลต่ างประเทศแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2560
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หมายเหตุ: สัดส่วนรายได้ การจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลแบ่งตามประเภทลูกค้ าที่แสดง ไม่รวมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริษัท

โดยลูกค้ ากลุม่ Trader จะเป็ นกลุ่มลูกค้ าหลัก ซึ่งลูกค้ ากลุ่ม Trader ต่างประเทศจะนาเชือ้ เพลิงชีวมวลไป
จาหน่ายต่อให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าโรงไฟฟ้ าเป็ นหลัก โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าโรงไฟฟ้ าญี่ปนุ่ และโรงไฟฟ้ าเกาหลี ใต้ โดยมีสดั ส่วน
การซื ้ออยู่ที่ประมาณร้ อยละ 82 ถึงร้ อยละ 100 เนื่องจากลูกค้ าต่างประเทศส่วนใหญ่ จะมีนโยบายติดต่อซื ้อขายผ่าน
Trader ที่ร้ ูจกั เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากการจัดหาชีวมวลโดยตรงของตนเอง เช่น การไม่สามารถจัดหาสินค้ าได้ ตรง
ตามคุณภาพที่ต้องการ การติดต่อกับ Supplier หลายรายเพื่อรวบรวมสินค้ าจานวนมาก และการไม่สามารถจัดหาสินค้ า
ได้ ทนั เวลา เป็ นต้ น โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสร้ างความมัน่ ใจให้ กับลูกค้ าต่างประเทศด้ วยการมีคลังสินค้ าที่สามารถ
จัดเก็บสินค้ าได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และปริ มาณตามที่ลกู ค้ าต้ องการ ซึง่ ลูกค้ าสามารถเข้ ามาตรวจสอบสินค้ าได้ ก่อนที่บริ ษัท
จะทาการส่งมอบสินค้ าตามเวลาที่ลกู ค้ ากาหนด ตลาดเป้าหมายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และ
ประเทศในแถบยุโรป เป็ นต้ น ทัง้ นีใ้ นอนาคต สัดส่วนของกลุ่มลูกค้ าต่างประเทศจะมีการขยายตัวมากขึ ้น เนื่องจาก
นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนทังในระดั
้
บโลกและระดับประเทศที่จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยสามารถขยายฐานลูกค้ าต่างประเทศได้ เ พิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าที่
ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล (End-User) เพื่อเพิ่มสัดส่วนของลูกค้ ากลุม่ นี ้ให้ เพิ่มขึ ้นในอนาคต
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สัดส่ วนรายได้ การจาหน่ ายเชือ้ เพลิงชีวมวลต่ างประเทศแบ่ งตามประเทศของ End-User
ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2560
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หมายเหตุ: 1/ สัดส่วนรายได้ การจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลที่แสดง ไม่รวมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริษัท
2/ อื่นๆ เป็ นสัดส่วนที่ ABE ขายให้ กบั Trader ในประเทศมาเลเซียซึง่ ไม่สามารถระบุได้ วา่ ขายต่อให้ กบั End-User ประเทศใด

2.3.3

ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน

ก)
ภาวะอุตสาหกรรม
ความต้ องการใช้ พลังงาน
ความต้ องการใช้ พลังงานของโลกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย U.S. Energy Information Administration (“EIA”) ได้
ทาการวิเคราะห์และประมาณการปริ มาณการใช้ พลังงานของโลกไว้ ใน International Energy Outlook 2016 ซึ่งเป็ นการ
ประมาณการในกรณีของการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประชากร และเทคโนโลยีในแบบที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ( Reference
case) แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณการใช้ พลังงานของโลกจะเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในอีก 3 ทศวรรษข้ างหน้ า จาก 549
quadrillion British thermal units (“Btu”) ในปี 2555 เป็ น 815 quadrillion Btu ในปี 2583 คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
48.45 โดยเฉพาะปริ มาณการใช้ พลังงานของประเทศไม่ได้ เป็ นสมาชิกองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (“Non-OECD”) เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 71.00 ในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2583 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ประเทศที่ เป็ น
สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (“OECD”) ที่เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 18.00 โดยกลุม่ ประเทศ
Non-OECD เริ่ มมีการใช้ พลังงานทังหมดรวมกั
้
นมากกว่ากลุม่ ประเทศ OECD ตังแต่
้ ปี 2550 และเมื่อถึงปี 2583 กลุ่ม
ประเทศ Non-OECD จะใช้ พลังงานเป็ น 2 ใน 3 ของความต้ องการใช้ พลังงานของโลก โดยกลุม่ ประทศในเอเชียที่ไม่ได้
เป็ นสมาชิกองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (“Non-OECD Asia”) ซึ่งรวมไปถึงประเทศจีนและ
อินเดีย มีปริ มาณการใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้นมากกว่าครึ่งของการใช้ พลังงานทัว่ โลก โดยจากการประมาณการในปี 2583 การ
ใช้ พลังงานของกลุม่ ประเทศ Non-OECD Asia จะมากกว่าการใช้ พลังงานของกลุม่ ประเทศ OECD อยู่ประมาณ 40
quadrillion Btu ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียดได้ ตามแผนภาพการใช้ พลังงานตามกลุม่ ประเทศ พ.ศ. 2555 ถึง 2583
โดยปั จจัยหลักที่ทาให้ การใช้ พลังงานของโลกเพิ่มขึ ้นนัน้ มาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก จากการ
ประมาณการของ EIA ซึ่งวัดการขยายตัวของเศรษฐกิ จจากการเพิ่มขึ ้นของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: “GDP”) GDP ของโลกจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.30 ต่อปี จากปี 2555 ถึงปี 2583 โดย GDP ของกลุม่
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 ใจว่า จะสามารถจัด หาพลัง งานให้ เ พี ย งพอต่อ ความต้ อ งการใช้ ใ นอนาคต หลายประเทศจึ ง ให้
ความสาคัญกับการจัดหาเชื ้อเพลิง โดยเน้ นการแสวงหาและพัฒนาเชื ้อเพลิงที่มีความยัง่ ยืน แม้ ในอนาคตพลังงานฟอสซิล
(Conventional Energy) ได้ แก่นา้ มัน ถ่านหิน และก๊ าซธรรมชาติ ยังเป็ นแหล่งพลังงานหลักของโลกอยู่ แต่พลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy) ก็ได้ เข้ ามามีบทบาทในการเพิ่มความมัน่ คงด้ านพลังงานให้ กบั หลายประเทศ เพื่อลดการ
พึ่งพิงพลังงานฟอสซิล เนื่องจาก (1) เป็ นแหล่งพลังงานที่สามารถสร้ างใหม่ได้ ใ นระยะเวลาที่ไม่นานและไม่หมดไป (2)
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมมากกว่าพลังงานฟอสซิล เนื่องจากไม่มีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากกระบวนการผลิตพลังงาน
โดยจากการประมาณการของ EIA พลังงานทดแทนจะเป็ นแหล่งพลังงานที่มีการใช้ เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ โดยการใช้ พลังงาน
ทดแทนจะเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ถึงปี 2583 โดยเฉลี่ยร้ อยละ 2.60 ต่อปี ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ ตามแผนภาพการ
ใช้ พลังงานของโลกตามประเภทเชื ้อเพลิงปี 2533 ถึงปี 2583

นโยบายการใช้ พลังงานทดแทน
หากดูในแง่ของนโยบาย ประเทศต่างๆได้ สนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนผ่านนโยบายและเป้าหมายการใช้
พลังงานของประเทศ ในต้ นปี 2558 มี 145 ประเทศทัว่ โลกที่บงั คับใช้ นโยบายสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทน ซึ่งเพิ่มขึ ้น
ประมาณ 9 เท่า จากในปี 2548 ที่มีอยูเ่ พียง 15 ประเทศ
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ทังนี
้ ้ ความพยายามและความร่ วมมือในการสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนไม่ได้ อยู่แค่ในระดับประเทศ แต่
ขยายวงกว้ างทังในระดั
้
บโลกและระดับภูมิภาค ดังนี ้
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 70 (The 70th session of the United Nations General
Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ รับรอง
วาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืน พ.ศ. 2573 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) 17 ข้ อ เพื่อให้ ประเทศสมาชิก 193 ประเทศ นาไปปฏิบตั ิให้ บรรลุผล
สาเร็ จ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม โดยเป้าหมายหนึง่ คือ พลังงานสะอาดที่ทกุ คน
เข้ าถึงได้ ซึง่ มีเป้าหมายย่อย คือ การเพิ่มสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในสัดส่วนการใช้ พลังงานของโลก นอกจากนี ้ เมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2558 ในการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21
(Conference of Parties: COP21) 196 ประเทศทัว่ โลก ได้ ลงมติเห็นชอบในร่ างข้ อตกลงปารี ส (Paris Agreement) ที่มี
การกาหนดเป้าหมายจากัดระดับอุณหภูมิเฉลีย่ ของโลกไม่ให้ เพิ่มสูงขึ ้นเกินระดับ 2 องศาเซลเซียส โดยประเทศต่างๆต้ อง
กาหนดเป้าหมายและดาเนินการลดก๊ าซเรื อนกระจกอย่างเข้ มข้ น และรายงานความคืบหน้ าทุก 5 ปี โดยมีผลบังคับใช้
อย่างเป็ นทางการตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ เป็ นการชี ้ให้ เห็นว่าประเทศต่างๆทัว่ โลกได้ ตระหนักถึงความสาคัญใน
การแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อน ซึง่ จะทาให้ การใช้ พลังงานทดแทนมีบทบาทมากขึ ้น
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ มีการบังคับใช้ Renewable Energy Directive ในปี 2552
โดยตังเป
้ ้ าหมายการใช้ พลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป (European Union: EU) ให้ อยู่ที่ร้อยละ 20.00 ของการใช้
พลังงานขันสุ
้ ดท้ ายภายในปี 2563 ซึง่ การจะบรรลุเป้าหมายนี ้ แต่ละประเทศในสหภาพยุโรปได้ มีการตังเป
้ ้ าสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนในประเทศของตนเองตังแต่
้ ร้อยละ 10.00 สาหรับประเทศมอลตา ถึงร้ อยละ 49.00 ในประเทศสวีเดน
นอกจากนี ้ ยังกาหนดให้ ในแต่ละประเทศต้ องมีการใช้ พลังงานทดแทนอย่างน้ อยร้ อยละ 10.00 สาหรับเชื ้อเพลิงในภาค
ขนส่งภายในปี 2563 และในปี 2557 สหภาพยุโรปได้ ขยายเป้าหมายสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนของสหภาพยุโรปให้
อยูท่ ี่ร้อยละ 27.00 ของการใช้ พลังงานทังหมดภายในปี
้
2573
22 ประเทศในกลุม่ สันนิบาตอาหรับ (Arab League) ได้ เห็นความสาคัญของการวางแผนเป้าหมายระยะยาว
สาหรับการใช้ พลังงานทดแทน โดยได้ ออก Arab Renewable Energy Strategy 2030 เพื่อเป็ นนโยบายสนับสนุนการ
วางแผนเป้าหมาย โดยได้ พฒ
ั นา Arab Renewable Energy Framework (AREF) เพื่อเป็ นแนวทางในการวางพัฒนา
National Renewable Energy Action Plan (NREAP) ของแต่ละประเทศ โดยแต่ละประเทศได้ มีการกาหนดเป้าหมาย
สัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในปี 2563 และปี 2573 ของตนเอง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ได้ มี
การจัดทาแผน ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016 – 2025, Phase I 2016 – 2020 โดย
ได้ มีการตัง้ เป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ เป็ นร้ อยละ 23.00 ของการจัดหาพลังงานขันต้
้ น (Total Primary
Energy Supply) ภายในปี 2568
อุปสงค์ และอุปทานพลังงานทดแทนในแต่ ละประเทศและภูมิภาค
ประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใช้ พลังงานทดแทนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลจากนโยบายการส่งเสริ มการผลิต
และการใช้ พลังงานทดแทนของภาครัฐ โดยพลังงานทดแทนดังกล่าว รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน ้า
เชือ้ เพลิงชีวมวล ก๊ าซชีวภาพ พลังงานขยะ และเชือ้ เพลิงชีวภาพ (เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล) โดยกรมพัฒนาพลังงาน
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ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ จดั ทาแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ. 2558 –
2579 (“AEDP2015”) และกาหนดเป้าหมายการใช้ พลังงานทดแทนของประเทศ ทังในรู
้ ปของพลังงานไฟฟ้ า ความร้ อน
และเชื ้อเพลิงชีวภาพ ให้ อยูท่ ี่ร้อยละ 30.00 ของการใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ ายในปี 2579 จากในปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 12.94
ของการใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ าย โดยสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในปี 2555 ถึงปี 2558 และเป้าหมายในปี 2579 สามารถ
แสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
ประเภทพลังงานทดแทน
ก.พลังงานไฟฟ้า1/ (เมกะวัตต์ )
1. พลังงานแสงอาทิตย์
2. เชื ้อเพลิงชีวมวล
3. พลังงานน ้า2/
4. พลังงานลม
5. ก๊ าซชีวภาพ3/
6. ขยะ4/
รวมพลังงานไฟฟ้า (เมกะวัตต์ )
รวมพลังงานไฟฟ้า
(พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
ข.พลังงานความร้ อน
(พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ)
1. เชื ้อเพลิงชีวมวล
2. ก๊ าซชีวภาพ
3. พลังงานแสงอาทิตย์
4. พลังงานขยะ
5. พลังงานความร้ อนทางเลือกอืน่ 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

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
หมายเหตุ: 1/ รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ
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2/ รวมกาลังการผลิต ≤ 12MW และโรงไฟฟ้าพลังงานน ้าท้ ายเขื่อน และเป็ นกาลังการผลิตติดตังที
้ ่มีอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั
3/ ประกอบด้ วยน ้าเสีย/ของเสีย และพืชพลังงาน
4/ ประกอบด้ วยขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม
5/ ประกอบด้ วยความร้ อนใต้ พิภพและน ้ามันจากยางรถยนต์ใช้ แล้ ว

จาก AEDP2015 ทาให้ สามารถคาดการณ์ได้ วา่ การผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนในอนาคตจะมีปริ มาณ และสัดส่วน
เพิ่มขึน้ จากการใช้ พลังงานทดแทนในปั จจุบนั ซึ่งพลังงานเชื อ้ เพลิงชี วมวลเป็ นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งที่จะถูก
นาไปใช้ เพิ่มขึ ้นในอนาคต โดยการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทย เป็ นการใช้ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ า และพลังงานความ
ร้ อน โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้ วยเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ ถกู ตังเป
้ ้ าให้ มีกาลังการผลิตติดตังเพิ
้ ่มขึ ้นจาก 2,815 เมกะวัตต์ใน
ปี 2559 เป็ น 5,570 เมกะวัตต์ในปี 2579 คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.45 ต่อปี และการผลิตพลังงานความร้ อนด้ วย
เชื อ้ เพลิงชีวมวลได้ ถูกตัง้ เป้าเพิ่มขึน้ จาก 6,507 พันตันเทียบเท่านา้ มันดิบ ในปี 2559 เป็ น 22,100 พันตันเทียบเท่า
น ้ามันดิบในปี 2579 คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.01 ต่อปี ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล
ในประเทศในอนาคต ซึง่ สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล

เมกะวัตต์

4,000
3,000
2,000

15,000

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

10,000

1,000
0

2555 2556 2557 2558 2559

22,100

20,000

CAGR =4.45%
1,960

25,000
พันตันเทียบเท่ านา้ มันดิบ

5,570

6,000

5,000

การผลิตพลังงานความร้ อนจากเชือ้ เพลิงชีวมวล

5,000

2579

0

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

2555 2556 2557 2558 2559

2579

1. การใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าของประเทศไทยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากร
ในประเทศ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้ รัฐบาลจะต้ องมีการวางแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศเพื่อ
รองรับการขยายตัวของความต้ องการใช้ ไฟฟ้ า จากแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579
(“PDP 2015”) ได้ จดั ทาประมาณการความต้ องการพลังงานไฟฟ้ ารวมสุทธิของประเทศว่ามีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ
2.67 ต่อปี โดยในปี 2579 ค่าพยากรณ์ความต้ องการพลังงานไฟฟ้ ารวมสุทธิ และพลังไฟฟ้ าสูงสุดสุทธิ มีค่าประมาณ
326,119 ล้ านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตามลาดับ โดยจากสมมติฐานที่กล่าวมา เมื่อสิ ้น PDP2015 ณ สิ ้นปี 2579
ประเทศไทยจะมีกาลังผลิตไฟฟ้ ารวมสุทธิ 70,335 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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กาลังผลิตไฟฟ้ า ณ ธันวาคม 2557

37,612 เมกะวัตต์

กาลังผลิตไฟฟ้ าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579

57,459 เมกะวัตต์

จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

21,648 เมกะวัตต์
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กาลังผลิตไฟฟ้ าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579

-24,736 เมกะวัตต์

รวมกาลังผลิตไฟฟ้ าทังสิ
้ ้น ณ สิ ้นปี 2579

70,335 เมกะวัตต์

ที่มา: PDP 2015

ทังนี
้ ้ รัฐบาลได้ มีนโยบายส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ซึง่ รวมถึง การผลิตไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงชีว
มวล เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรในประเทศให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และเพิ่มความมัน่ คงด้ านพลังงาน ด้ วยการสนับสนุนให้
มีการรับซื ้อไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิ ตไฟฟ้ าเอกชนทังจากผู
้
้ ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก (Small Power
Producer: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) และมีมาตรการจูงใจด้ านราคา
ผ่านระเบียบการรับซื ้อไฟฟ้ า โดยจานวนโครงการของโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากที่มีการขายไฟฟ้ าเข้ าระบบเชิ ง
พาณิชย์ มีจานวนเพิ่มขึ ้นจาก 39 โครงการ เป็ น 160 โครงการ และมีปริ มาณขายตามสัญญาเพิ่มขึ ้นจาก 254 เมกะวัตต์
ในปี 2551 เป็ น 1,149 เมกะวัตต์ ในปี 2560 คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.25 ต่อปี ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้
ดังนี ้
ปี

SPP
จานวน ปริมาณขาย
โครงการ ตามสัญญา
(เมกะวัตต์ )

VSPP
จานวน
ปริมาณขาย
โครงการ ตามสัญญา
(เมกะวัตต์ )

รวมทัง้ หมด
จานวน
ปริมาณขาย
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

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: ข้ อมูลการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต ณ วันที่ 11 ก.ค. 60 ข้ อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 19 ก.ค. 60 และข้ อมูลการไฟฟ้านครหลวง ณ
วันที่ 18 ก.ค. 60

สาหรับโรงไฟฟ้ าชีวมวล รัฐบาลมีมาตรการจูงใจโดยในอดีตจะกาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื ้อไฟฟ้ า (Adder) จาก
ราคารับซื ้อไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าชีวมวลในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันแรกที่เริ่ มต้ นซื ้อขาย
ไฟฟ้ า และในปั จจุบนั มีการเปลีย่ นรูปแบบการรับซื ้อไฟฟ้ าในรู ปแบบ Feed-in Tariff (“FiT”) ซึ่งผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ าชีว
มวลจะได้ รับอัตรารับซื ้อไฟฟ้ า บวกอัตรารับซื ้อไฟฟ้ าพิเศษ (“FiT Premium”) ตามข้ อกาหนดของแต่ละโครงการและ
ประเภทเชือ้ เพลิง นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ าชีวมวล จะได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้ าจาก
ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 21
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เชื อ้ เพลิงชี วมวลจากคณะกรรมการส่ง เสริ มการลงทุน โดยได้ รับสิทธิ ประโยชน์ การยกเว้ น ภาษี เ งิ นได้ นิ ติบุค คลเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี ทาให้ ผ้ ูประกอบการมีความสนใจในการที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้ าชี วมวลอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา
คณะกรรมการกากับ กิ จการพลังงาน (กกพ.) จะด าเนินการประกาศรั บซือ้ ไฟฟ้ า เพื่อคัด เลือกผู้สนใจดาเนิน กิ จการ
โรงไฟฟ้ าชีวมวลตามกาลังผลิตไฟฟ้ าที่กาหนดไว้
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”) ได้ เห็นชอบการรับซื ้อ
ไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในรู ปแบบ FiT โดยมีเป้าหมายการรับซื ้อไฟฟ้ าทังหมด
้
568 เมกกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้ าใหม่
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ กาหนดให้ ผ้ ดู าเนินกิจการโรงไฟฟ้ าต้ องมีแผนการจัดหาเชื ้อเพลิง และต้ องมีแผนการพั ฒนาเชื ้อเพลิงใหม่
เพิ่มเติมในพื ้นที่ร่วมด้ วย เช่น การปลูกพืชพลังงาน เป็ นต้ น รายละเอียดการรับซื ้อไฟฟ้ าสามารถแสดงได้ 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 า ซชี ว ภาพจากนา้ เสีย
3.76
และของเสีย
ก๊ า ซ ชี ว ภ า พ จ า ก พื ช
5.34
พลังงาน

FiT Premium
(บาทต่ อหน่ วย)

- 0.30 – 0.50 สาหรับ
การขายไฟในรูปแบบ
Firm ที่มีระยะเวลาไม่
เกิน 6 เดือน
- 0.50 สาหรับโครงการ
ในพื น้ ที่ 3 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ และ 4
อาเภอในจังหวัดสงขลา

ที่มา: สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: 1/ SPP Hybrid-Firm โรงไฟฟ้าขนาดมากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ โดยสามารถใช้ เชื ้อเพลิง ได้ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 1 ประเภท โดยไม่กาหนดสัดส่วน และใช้ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ร่วมได้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นสัญญาประเภท Firm กับการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตเท่านัน้ และห้ ามใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลมาช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้ นช่วงการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
2/ VSPP Semi-Firm โรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล ก๊ าซชีวภาพ (นา้ เสีย/ของเสีย) และก๊ าซชีวภาพ
(พืชพลังงาน) สามารถใช้ ระบบกักเก็บ พลังงาน (ESS) ร่ วมได้ ต้ องเป็ นสัญญาประเภท Firm จานวน 6 เดือน โดยจะต้ อง
ครอบคลุมเดือนที่คาดว่าจะมีการใช้ พลังไฟฟ้าสูงสุด 4 เดือน (มีนาคม – มิถนุ ายน) และสาหรับ 6 เดือนที่เหลือจะเป็ นสัญญา
Non-Firm ห้ ามใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้ นช่วงการเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้า

นอกจากนี ้ กพช.ได้ เห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้ าประชารัฐ สาหรับพื ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับซื ้อไฟฟ้ า
จากการผลิตไฟฟ้ าชีวมวล ไม่เกิน 12 เมกะวัตต์ และจากการผลิตไฟฟ้ าจากก๊ าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ไม่เกิน 30 เมกะ
วัตต์ ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งในการสร้ างความมั่นคงด้ านไฟฟ้ าภาคใต้ ซึ่งปั จจุบนั มีกาลังการผลิตอยู่ที่ 3,089 เมกะวัตต์
ขณะที่ความต้ องการไฟฟ้ าสูงสุดของระบบการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยูท่ ี่ 2,713 เมกะวัตต์ และหากเกิด
กรณี วิกฤติหรื อเหตุสดุ วิสยั ที่ทาให้ โรงไฟฟ้ าหลักในพืน้ ที่หยุดกะทันหัน จะส่งผลให้ ภาคใต้ มีกาลังผลิตไฟฟ้ าสารองไม่
เพียงพอ
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จากข้ อมูลจากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน โรงไฟฟ้ าชีวมวลทังขนาดเล็
้
ก
และขนาดเล็กมากที่มีภาระผูกพันในการขายไฟฟ้ าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ มีทงสิ
ั ้ ้น 207 โครงการ รวมกาลังการผลิตติดตัง้
ทังสิ
้ ้น 2,456 เมกะวัตต์ ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
ขายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิง
พาณิชย์ แล้ ว

เซ็นสัญญาซือ้ ขายไฟ
รวม
แต่ ยงั ไม่ ขายไฟฟ้าเข้ า
(1) + (2)
ระบบเชิงพาณิชย์
จานวน กาลังการผลิต จานวน กาลังการผลิต จานวน กาลังการผลิต
โครงการ (เมกะวัตต์) โครงการ (เมกะวัตต์) โครงการ (เมกะวัตต์)
160
2,113
47
344
207
2,457

เป้าหมาย
AEDP
กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์)
5,570

ส่ วนที่เหลือ
จากเป้าหมาย
AEDP
กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์)
3,113

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: ข้ อมูลการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต ณ วันที่ 11 ก.ค. 60 ข้ อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 19 ก.ค. 60 และข้ อมูลการไฟฟ้านครหลวง ณ
วันที่ 18 ก.ค. 60

2. การใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้ อน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมีความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้ อนไว้ ใช้ ในกระบวนการ
ผลิต เช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมี เป็ นต้ น โดยใช้
หม้ อไอน ้า (Boiler) เพื่อผลิตพลังงานความร้ อนในรูปแบบของไอน ้า โดยหม้ อไอน ้าจะใช้ เชื ้อเพลิงในการเผาไหม้ และผลิต
พลังงานความร้ อน ซึง่ เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการเผาไหม้ นนแบ่
ั ้ งได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ (1) เชื ้อเพลิงที่เป็ นของแข็ง เช่น ถ่านหิน
กะลาปาล์ม แกลบ (2) เชื ้อเพลิงที่เป็ นของเหลว เช่น น ้ามันก๊ าด น ้ามันเตา น ้ามันดีเซล (3) เชื ้อเพลิงที่เป็ นก๊ าซ เช่น ก๊ าซ
ธรรมชาติ ก๊ าซหุงต้ ม ก๊ าซชีวภาพ ทังนี
้ ้ การใช้ เชื ้อเพลิงประเภทใดขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบหม้ อไอน ้า โดยส่วนใหญ่เชื ้อเพลิง
ประเภทเดียวกันจะสามารถใช้ แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม จะต้ องมีการตังค่
้ าปรับเครื่ องใหม่ให้ สามารถรองรับเชื ้อเพลิงที่จะ
ใช้ แทนด้ วย จากข้ อมูลดิบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีผ้ ปู ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ หม้ อไอน ้า 6,665 ราย
รวมจานวนหม้ อไอนา้ ทังสิ
้ ้น 15,317 ลูก ซึ่งมีขนาดความดันและแรงม้ าต่างกันออกไปตามความต้ องการใช้ งานของ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งตามประเภทเชื ้อเพลิงที่ใช้ ของหม้ อไอน ้าได้ ดงั นี ้
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ทังนี
้ ้ หม้ อไอน ้าที่ใช้ เชื ้อเพลิงที่เป็ นของแข็ง หรื อสามารถใช้ เชื ้อเพลิงได้ 2 ประเภท ได้ แก่ของแข็งและของเหลว
หรื อของแข็งและก๊ าซ มีจานวน 4,793 ลูก หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.72 จากจานวนหม้ อไอน ้าทังหมด
้
ในจานวนนี ้
หม้ อไอน ้าที่สามารถใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นของแข็งได้ 4,216 ลูก ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่มีความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการที่ใช้ ถ่านหินมีโอกาสจะเปลี่ยนมาใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวล
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยกว่าการใช้ ถ่านหิน ซึง่ จะส่งผลให้ ปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ ้นในอนาคต
ในการผลิตพลังงานความร้ อน กะลาปาล์มถือเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีบทบาทสาคัญ เนื่องจากกะลาปาล์มให้ ค่า
ความร้ อนสูง โดยปริ มาณกะลาปาล์มจะขึ ้นอยู่กบั ผลผลิตปาล์มน ้ามันในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยจัดได้ ว่าเป็ นผู้ผลิต
ปาล์มน ้ามันอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2559 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์วา่ จะมี
ผลผลิตปาล์มน ้ามันที่ประมาณ 11.68 ล้ านตัน ซึ่งจะก่อให้ เกิดปริ มาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีประมาณ 0.47 ล้ านตัน
อย่างไรก็ตาม ปริ มาณกะลาปาล์มในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ จึงมีการนาเข้ ากะลาปาล์มจากประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึง่ เป็ นผู้ผลิตปาล์มน ้ามันเป็ นอันดับ 1 และ 2 ของโลก ตามลาดับ โดยหากคานวณปริ มาณกะลา
ปาล์มเชิงทฤษฏีโดยใช้ อตั ราส่วนชีวมวลต่อผลลิตปาล์มน ้ามันที่ 0.04 ปริ มาณกะลาปาล์มรวมของประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซียจะเท่ากับ 7.79 ล้ านตัน และ 4.17 ล้ านตัน ตามลาดับ ทังนี
้ ้ กรมศุลกากรไม่มีการเปิ ดเผยยอดการนาเข้ ากะลา
ปาล์มของประเทศไทย จึงไม่สามารถระบุปริ มาณกะลาปาล์มที่นาเข้ ามาจาก 2 ประเทศดังกล่าวได้ โดยปริ มาณกะลา
ปาล์มเชิงทฤษฎีของแต่ละประเทศสามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎีปี 2550 ถึงปี 2559 ของประเทศไทย
ประเทศไทย
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
1/
ผลผลิตปาล์มน ้ามัน (ล้ านตัน)
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
ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน)
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม
หมายเหตุ: 1/ ผลผลิตปาล์มน ้ามันปี 2559 คาดการณ์โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2/ ปริมาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีคานวณจากอัตราส่วนชีวมวลต่อผลผลิต (Residue Product Ratio) ที่ 0.04

ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎีปี 2552 ถึงปี 2558 ของประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
พื ้นที่เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน (ล้ านเฮกตาร์ )
7.95
8.55
9.10 10.13 10.47 10.75 11.30
ประมาณการผลผลิตปาล์มน ้ามัน
135.39 145.61 154.97 172.51 178.30 183.07 192.44
1/
(ล้ านตัน)
ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎี
5.42
5.82
6.20
6.90
7.13
7.32
7.70
2/
(ล้ านตัน)
ที่มา: Badan Pusat Statistik
หมายเหตุ: 1/ ผลผลิตปาล์มน ้ามันตังแต่
้ ปี 2552 ถึงปี 2558 ถูกประมาณการจากอัตราผลผลิตปาล์มนา้ มันในปี 2548 ที่ 17.03 ตันต่อเฮกตาร์
จากการเก็บข้ อมูลของ PWC
2/ ปริมาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีคานวณจากอัตราส่วนชีวมวลต่อผลผลิต (Residue Product Ratio) ที่ 0.04
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ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎีปี 2552 ถึงปี
ประเทศมาเลเซีย
พื ้นที่เพาะปลูกปาล์มน ้ามัน (ล้ านเฮกตาร์ )
อัตราผลผลิตปาล์มน ้ามัน (ตันต่อเฮกตาร์ )
ผลผลิตปาล์มน ้ามัน (ล้ านตัน)
ปริมาณกะลาปาล์ 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

ที่มา: Economic & Industry Development Division, Malaysian Palm Oil Board
หมายเหตุ: 1/ ปริมาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีคานวณจากอัตราส่วนชีวมวลต่อผลผลิต (Residue Product Ratio) ที่ 0.04

ในส่วนของเชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นผลพลอยได้ จากไม้ ถือเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลหนึ่งที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็ น
เชื ้อเพลิงชีวมวลที่ยงั มีปริ มาณอุปทานในประเทศที่เพียงพอ โดยมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อมประเมินปริ มาณเชื ้อเพลิง
ชีวมวลเชิงทฤษฎีที่ได้ จากไม้ ยางพารา ซึ่งเป็ นไม้ ที่มีการโค่นจากการทาสวนยางทุกปี โดยคานวณจากพื ้นที่ที่ให้ ผลผลิต
และอัตราส่วนชีวมวลต่อพื ้นที่ที่ให้ ผลผลิตที่ 3 ตันต่อไร่สาหรับขี ้เลือ่ ย 5 ตันต่อไร่สาหรับรากไม้ และ 12 ตันต่อไร่สาหรับปี ก
ไม้ และเศษไม้ โดยปริ มาณชีวมวลไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎีปี 2557 ถึงปี 2559 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ปริมาณชีวมวลไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎีปี 2557 ถึงปี 2559
ประเทศไทย
เนื ้อที่ที่กรี ดยางได้ ทวั่ ประเทศ (ไร่) 1/
พื ้นที่ที่ให้ ผลผลิต (ไร่) 2/
ปริ มาณขี ้เลือ่ ยไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน)
ปริ มาณรากไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน)
ปริ มาณปี กไม้ และเศษไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน)

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

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: 1/ พื ้นที่ที่กรีดยางได้ ทวั่ ประเทศปี 2559 คาดการณ์โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2/ พื ้นที่ให้ ผลผลิตคานวณจากเนื ้อที่กรีดได้ ของยางพาราจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารด้ วย 25

สาหรับชีวมวลจากเศษไม้ อื่นๆ ในปี 2556 มูลนิธิพลังงานเพื่อสิง่ แวดล้ อมได้ ประเมินศักยภาพชีวมวลเศษไม้ อื่นๆ
เฉพาะไม้ 13 ประเภท ที่อนุญาตให้ เข้ าโรงเลือ่ ยเท่านัน้ ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมป่ าไม้ ได้ แก่ ยูคา
ลิปตัส กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ สะเดาเทียม สนทะเล สนปฎิพทั ธ์ มะพร้ าว มะขาม มะปรางบ้ าน มะไฟ
บ้ าน จามจุรี และไม้ ตาล ซึง่ ประมาณการว่าจะมีปริ มาณชีวมวลเศษไม้ อื่นๆเชิงทฤษฎีประมาณ 18.51 ล้ านตัน
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศที่มีการใช้ พลังงานสูงติดอันดับของโลก เนื่องจากเป็ นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นประเทศที่มีการใช้ พลังงานไฟฟ้ ามากเป็ นอันดับ 2 ของกลุม่ ประเทศ OECD โดยก่อนการ
เกิดอุบตั ิเหตุที่โรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ ฟุกุชิมะไดอิชิ (Fukushima Daiichi Nuclear Power Station) ในปี 2554 การ
ผลิตพลังงานของญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่ ใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล (ประมาณร้ อยละ 60) และพลังงานนิวเคลียร์ (ประมาณร้ อยละ 30)
หลังเกิดอุบตั ิเหตุประเทศญี่ปนได้
ุ่ ลดการใช้ พลังงานนิวเคลียร์ และหันมาใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลมากขึ น้ อย่างมีนยั สาคัญ ทา
ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 25
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ให้ ต้องมีการนาเข้ าเชื ้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศที่มีแหล่งเชื ้อเพลิงฟอสซิลน้ อย
ส่งผลให้ ต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ ้น และการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานฟอสซิลเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ ส่งผลต่อกระทบ
ต่อความมัน่ คงด้ านพลังงาน และสิง่ แวดล้ อมของประเทศ รัฐบาลญี่ปนจึ
ุ่ งมีการกาหนดยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานใหม่ โดย
มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ พลังงานฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 (Strategic Energy Plan (April 2014)) ซึง่ มุง่
สูก่ ารสร้ างสมดุลทางพลังงาน (3E+S) ได้ แก่ความมัน่ คงทางพลังงาน (Energy Security) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
(Economic Efficiency) การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม (Environmental Conservation) และความปลอดภัย (Safety) โดยตาม
แผนยุทธศาสตร์ พลังงานฉบับที่ 4 ได้ เป็ นการวางแผนและกาหนดเป้าหมายในอนาคต โดยเป้าหมายสาคั ญหนึ่ง คือ
สัดส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้ าของประเทศ โดยตังเป
้ ้ าลดการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มการผลิต
พลังงานจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 22 ถึง ร้ อยละ 24

จากข้ อมูลของ Ministry for Economy, Trade and Industry ของประเทศญี่ปนุ่ ประเทศญี่ปนจะเป็
ุ่
นประเทศที่
มีความต้ องการเชื ้อเพลิงชีวมวลสูงเป็ นอันดับที่ 5 ของโลก โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจาก
เชื ้อเพลิงชีวมวลให้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 2 เท่าของปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.70 ถึง ร้ อยละ 4.60 ของการผลิตพลังงานจาก
พลังงานทดแทนตามเป้าหมายสัดส่วนพลังงานปี 2573 ในแง่ของการผลิตพลังงานไฟฟ้ า รัฐบาลได้ ทาการสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าผ่านนโยบายการรับซื ้อไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในรู ปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
จึงทาให้ โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน รวมถึงโรงไฟฟ้ าชีวมวลเพิ่มจานวนมากขึ ้นนับตังแต่
้ ปี 2555 ที่มีการใช้ นโยบายดังกล่าว
ปริ มาณเชื ้อเพลิงชีวมวลมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ในประเทศ ประเทศญี่ปนจึ
ุ่ งมีการนาเข้ าเชื ้อเพลิงชีว
มวลเพื่อมาใช้ ในการผลิตพลังงาน ทังในส่
้ วนของกะลาปาล์ม เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ไม้ สบั และเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นๆ โดย
ในส่วนของกะลาปาล์ม ประเทศญี่ปนมี
ุ่ การนาเข้ ากะลาปาล์มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2556 ซึง่ นาเข้ าจากประเทศ
อินโดนีเซีย และมาเลเซียเป็ นหลัก ปริ มาณการนาเข้ ากะลาปาล์มของประเทศญี่ปนสามารถแสดงได้
ุ่
ดังนี ้
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดการณ์ ว่าปริ มาณความต้ องการใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลของประเทศญี่ปนจะเพิ
ุ่
่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจาก โรงไฟฟ้ าชีวมวลของประเทศญี่ปนก
ุ่ าลังทยอยเปิ ดดาเนินการตามนโยบายการสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทน
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าของรัฐบาล โดย Argus Media ได้ ทาการประมาณการความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลของประเทศ
ญี่ปนไว้
ุ่ ในเอกสารการเข้ าร่ วมสัมมนา Argus Biomass Asia 2016 หัวข้ อ Insights into Japan’s Power Policies –
Driver of Future Biomass Demand ว่าความต้ องการเชื ้อเพลิงชีวมวลของประเทศญี่ปนในปี
ุ่
2573 จะอยู่ระหว่าง 23.6
ล้ านตัน ถึง 32.3 ล้ านตันต่อปี
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นประเทศที่พึ่งพาการนาเข้ าเชื อ้ เพลิง โดยมีการนาเข้ าเชื อ้ เพลิงกว่าร้ อยละ 97 ของการ
บริ โภคพลังงานขันต้
้ น เนื่องจากทรัพยากรเชือ้ เพลิงภายในประเทศมีไม่เพียงพอ ประเทศเกาหลีใต้ จึงมีการนาเข้ า ก๊ าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน น ้ามันดิบ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยการใช้ พลังงานขันต้
้ นทังหมดของประเทศเกาหลี
้
ใต้ ในปี 2559
เท่ากับ 286.20 ล้ านตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ และแบ่งสัดส่วนการใช้ พลังงานขันต้
้ นตามประเภทของเชื ้อเพลิงได้ ดงั นี ้
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หลังการเกิ ด อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้ าพลังงานนิว เคลีย ร์ ฟุกุชิมะไดอิชิ ที่ญี่ปุ่ น และการตรวจพบปั ญหาโรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ ใช้ ชิ ้นส่วนเตาปฏิกรณ์ที่มีใบรับรองปลอมหลายแหล่งในประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงปลายปี 2555 รัฐบาลเกาหลีใต้
จึงได้ ปรับแผนการใช้ พลังงานระยะยาว จากแผนเดิมในปี 2551 ที่มีการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ โดยแผนใหม่ในปี 2557
รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ พยายามหาสมดุลของสัดส่วนการใช้ พลังงานเพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ พลังงานของประเทศ การ
ใช้ พลังงานนิวเคลียร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม และลดการนาเข้ าพลังงานฟอสซิล ผ่านการสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ และการใช้ พลังงานทางทดแทน ในเดือนกันยายน ปี 2557 รัฐบาลได้ ประกาศ The Fourth New &
Renewable Energy Development Framework ซึ่งระบุเป้าหมายสัดส่วนการจัดหาพลังงานขันต้
้ น (Total Primary
Energy Supply) ให้ มาจากพลังงานทดแทนร้ อยละ 11.00 ในปี 2578 ซึ่งกาหนดสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนประเภท
ต่างๆดังนี ้
ประเภทพลังงาน
ทดแทน
พลังงานขยะ
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานชีวมวล
พลังงานความร้ อนใต้ ภิภพ
พลังงานน ้า
พลังงานจากคลืน่ ทะเล

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

ที่มา: Korea Trade-Investment Promotion Agency

นอกจากนี ้ ตังแต่
้ ปี 2555 รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ มีการออก Renewable Portfolio Standard (“RPS”) เพื่อสนับสนุน
การใช้ พลังงานทดแทน โดยกาหนดให้ โรงไฟฟ้ าทังของรั
้
ฐบาล และเอกชนที่มีกาลังการผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ ต้ องมี
การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนตามสัดส่วนที่กาหนด โดยเริ่ มตังแต่
้ ร้อยละ 2.00 ของการผลิตไฟฟ้ าทังหมดในปี
้
2555
และเพิ่มสัดส่วนขึ ้นทุกปี จนถึงร้ อยละ 10.00 ในปี 2567 ซึ่ง ณ สิ ้นปี 2558 มีโรงไฟฟ้ าจานวน 17 โรงที่เข้ าเกณฑ์กาหนดนี ้
โดยในปี 2561 RPS ได้ กาหนดสัดส่วนของการใช้ พลังงานทดแทนในโรงไฟฟ้ าที่กาลังการผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ อยู่
ที่ร้อยละ 5.00 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ที่ร้อยละ 4.00
จากข้ อมูลของ Argus Media ปริ มาณการนาเข้ า Wood pellet ของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ ้นจากนโยบายพลังงาน
ทดแทนของภาครัฐ และกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการนาเข้ าจากประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยในปี 2560 ปริ มาณนาเข้ า Wood pellet เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41.7 จาก 1.72 ล้ านตัน เป็ น 2.43 ล้ านตัน โดย
ปริ มาณการนาเข้ า Wood pellet จากประเทศต่างๆสามารถแสดงได้ ดงั ตารางด้ านล่างนี ้
ประเทศ
แคนาดา
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ประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
รัสเซีย
ไทย
เวียดนาม
อื่นๆ
รวม

ปริมาณการนาเข้ 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 โรงไฟฟ้ าเกาหลีใต้ ที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของรัฐได้ เสนอยื่นประมูลรับซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลเพื่อส่งมอบ
ในปี ดังกล่าว จานวน 2.9 ล้ านตัน ซึง่ ประมาณว่ามาจากความต้ องการเดิมที่เคยเสนอยื่นประมาณ 0.89 ล้ านตัน จึงเท่ากับ
ว่าความต้ องการของปี 2560 จากโรงไฟฟ้ าเกาหลีอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของรัฐเหล่านี ้อยูท่ ี่ประมาณ 2 ล้ านตัน นอกจากนี ้
Korean South-East Power Co. (“Koen”) โรงไฟ้ าของรัฐบาลเกาหลีได้ เปลี่ยนจากการใช้ ถ่านหินเป็ นการใช้ เชื ้อเพลิงชีว
มวลสาหรับโรงไฟฟ้ า Yeongdong Unit 1 กาลังการผลิต 125 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเพิ่มความต้ องการให้ กบั Wood pellet อีก
0.55 ล้ านตันต่อปี โดยปกติ Wood pellet ที่ Koen รับซื ้อจะเป็ น Wood pellet ที่มีคณ
ุ ภาพสูงซึ่งผู้ผลิตในเวี ยดนามไม่
สามารถส่งมอบให้ ได้ ซึง่ จะเป็ นโอกาสให้ ไทยสามารถส่งออก Wood pellet ที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ตลาดเกาหลีต้องการได้ มาก
ขึ ้น
ทังนี
้ ้ จากการประมาณการของ Argus Media ความต้ องการ Wood pellet ในเกาหลีใต้ สามารถเพิ่มสูงถึง 3.8 –
3.9 ล้ านตันต่อปี ในปี 2561 ซึง่ มีปัจจัยหลักมาจากความต้ องการใช้ ของโรงไฟฟ้ าที่ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลร่ วม (Biomass cofiring) ของผู้ผลิตไฟฟ้ าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ร่ วมกับความต้ องการจากสัดส่วนการใช้ ชีวมวลที่
เพิ่มมากขึ ้นในทุกๆปี จาก RPS

ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ – ความต้ องการใช้ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ ง
ความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในภาคอุตสาหกรรมสาหรับประเทศต่างๆทัว่ โลกมีเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีการคาดการณ์วา่ จะมีความต้ องการใช้ เพิ่มขึ ้นอย่างมากในอนาคต ในปี 2559 ความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอัด
แท่งในภาคอุตสาหกรรมมีอยูป่ ระมาณ 13.8 ล้ านตันต่อปี โดยจากการประมาณการของ FutureMetrics1/ จากปี 2553 ไป
อีก 15 ปี จนถึงปี 2568 ความต้ องการเชื ้อเพลิงชีวมวลจะเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2.74 ล้ านตันต่อปี ซึ่งการเติบโตของความ
ต้ องการหลักนันมาจากประเทศญี
้
่ปนและเกาหลี
ุ่
ใต้ ซงึ่ มีนโยบายการสนับสนุนการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
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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

ญี่ปุ่น

แคนาดา

ที่มา:
Wood Pellet Association of Canada
หมายเหตุ: 1/ FutureMetrics เป็ นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดชีวมวลอัดแท่ง
2/ ตัวเลขความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในอดีตปี 2553 ถึงปี 2559 เป็ นตัวเลขจาก Argus Direct ส่วนตัวเลขประมาณ
การในอนาคตมาจาก FutureMetrics

ประเทศญี่ปนเริ
ุ่ ่ มมีการผลิต Wood Pellet ภายในประเทศตังแต่
้ ปี 2553 และเริ่ มมีการนาเข้ า Wood Pellet ในปี
2555 โดยปริ มาณการนาเข้ า Wood Pellet จากต่างประเทศมีปริ มาณเพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ทังนี
้ ้ หากเปรี ยบเทียบในแง่
ของกาลังการผลิต โรงงานผลิต Wood Pellet ของประเทศญี่ปนจะมี
ุ่
ขนาดเล็ก มีกาลังการผลิตอยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000
ตันต่อปี ในขณะที่โรงงานผลิต Wood Pellet ในต่างประเทศเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ มีกาลังการผลิตหลายหมื่นตันต่อปี ซึ่ง
ทาให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด ทาให้ ราคา Wood Pellet ในต่างประเทศสามารถแข่งขันได้ กบั ราคา Wood Pellet ที่ผลิต
ในประเทศ และเกิดการนาเข้ าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้ ชาวญี่ปนุ่

ในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ มีหลายโรงไฟฟ้ าเลือกที่จะเปลีย่ นจากการใช้ ถ่านหินมาเป็ นการใช้ Wood Pellet
เนื่องจากสามารถทาได้ ง่าย จนปริ มาณการนาเข้ า Wood Pellet มีจานวนเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ปริ มาณการนาเข้ า
Wood Pellet ของประเทศเกาหลีใต้ แบ่งตามแหล่งที่มาในปี 2557 เป็ นดังนี ้
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ประเทศ
เวียดนาม
แคนาดา
จีน
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริ กา
รัสเซีย
ออสเตรเลีย
ญี่ปนุ่

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

ที่มา: 2015 ITA Renewable Fuels Top Markets Report

ทังนี
้ ้ หากประเมินจากนโยบายการสนับสนุนการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลของประเทศญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ใต้ แนวโน้ มการ
นาเข้ า Wood Pellet ของประเทศญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ใต้ น่าจะมีเพิ่มขึ ้นอย่างมาก และต่อเนื่องไปในอนาคต
สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN)
ในปั จ จุ บัน ASEAN ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในภู มิ ภ าคที่ มี ก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว โดย OECD
Development Center ได้ คาดการณ์อตั ราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี ของ ASEAN อยู่ที่ร้อยละ 4.6 ในปี 2558 และร้ อยละ
5.2 ในปี 2559 ถึงปี 2563 ซึง่ นาโดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม เขมร ลาว และพม่า จึง
สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าความต้ องการพลังงานในภู มิภาคนี ้จะขยายตัวเพิ่มขึ ้น โดย ASEAN Center for Energy ได้
ประมาณการความต้ องการพลังงานขันต้
้ น ไว้ ใน 4th ASEAN Energy Outlook ว่าจะเพิ่มขึ ้นจากระดับ 619.00 ล้ านตัน
เทียบเท่าน ้ามันดิบ ในอัตราเฉลีย่ ร้ อยละ 4.7 ต่อปี ตังแต่
้ ปี 2556 ไปจนถึงระดับ 1,685.00 ล้ านตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ ในปี
2578 ซึง่ ถือเป็ นความท้ าทายในการจัดหาพลังงานให้ เพียงพอต่อความต้ องการสาหรับ ASEAN โดยในวันที่ 24 กันยายน
2557 ASEAN ได้ มีการพัฒนา ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016 – 2025 ซึ่งเป็ น
แนวทางในการวางนโยบายพลังงานสาหรับประเทศสมาชิกเพื่อนาไปสูค่ วามมัน่ คง ความสามารถในการเข้ าถึง และความ
ยัง่ ยืนของพลังงาน โดยแบ่งแผนการดาเนินงานออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563 และช่วงสอง
ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 โดยหนึง่ ในเจ็ดกลยุทธ์หลักใน Program Areas ของ APAEC คือ กลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทน
โดยการตังเป
้ ้ าที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ เป็ นร้ อยละ 23.0 ของการจัดหาพลังงานขันต้
้ น (Total primary energy
supply) ภายในปี 2568 ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยหลักที่จะเพิ่มความต้ องการเชื ้อเพลิงจากพลังงานทดแทนในภูมิภาคนี ้
สหภาพยุโรป (European Union: EU)
ปี 2559 การใช้ พลังงานขันต้
้ นของสหภาพยุโรป รวมทังหมดเท่
้
ากับ 1,630.90 ล้ านตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ โดยมี
สัดส่วนของการใช้ พลังงานทดแทนอยูร่ ้ อยละ 13.1 ของปริ มาณความต้ องการพลังงานขันต้
้ นของสหภาพยุโรป เมื่ อวันที่ 24
ตุลาคม 2557 คณะมนตรี ยโุ รปซึ่งเป็ นที่ประชุมระดับหัวหน้ ารัฐบาลประเทศสมาชิก สหภาพยุโรปได้ มีมติกาหนดเป้าหมาย
ด้ านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดปั ญหาโลกร้ อน โดยมีเป้าหมายในปี 2573 ได้ แก่ (1) ลดการ
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ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกอย่างน้ อยร้ อยละ 40.0 (2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน (energy efficiency) อย่างน้ อยร้ อยละ
27.0 (3) เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็ นอย่างน้ อยร้ อยละ 27.0 ของความต้ องการพลังงานทังสหภาพยุ
้
โรป

จากข้ อมูล AEBIOM Statistical Report 2016 ของ The European Biomass Association (AEBIOM) แหล่ง
พลังงานทดแทนที่มีการใช้ สงู สุดในสหภาพยุโรป คือ พลังงานจากสารอินทรี ย์ (Bioenergy) โดยในปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ
61 ของการใช้ พลังงานทดแทนทังหมดของสหภาพยุ
้
โรป ซึ่งเชื ้อเพลิงชีวมวลถูกใช้ มากที่สดุ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 69
ของการใช้ พลังงานจากสารอินทรี ย์ ส่วนการใช้ เชื ้อเพลิงชีวภาพและก๊ าซชีวภาพ คิดเป็ นสัดส่วนอย่างละร้ อยละ 12 และ
เชื ้อเพลิงขยะคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6 ของการใช้ พลังงานจากสารอินทรี ย์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ การใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งของสหภาพยุโรปในปี 2558 มีปริ มาณ 20.30 ล้ านตัน โดยในสหภาพยุโรป
สามารถผลิตเองได้ 14.10 ล้ านตัน ซึง่ ปริ มาณความต้ องการที่เหลือจะถูกจัดหาโดยการนาเข้ าจากต่างประเทศ
ข)

การแข่ งขัน
ตลาดการจัดหาและการจัดจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวล เป็ นตลาดที่มีผ้ ปู ระกอบการมากราย โดยผู้ที่สามารถ
ดาเนินกิจการจัดหาและจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ มีหลายลักษณะ ได้ แก่
1. Trader รายใหญ่ ซึง่ เป็ นผู้จดั หาและจัดจาหน่ายที่ดาเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย
กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะดาเนินการรวบรวมเชือ้ เพลิงชีวมวลจากผู้ผลิต เช่น โรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบ
โรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงเลื่อย และโรงงานชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น และ/หรื อ Trader รายอื่นๆทังในและ
้
ต่างประเทศ โดยมีคลังสินค้ าเพื่อรวบรวมและจัดเก็บเชื ้อเพลิงชีวมวลในปริ มาณมาก ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบการที่
ดาเนินธุรกิจในลักษณะนี ้มีน้อยราย โดยบริ ษัทประมาณการว่ามีผ้ ปู ระกอบการไม่ถึง 10 ราย
2. Trader รายเล็ก ซึง่ เป็ นผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์กบั Supplier และผู้ซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหา
เชื ้อเพลิงชีวมวลจาก Supplier ในปริ มาณไม่มาก และขายให้ กบั ผู้ซื ้อ ในลักษณะของการซื ้อมาขายไป โดย
อาจจะมีหรื อไม่มีคลังสินค้ าก็ได้ และจะไม่จดั เก็บสินค้ าคงเหลือเป็ นจานวนมาก
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3. ผู้ผลิตที่ประกอบธุรกิ จหลักในการแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรตามตัวอย่างที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ซึ่งมี
เชือ้ เพลิงชีวมวลเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตอยู่แล้ ว จึงดาเนินธุรกิจการจัดหาและจัดจาหน่าย
เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นธุรกิจรอง
ทังนี
้ ้ การเข้ ามาเป็ นผู้ประกอบการในตลาดการจัดหาและการจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลรายเล็กสามารถทาได้
ไม่ยากนัก เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่อาศัยความสามารถในการจัดหาและจัดจาหน่าย โดยอาจจะมีเงินลงทุนเริ่ มต้ นไม่สงู เช่น
การเริ่ มต้ นธุรกิจโดยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้ า สินค้ าคงคลัง และรถขนส่ง การมีแค่ทนุ เริ่ มต้ นเพื่อใช้ ซื ้อสินค้ า และบวก
กาไรส่วนต่างเพิ่มให้ กับผู้ซื ้อก็สามารถเริ่ มธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม การที่ผ้ ปู ระกอบการจะสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่าง
ยัง่ ยืน สามารถแข่งขันได้ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการจะต้ องสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ ทังในแง่
้
ประเภทสินค้ า ความต้ องการสินค้ า คุณภาพสินค้ า ราคาของสินค้ า และการให้ บริ การ ซึง่ Trader รายย่อยอาจ
ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบทุกด้ าน เช่น การที่ Trader รายย่อยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้ า ทา
ให้ ไม่สามารถรวบรวมสินค้ าได้ มากพอสาหรับลูกค้ าที่มีความต้ องการสูง หรื อ การที่ผ้ ผู ลิตที่ประกอบธุรกิจหลักในการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรจาหน่ายสินค้ าเพียงไม่กี่ประเภท โดยจาหน่ายเฉพาะสินค้ าที่ได้ จากกระบวนการผลิตของตน ก็
จะไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหลายกลุม่ ได้ หรื อ การที่ผ้ ปู ระกอบการมีเงินทุนน้ อย ไม่สามารถมีเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อจัดซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า เป็ นต้ น
บริ ษัทเป็ นหนึง่ ในผู้นาในธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลรายใหญ่ ซึง่ ปั จจัยที่ทาให้ บริ ษัทมีศกั ยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันเหนือผู้ประกอบการรายอื่นมาจาก
1. ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจเชื ้อเพลิงชีวมวลมากว่า 60 ปี ของกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ทาให้ บริ ษัทมีความ
เข้ าใจในตลาดเชือ้ เพลิงชีวมวล ทังในแง่
้
ของความต้ องการของลูกค้ า และแหล่งจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยมี
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย ทาให้ สามารถจัดหา และแนะนาเชื ้อเพลิงชีวมวลที่เหมาะสมกับ
ความต้ องการของลูกค้ าได้
2. การจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีคณ
ุ ภาพ มีหลากหลายประเภท ทาให้ สามารถรองรับความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ ทกุ กลุม่
3. การได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลพลอยได้ จากไม้ ตามมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ ยงั่ ยืน FSC Chain
of Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council (“FSC”) ทาให้ บริ ษัทสามารถขยายตลาดไป
ยังผู้ใช้ ที่ต้องการการรับรองมาตรฐานนี ้ได้ เช่น ประเทศญี่ ปนุ่ และเกาหลี ใต้ ที่จะซื ้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ ที่
ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานของ FSC เท่านัน้ ดังนัน้ จึงถือเป็ นจุดสาคัญที่ให้ บริ ษัทสามารถขยายการ
จาหน่ายไปสูต่ ลาดต่างประเทศได้ มากขึ ้นในอนาคต โดยการจะได้ การรับรอง FSC Chain of Custody
(CoC) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ได้ รั บ การรั บ รองจะต้ อ งสามารถตรวจสอบย้ อ นกลับ ได้ ทัง้ ห่ว งโซ่ก ารผลิต ตัง้ แต่
แหล่งที่มาของไม้ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการจัดเก็บที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. การจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลได้ ตามปริ มาณ และในเวลาที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการ
ประเมินความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลโดยการสอบถามจากลูกค้ าโดยตรง เพื่อนามาวางแผนการจัดหา
ให้ สอดคล้ องกับปริ มาณที่ลกู ค้ าต้ องการ พร้ อมทังมี
้ คลังสินค้ าเพื่อทาการจัดเก็บสินค้ าได้ ในปริ มาณมาก
รองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ ตลอดฤดูกาล รวมไปถึงการมีการบริ หารการขนส่งที่มีประสิทธิ ภาพ ทัง้
จากการใช้ บริ การจาก STP และบริ ษัทขนส่งอื่น ทาให้ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตามเวลาที่กาหนด
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5. การบริ หารต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริ หารต้ นทุนของสินค้ าได้ เนื่องจาก มี
คลังสินค้ าหลายแห่งซึง่ มีทาเลที่ตงที
ั ้ ่ใกล้ กบั แหล่งผลิตทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยสามารถเก็บรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ ในช่วงที่มีผลผลิตออกสูต่ ลาดมาก ทาให้ ราคาไม่สงู และนามา
จ าหน่ า ยเมื่ อ ลูก ค้ ามี ค วามต้ อ งการ ประกอบกั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเน้ นการบริ ห ารการขนส่ ง ที่
ประสิทธิ ภาพ โดยพยายามบริ หารจัดการขนส่งสินค้ าจาก Supplier ตรงไปยังลูกค้ าโดยไม่ผ่านเข้ า
คลังสินค้ าของบริ ษัท (“การส่งตรง”) และมีการกาหนดกรอบราคาค่าขนส่งทังส
้ าหรับการว่าจ้ าง STP และผู้
ให้ บริ การขนส่งรายอื่นให้ อยูใ่ นระดับต้ นทุนที่เหมาะสม
6. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีฐานเงินทุนที่มนั่ คง แข็งแกร่ง จึงสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะจัดซื ้อ และ
ลงทุนในสินค้ าคงคลังเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้ องการในตลาดเชื ้อเพลิงชีวมวล
2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

2.4.1

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยตรงจากผู้ผลิต โดยบริ ษัทจะทาการติดต่อซื ้อขายโดยตรงกับผู้ผลิต เช่น โรง
สกัดน ้ามันปาล์มดิบ โรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงเลื่อย โรงสีข้าว โรงผลิตน ้าตาล และโรงผลิตชีวมวลอัดแท่ง
เป็ นต้ น
2. การจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจากผู้จดั จาหน่าย (“Trader”) โดยบริ ษัทจะทาการติดต่อกับ Trader ซึ่งทาการ
จัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลมาจากผู้ผลิต และนามาขายให้ กบั บริ ษัทอีกทอดหนึง่
โดยสัดส่วนการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแบ่งตามประเภทของ Supplier ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศในปี 2558 ถึงปี 2560 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
สัดส่ วนการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศแบ่ งตามประเภท
Supplier ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2560
100%
69.19%
50%
30.81%
0%

2558

2559
Trader
ผู้ผลิต

2560

การจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะเน้ นการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยตรงจากผู้ผลิต อย่างไร
ก็ตาม การจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจาก Trader ถือเป็ นช่องทางสาคัญอีกทางหนึง่ ทังนี
้ ้ สาหรับการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
ประเทศ แม้ ว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีความสามารถในการเข้ าถึงผู้ผลิตได้ โดยตรง และดาเนินการจัดหาเชื ้อเพลิงชีว
มวลจากผู้ผลิตเป็ นหลัก โดยสัดส่วนการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลผ่านผู้ผลิตในประเทศอยู่ระหว่างร้ อยละ 63 ถึงร้ อยละ 75
ของมูลค่าการจัดหาทังหมดในปี
้
2558 ถึง ปี 2560 การจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจาก Trader ก็ยงั ถือว่าเป็ นช่องทางสาคัญ
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อีกทางหนึง่ เนื่องจาก เชื ้อเพลิงชีวมวลบางประเภท โดยเฉพาะกะลาปาล์ม ที่มีปริ มาณสินค้ าขึ ้นอยู่กบั ฤดูกาล และผู้ผลิต
สินค้ านัน้ มีการป้องกันความเสี่ยงของตนเองโดยไม่ขายสินค้ าทังหมดให้
้
กับผู้ซือ้ เพียงเจ้ าเดียว การที่บริ ษัทเพิ่มช่อง
ทางการจัดซื ้อกับ Trader จึงช่วยให้ การจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น ในกรณีที่เชื ้อเพลิงชีว
มวลมีปริ มาณมากและราคาไม่สงู Trader สามารถช่วยจัดซื ้อเชือ้ เพลิงชีวมวลให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อย และในช่วงที่
เชื ้อเพลิงชีวมวลมีปริ มาณลดลง และราคาสูงขึ ้น บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถจัดซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลเหล่านันจาก
้
Trader
ในราคาที่สมเหตุสมผล ทาให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลที่ ปริ มาณและราคาที่ลกู ค้ าต้ องการได้
โดยไม่จาเป็ นต้ องเก็บรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลไว้ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถือเป็ นการบริ หารต้ นทุนและสินค้ าคงคลังของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยอีกทางหนึง่ และในส่วนของการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลในต่างประเทศ ในอดีตบริ ษัทต้ องอาศัยช่องทางการ
จัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจาก Trader เป็ นหลัก เนื่องจากบริ ษัทอยูใ่ นช่วงพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผู้ผลิตในต่างประเทศ ทังใน
้
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั บริ ษัทพยายามเพิ่มสัดส่วนการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจากผู้ผลิต
ในต่างประเทศมากขึ ้น โดยสัดส่วนการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจาก Trader ในต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
52 ถึงร้ อยละ 82 ของมูลค่าการจัดหาทังหมด
้
ในปี 2558 ถึง ปี 2560 ซึง่ มีแนวโน้ มลดลงตลอด
สัดส่ วนการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลแบ่ งตามประเภท
Supplier ในประเทศปี 2558 ถึง ปี 2560
100%
80%
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20%
0%

63.54%

62.98%

36.46%

37.02%

24.84%

2558

2559

2560

Trader

75.16%

สัดส่ วนการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวลแบ่ งตามประเภท Supplier
ต่ างประเทศปี 2558 ถึง ปี 2560
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ผู้ผลิต

18.55%
81.45%
2558
Trader

38.49%

47.37%

61.51%

52.63%

2559

2560
ผู้ผลิต

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุง่ เน้ นการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว ทังในแง่
้
ของคุณภาพ และปริ มาณที่สามารถส่งให้ ถึงลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงให้ ความสาคัญ
กับการคัดเลือก Supplier โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะติดต่อซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลกับ Supplier ที่มีความน่าเชื่อถือ ทังที
้ ่เป็ น
ผู้ผลิต และเป็ น Trader ทังในประเทศและต่
้
างประเทศจานวนกว่า 300 ราย ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะให้ ความสาคัญ
กับการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจาก Supplier ที่มีที่ตงใกล้
ั ้ เคียงกับที่ตงของลู
ั้
กค้ า และ/หรื อที่ตงของคลั
ั้
งสินค้ าของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยก่อน และหากปริ มาณการจัดหาไม่เพียงพอบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงจะทาการขยายพื ้นที่ในการจัดหา เช่น
สาหรับการจัดหากะลาปาล์มให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะพยายามจัดหากะลาปาล์มจาก Supplier ใน
ประเทศก่อน อย่างไรก็ตาม มีบางช่วงเวลาที่กะลาปาล์มในประเทศมีไม่เพียงพอต่อการจาหน่าย บริ ษัทย่อยจะดาเนินการ
จัดหาจากต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยจะมีการวางแผนการจัดหาทังระยะสั
้
น้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ การจัดหาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศจะดาเนินการจัดหาผ่านบริ ษัท PPP และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
และในต่างประเทศจะดาเนินการผ่าน ABI ABE และ ABR ทังนี
้ ้ ในส่วนของ ABE และ ABR ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกิดจากการ
ร่ วมทุนระหว่างบริ ษัทกับผู้ถื อหุ้นท้ อ งถิ่ นชาวมาเลเซีย บริ ษัท ได้ มี สญ
ั ญาร่ วมทุนที่ ระบุให้ ABE และ ABR จะต้ อ ง
ดาเนินการจัดหา และรวบรวมเชื อ้ เพลิงชีวมวลให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่บริ ษัทกาหนดเท่านัน้ โดยฝ่ ายขายและ
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การตลาด และฝ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทจะทาการประเมินความต้ องการจากลูกค้ า เพื่อให้ ฝ่ายจัดหาชีวมวลสามารถวาง
แผนการจัดหาได้ อย่างถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะมีการจัดหา Supplier รายใหม่จาก (1) การหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลอุตสาหกรรม เช่น รายชื่อโรง
สกัดน ้ามันปาล์ม และรายชื่อโรงเลื่อย เป็ นต้ น (2) การแนะนาจากผู้ใช้ หรื อบริ ษัทขนส่ง (3) เว็บไซต์ (4) งานแสดงสินค้ า
และ (5) การลงพื ้นที่ โดยก่อนจะทาการติดต่อซื ้อขายกับ Supplier รายใหม่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดส่งทีมงานสารวจ
จากฝ่ ายจัดหาชีวมวลเข้ าไปตรวจสอบที่โรงงาน และพื ้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ของ Supplier เพื่อตรวจสอบ และพิจารณาถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการเก็บผลิตภัณฑ์ และความพร้ อมของ Supplier หากเป็ น Supplier ที่ผ่านเกณฑ์ของ
บริ ษัท ฝ่ ายจัดหาชีวมวลจะขอเอกสารประกอบของ Supplier เช่น สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน สาเนา
บัญชีธนาคาร เป็ นต้ น เพื่อดาเนินการขอเปิ ดบัญชี Supplier รายดังกล่าวในระบบของบริ ษัท นอกจากนี ้ ทีมงานสารวจยัง
มีการสุม่ เข้ าตรวจเยี่ยม Supplier รายเก่า และทารายงานส่งทุกเดือน เพื่อให้ ทางบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถมัน่ ใจใน
คุณภาพเชื ้อเพลิงชีวมวลและความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและส่งมอบสินค้ าของ Supplier แต่ละรายได้
ทังนี
้ ้การจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปดังนี ้
ก)
การจัดหากะลาปาล์ ม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดาเนินการจัดหากะลาปาล์มจาก Supplier ทังในและต่
้
างประเทศตามแผนการจัดหาที่
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ วางไว้ จากการประเมินความต้ องการใช้ ของลูกค้ าล่วงหน้ า
การจัดหากะลาปาล์ มภายในประเทศ
การจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศ เป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ ของลูกค้ าภายในประเทศแต่เพียง
อย่างเดียว ซึง่ การซื ้อกะลาปาล์มภายในประเทศของบริ ษัทส่วนใหญ่จะดาเนินการผ่าน PPP เนื่องจากกะลาปาล์มจัดเป็ น
เชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม โดยในปี 2558 ถึงปี 2560 สัดส่วนการจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศ
ของ PPP คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 66 ถึงร้ อยละ 98 ของการจัดหากะลาปาล์มทังหมด
้
ซึง่ สามารถแบ่งการจัดหาออกได้ 2
ลักษณะ คือ
1. การจัดหาโดยตรงกับโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบในแถบภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ ABM และ PPP ได้ สงั่ ซื ้อจากโรงงานหลายแห่ง โดยจานวนโรงงานที่ ABM และ PPP สัง่ ซื ้อกะลาปาล์ม
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 80 ของจานวนโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบทังหมดของประเทศไทย
้
ซึง่ กลุม่ โรงงานที่
ABM และ PPP เลือกสัง่ ซื ้อนัน้ เป็ นโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบที่มีการดาเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่อง และมี
กาลังการผลิตอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมที่จะสามารถป้อนกะลาปาล์มให้ กบั ABM และ PPP ได้ โดยทัว่ ไปแล้ ว
ABM และ PPP จะมีการสัง่ ซื ้อกะลาปาล์มเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 70 ถึงร้ อยละ 80 ของกาลังการผลิตกะลา
ปาล์มของแต่ละโรง
2. การจัดหาผ่าน Trader กะลาปาล์ม ซึ่งทาการซื ้อต่อมาจากโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบ และ Trader กะลา
ปาล์มรายอื่น โดย ABM และ PPP จะเลือกซื ้อกับ Trader กะลาปาล์มที่มีความน่าเชื่อถือและนาเสนอราคา
ที่แข่งขันได้
สัดส่วนการจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศของ ABM และ PPP แบ่งออกเป็ นการจัดหาโดยตรงกับโรงสกัด
น ้ามันปาล์มดิบ ประมาณร้ อยละ 34 ถึงร้ อยละ 51 ของการสัง่ ซื ้อกะลาปาล์มในประเทศ และการจัดหาผ่าน Trader กะลา
ปาล์มประมาณร้ อยละ 49 ถึงร้ อยละ 66 ในปี 2558 ถึงปี 2560 โดยการจัดหากะลาปาล์มของ ABM และ PPP จะมีการทา
สัญญาซื ้อขายกับ Supplier กะลาปาล์มในทุกรายการของการซื ้อ อย่างไรก็ตาม การทาสัญญาจะเป็ นการทาสัญญาสัน้ ไม่
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เกิน 3 เดือน หรื อแบบครัง้ ต่อครัง้ เนื่องจากกะลาปาล์มเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนของราคา และปริ มาณค่อนข้ างสูง
จึงทาให้ ไม่สามารถทาสัญญาระยะยาวกับ Supplier กะลาปาล์มได้ ในส่วนของการชาระเงินค่าสินค้ าให้ กบั Supplier
กะลาปาล์ม ในกรณีที่เป็ นการจัดหาโดยตรงกับโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบ ABM และ PPP จะต้ องจ่ายเงินล่วงหน้ าให้ กับ
Supplier ก่อนดาเนินการรับสินค้ า หรื อก่อนที่ Supplier จะขนส่งสินค้ าให้ แต่หากเป็ นการซื ้อผ่าน Supplier รายย่อย
ABM และ PPP จะดาเนินการชาระเงินให้ Supplier รายย่อย เมื่อ Supplier รายย่อยดาเนินการจัดส่งสินค้ าถึงปลายทาง
เรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในด้ านเครดิต
การจัดหากะลาปาล์ มต่ างประเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังดาเนินการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าทังในแง่
้
ของปริ มาณ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อย คือ ABI ที่
ประเทศอินโดนีเซีย ABE และ ABR ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็ นประเทศที่เป็ นแหล่งปลูกปาล์มน ้ามันเป็ นอันดับ 1 และ
อันดับ 2 ของโลก ตามลาดับ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งจัดหา และรวบรวมกะลาปาล์มจากผู้ผลิตในประเทศดังกล่าวให้ กบั บริ ษัทแต่
เพียงผู้เดียว ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีทงการจั
ั้
ดหากะลาปาล์มต่างประเทศโดยฝ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทเอง และซื ้อต่อจากบริ ษัท
ย่อยในต่างประเทศเพื่อมาขายต่อให้ กับลูกค้ าของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยในต่างประเทศจะรับแผนการจัดหา
เชือ้ เพลิงชีวมวลจากบริ ษัท ทังนี
้ ้ สามารถแบ่งวิธีการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศของ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ 2
ลักษณะ คือ
1. การจัดหาตรงกับโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
2. การจัดหาผ่าน Trader กะลาปาล์ม (Trader) โดย Trader กะลาปาล์ม จะทาหน้ าที่ซื ้อกะลาปาล์มโดยตรง
จากโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบ และ/หรื อ Trader กะลาปาล์มรายอื่น และรวบรวมปริ มาณให้ ได้ ตามที่ได้ มีการ
ตกลงกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ปั จจุบนั การจัดหาผ่าน Trader เป็ นลักษณะที่มีการจัดหามากที่สดุ สาหรับการจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศ โดย
ในปี 2558 ถึงปี 2560 มีสดั ส่วนอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 62 ถึงร้ อยละ 82 ของการจัดหาทังหมด
้
ซึ่งมีแนวโน้ มลดลงตลอด
โดยในอนาคตบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีแผนจะเพิ่มการจัดหาตรงให้ มีสดั ส่วนมากที่สดุ เมื่อบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถ
พัฒนาความสัมพันธ์กบั โรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบได้ การจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศจะทาสัญญาที่กาหนดปริ มาณและ
ราคาการซื ้อในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ การชาระเงินให้ กบั Supplier ต่างประเทศ จะชาระเงินตามที่ตกลงในสัญญา โดยเลต
เตอร์ ออฟเครดิต (L/C) หรื อการโอนเงิน
การจัดหากะลาปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็ นการจัดหาเพื่อ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยปั จจุบนั สัดส่วนการจัดหาเพื่อนาเข้ ามาขายในประเทศไทยมีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับ
การจัดหาเพื่อจาหน่ายให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทคาดว่าสัดส่วนการจัดหาเพื่อส่งออกให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ
จะเพิ่มขึ ้นในอนาคต เนื่องจากอุปสงค์ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้นจากจานวนโรงไฟฟ้ าชีวมวลที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยได้ รับใบอนุญาตนากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเข้ าประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตรอย่าง
ถูกต้ อง
คลังสินค้ าในต่างประเทศ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญของกระบวนการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศ เนื่องจากการ
ขนส่งกะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียไปยังลูกค้ าทังในไทยและต่
้
างประเทศซึ่งทาการขนส่งทางเรื อควรมี
ปริ มาณการขนส่งขันต
้ ่าอยูร่ ะหว่าง 8,000 ถึง 30,000 ตัน เพื่อให้ สามารถบริ หารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดหากะลาปาล์มจากหลายแหล่งผลิตช่วยให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริ หารจัดการด้ านความผันผวน
ของราคาได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เนื่องจากราคากะลาปาล์มของแต่ละแหล่งผลิตจะขึ ้นอยู่กบั ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว อุป
ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 37
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สงค์และอุปทานในแต่ละตลาดซึง่ แต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริ หารจัดการโดยเลือก
ซื ้อจากแหล่งผลิตที่มีราคาขายถูกกว่าได้ นอกจากนี ้ กะลาปาล์มที่ได้ จากแต่ละโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบและแต่ละประเทศ
จะมีคณ
ุ ภาพและลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งประเมินได้ จากขนาด ความชื ้น และสิ่งเจือปน (Impurity) ของกะลาปาล์ม โดย
คุณภาพของกะลาปาล์มจะขึ ้นกับกระบวนการผลิตของโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบ การจัดเก็บกะลาปาล์มของแต่ละแหล่ง
ผลิต และความหนาของเปลือกกะลาปาล์ม ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีการจัดเกรดของกะลาปาล์มที่จัดหามา เพื่อให้
สามารถนาส่งได้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
ข)

การจัดหาไม้ สับ และส่ วนอื่นๆของไม้
บริ ษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ไม้ สบั จากลานไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ จากโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงงานไม้ แปร
รูปและโรงเลือ่ ยในประเทศโดยตรง ทังในภาคใต้
้
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดย
แต่ละพื ้นที่ของประเทศจะมีปริ มาณผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ ฝ่ ายจัดหาชีวมวลจะทาการจัดหาโดย
ติดต่อโดยตรงจากผู้ผลิตแต่ละราย เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอปุ ทานต่อเนื่อง และบริ ษัทสามารถคัดเลือกซื ้อจากแหล่ง
ผลิตที่อยูใ่ กล้ กบั ผู้ใช้ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนขนส่งมากที่สดุ ในส่วนของการซื ้อขายไม้ สบั บริ ษัทมีทงแบบที
ั้
่ทา
สัญญาและสัง่ สินค้ าผ่านใบสัง่ ซื ้อกับ Supplier โดยสัญญาที่ทาขึ ้นส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญาระยะ 1 ปี และมีการกาหนด
ราคารับซื ้อเอาไว้ ลว่ งหน้ า และในส่วนของปี กไม้ บริ ษัทจะสัง่ สินค้ าผ่านใบสัง่ ซื ้อกับ Supplier รายครัง้ การชาระเงินของ
สินค้ ากลุม่ นี ้โดยส่วนใหญ่บริ ษัทจะได้ รับเครดิตการค้ าจาก Supplier
ค)

การจัดหาขีเ้ ลื่อย ขีก้ บ และฝุ่ นไม้
บริ ษัทจัดหาขี ้เลื่อย ขี ้กบ และฝุ่ นไม้ จากโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงเลื่อย และโรงงานไม้ แปรรู ปในประเทศ
โดยตรง ทังในภาคใต้
้
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ความผันผวนด้ านราคา จึงมีการทาสัญญากับ Supplier เป็ นสัญญาระยะ 1 ถึง 3 ปี และมีการกาหนดราคารับซื ้อเอาไว้
ล่วงหน้ ากับ Supplier ทุกราย ทังนี
้ ้ Supplier บางรายได้ ทาสัญญาขายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive
contract) โดยราคารับซื ้อจาก Supplier แต่ละรายจะแตกต่างกันไปตามคุณภาพของสินค้ า และการจัดส่ง ซึ่งเงื่อนไขการ
ชาระเงินจะเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา โดยมีทงแบบการซื
ั้
้อสด ซื ้อเชื่ อ และจ่ายเงินล่วงหน้ า โดยส่วนใหญ่ Supplier ขี ้
เลือ่ ย ขี ้กบ และฝุ่ นไม้ ของบริ ษัทจะเป็ น Supplier ที่มีการติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีที่ตงอยู
ั ้ ่ในแถบ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ง)

การจัดหาชีวมวลอัดแท่ ง
บริ ษัทดาเนินการจัดหาชีวมวลอัดแท่งกับโรงงานผู้ผลิตชีวมวลอัดแท่งในประเทศโดยตรง ซึ่งโดยส่วนมากอยู่ใน
เขตพื ้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดหาจาก Supplier จากต่างประเทศ โดย
โรงงานผู้ผลิตชีวมวลอัดแท่งในไทยสามารถแบ่งขนาดได้ 3 ขนาดตามกาลังการผลิต ได้ แก่ (1) รายใหญ่ กาลังการผลิต
5,000 ตันต่อเดือนขึ ้นไป (2) รายกลาง กาลังการผลิต 1,000 ถึง 5,000 ตันต่อเดือน (3) รายเล็ก กาลังการผลิตน้ อยกว่า
1,000 ตัน โดยขนาดการผลิต และความสามารถในการป้อนสินค้ าให้ อย่างต่อเนื่องมีความสาคัญในการคัดเลือกให้ เป็ น
Supplier ชีวมวลอัดแท่งให้ กบั บริ ษัท บริ ษัทจะมีการทาสัญญาซื ้อขายกับ Supplier ซึ่งเงื่อนไขการชาระเงินจะเป็ นไป
ตามที่ระบุในสัญญา โดยมีทงแบบซื
ั้
้อเชื่อและจ่ายเงินล่วงหน้ า
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2.4.2 การจัดหาการให้ บริการขนส่ ง
บริ ษัทว่าจ้ างผู้ให้ บริ การขนส่งเพื่อขนส่งสินค้ าให้ กับบริ ษัท ทังในขั
้ นตอนของการจั
้
ดหาเชือ้ เพลิงชีวมวล และ
ขันตอนของการจั
้
ดส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ มีทงการขนส่
ั้
งทางบกและทางน ้า
การขนส่ งทางบก
สามารถแบ่งประเภทของผู้ให้ บริ การขนส่งทางบกได้ 2 ประเภท ดังนี ้
1. ผู้ให้ บริ การขนส่งที่เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยคือ STP ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ เพื่อให้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ กับบริ ษัทในเครื อในประเทศ บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทอื่น โดย STP มีการลงทุนเป็ นเจ้ าของกองรถขนส่งสินค้ า ซึ่งมีหลากหลายประเภทและขนาด เช่น รถ
เฉพาะกิจ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถกระบะบรรทุก เป็ นต้ น เพื่อให้ เหมาะสมกับการขนส่งสินค้ าแต่ละชนิด ทังนี
้ ้ STP มี
นโยบายที่จะลดจานวนกองรถของ STP ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ สามารถบริ หารต้ นทุนการขนส่งได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จานวนรถขนส่งสินค้ าของบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2558 ถึง ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวนดังนี ้
ปี
จานวนรถ

2558
112

2559
74

2560
66

กลุม่ ผู้ใช้ บริ การขนส่งของ STP สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ (1) ABM และ PPP (2) บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
(3) บริ ษัทอื่น โดยรถขนส่งสินค้ าของ STP สามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ หลากหลายประเภท เช่น เชื ้อเพลิงชีวมวล ถ่าน
หิน ปุ๋ย อาหารสัตว์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การให้ บริ การขนส่งของ STP ส่วนใหญ่เป็ นการให้ บริ การขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กับ
ABM และ PPP และเมื่อมีกาลังการขนส่งเหลือถึงจะขนส่งให้ กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทอื่น เพื่อเป็ นการบริ หาร
จัดการให้ รถขนส่ง STP สามารถใช้ ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง กับ ABM และ PPP ในปี
2558 ถึงปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 81.38 ร้ อยละ 96.31 และร้ อยละ 97.31 ของรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง
ทังหมดของ
้
STP โดยฝ่ ายขนส่งของ STP จะรับคาสัง่ ขนส่งสินค้ าจากฝ่ ายโลจิสติกส์ของบริ ษัทโดยตรงเมื่อมีการว่าจ้ าง
การบริ การขนส่งจากบริ ษัท และนามาวางแผนการจัดการด้ านการขนส่ง ปริ มาณขนส่งสินค้ าคงเหลือที่ STP ไม่สามารถ
ให้ บริ การได้ STP จะดาเนินการหางานรับจ้ างขนส่งสินค้ าอื่นๆ จากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทอื่น เพื่อให้ STP สามารถ
ใช้ รถขนส่งได้ อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ โดยจะมีการพิจารณาเครดิตของผู้ว่าจ้ าง และเข้ าทาสัญญากับผู้ว่าจ้ างก่อนการ
ให้ บริ การขนส่งกับลูกค้ าแต่ละราย
STP ให้ บริ การขนส่ง โดยใช้ รถขนส่งที่ STP เป็ นเจ้ าของเท่านัน้ ทังนี
้ ้ รถขนส่งของ STP ทุกคันจะมีการติดตัง้
ระบบแสดงพิกดั ผ่านดาวเทียม (“ระบบ GPS”) เพื่อควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถ และการบริ หารจัดการกอง
รถได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย STP มีการว่าจ้ างพนักงานขับรถ และพนักงานแบกสินค้ าประจารถ เพื่อรองรั บการ
ให้ บริ การขนส่งกับลูกค้ า นอกจากนี ้ STP ยังมีแผนกซ่อมบารุง เพื่อดูแลรักษาสภาพรถขนส่งให้ อยูใ่ นสภาพปลอดภัยพร้ อม
ใช้ งาน
2. ผู้ให้ บริ การขนส่งที่เป็ นบุคคลภายนอก
บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้ให้ บริ การขนส่งที่ เป็ นบุคคลภายนอก (“บริ ษัทรถร่ วมขนส่ง ”) เพื่อดาเนินการขนส่งสินค้ า
เชื ้อเพลิงชีวมวลให้ กบั บริ ษัท ซึง่ มีจานวนกว่า 100 ราย โดยแต่ละรายจะมีความเชี่ยวชาญเส้ นทางแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 39
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แบ่งตามภาคต่างๆ ของประเทศ บริ ษัทจะมีการคัดเลือกผู้ให้ บริ การขนส่ง โดยผู้ให้ บริ การขนส่งจะต้ องเป็ นผู้ขนส่งที่มี
ประสบการณ์ในการดาเนินงาน มีรถขนส่งตามประเภทที่สามารถรองรับสินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทได้ โดยบริ ษัทจะ
เข้ าทาสัญญาว่าจ้ างบริ การขนส่งกับผู้ให้ บริ การขนส่งทุกราย โดยมีรายละเอียดของการว่าจ้ างขนส่ง เช่น อัตราค่าจ้ าง
ขนส่ง การปรับอัตราค่าจ้ างขนส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามัน การรับประกันความเสียหายจากสินค้ าเสียหาย
และสูญหาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการควบคุมคุณภาพของผู้ให้ บริ การขนส่ง โดยมีการตรวจสอบสถานะการ
ขนส่งกับผู้ให้ บริ การขนส่งทางโทรศัพท์ตลอดขันตอนการขนส่
้
ง ตังแต่
้ ขนสินค้ าขึ ้นรถ จนขนถ่ายสินค้ าที่ปลายทาง และมี
การสุม่ เข้ าไปตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ให้ บริ การขนส่งที่หน้ างานด้ วย
การวางแผนจัดการด้ านการขนส่งสินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทดาเนินงานโดยฝ่ ายโลจิสติกส์ของบริ ษัท โดย
ฝ่ ายขายและการตลาด และฝ่ ายจัด ซื อ้ ชี ว มวล จะแจ้ ง ความต้ อ งการใช้ บริ ก ารขนส่ง มายัง ฝ่ ายโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ให้
ฝ่ ายโลจิสติกส์ทาการวางแผนว่าจ้ าง STP หรื อบริ ษัทรถร่วมขนส่ง โดยการจะใช้ บริ การรถของ STP หรื อบริ ษัทรถร่วมขนส่ง
ฝ่ ายโลจิสติกส์จะพิจารณา ดังนี ้
(1) ประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวล
- กรณีเป็ นกลุม่ สินค้ ากะลาปาล์ม หรื อชีวมวลอัดแท่ง บริ ษัท และ PPP จะทาการว่าจ้ างบริ ษัทรถร่ วมเป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ เนื่องจาก บริ ษัทรถร่วมสามารถนาเสนอต้ นทุนในการขนส่งที่ถกู กว่าได้
- กรณีเป็ นกลุม่ สินค้ าไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ และขี ้กบ ขี ้เลื่อย และฝุ่ นไม้ บริ ษัท และ PPP จะทาการว่าจ้ าง
STP เนื่องจาก สินค้ าในกลุ่มดังกล่าวต้ องการรถขนส่งที่มีลกั ษณะพิเศษ กล่าวคือ ขี ้กบ ขี ้เลื่อย และฝุ่ นไม้ เป็ นสินค้ าที่มี
น ้าหนักเบา จึงต้ องอาศัยรถกระบะบรรทุกที่มีคอกขนาดใหญ่กว่าปกติ และต้ องมีพนักงานในการขนสินค้ าขึ ้นรถขนส่งที่มี
ความชานาญ เพื่อให้ สามารถจัดเรี ยงให้ รถขนส่งรองรับปริ มาณการขนส่งได้ ตามน ้าหนักที่ต้องการ หรื อในกรณีของไม้ สบั
และส่วนอื่นๆของไม้ บริ ษัทจะมีการนากระบะไปวางเพื่อรองรับสินค้ าจาก Supplier ทาให้ ต้องอาศัยรถฮุกลิฟท์ (Hooklift)
ในการยกกระบะสินค้ าขึ ้นรถขนส่ง ซึง่ บริ ษัทรถร่วมขนส่งไม่ได้ มีรถขนส่งหรื อพนักงานให้ บริ การ หรื อถ้ ามีก็จะมีต้นทุนที่สงู
กว่าที่ STP ดาเนินการให้ บริ การ
(2) ความจาเป็ นในการใช้ บริ การ กรณีที่มีความจาเป็ นใช้ เร่ งด่วน บริ ษัทและ PPP จะเลือกใช้ รถขนส่งสินค้ าของ
STP ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่งสินค้ าประเภทใด เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี ้ ฝ่ ายโลจิสติกส์จะพิจารณาว่าจ้ างรถขนส่งจากบริ ษัทรถร่ วมขนส่ง โดยพิจารณาจากอัตราการว่าจ้ าง
ความชานาญในการขนส่งสินค้ าแต่ละประเภทในแต่ละเส้ นทาง เพื่อให้ การขนส่งของบริ ษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบการขนส่งสินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท สามารถแยกได้ เป็ น 2 รูปแบบดังนี ้
1. การขนส่งสินค้ าจาก Supplier เข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท เพื่อรอจัดส่งให้ กบั ลูกค้ าในอนาคต
2. การขนส่งสินค้ าจาก Supplier ตรงไปยังลูกค้ าโดยไม่ผา่ นเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท (“การส่งตรง”) ซึ่งช่วยให้
การบริ หารการจัดการขนส่งและจัดเก็บสินค้ ามีประสิทธิภาพมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างที่ทา
ให้ ฝ่ ายโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ม่ส ามารถด าเนิ น การขนส่ง ตรงได้ ใ นทุก รอบการขนส่ง เช่ น เส้ น ทางการขนส่ง ไม่
เอื ้ออานวย หรื อเป็ นช่วงเวลาที่ผลผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลมีจากัด ไม่เพียงพอที่จะส่งตรงจาก Supplier ไปยัง
ลูกค้ าได้ จึงต้ องนาสินค้ าจากคลังสินค้ าของบริ ษัทส่งไปยังลูกค้ า เป็ นต้ น
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การขนส่ งทางนา้
บริ ษัทมีการใช้ บริ การการขนส่งทางน ้าโดยว่าจ้ างผู้ให้ บริ การเรื อขนส่งที่เป็ นบุคคลภายนอกเพื่อบริ หารการจัดการ
ขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลที่มีปริ มาณมาก และทาการขนส่งในระยะไกล ซึง่ สามารถแบ่งการขนส่งออกเป็ น
1. การขนส่งภายในประเทศ บริ ษัทมีการจัดหาและรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลจากแหล่ง Supplier ในภาคใต้
โดยจะทาการรวบรวมเชือ้ เพลิงชีวมวล และเก็บในคลังสินค้ าของบริ ษัทให้ มีปริ มาณมากพอ และทาการ
ว่าจ้ างเรื อขนส่ง เพื่อขนส่งมายังคลังสินค้ าบริ เวณภาคกลางของประเทศ เพื่อให้ สามารถกระจายสินค้ า
ให้ กับลูกค้ าของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเรื อที่ใช้ ในการขนส่งในประเทศส่วนมากจะเป็ นเรื อ
มอเตอร์ บาร์ จ (Motor Barge) ขนาดระวางประมาณ 1,000 ตัน และเรื อโป๊ ะ (Lighter) ขนาดระวาง
ประมาณ 5,000 ตัน โดยเมื่อสินค้ าถึงท่าเรื อแล้ ว บริ ษัทจะว่าจ้ างรถขนส่งมาเพื่อขนส่งสินค้ าต่อไปยัง
คลังสินค้ าของบริ ษัทหรื อส่งตรงไปยังคลังสินค้ าของลูกค้ า
2. การขนส่งระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็ น
2.1 การขนส่งสินค้ าจากคลังสินค้ าของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นแบบ FOB (Free on
Board) ในกรณีที่การขายสินค้ าของบริ ษัทให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศเป็ นเงื่อนไขการซื ้อขายแบบ CIF
(Cost, Insurance and Freight) หรื อ CFR (Cost and Freight) บริ ษัทจึงจัดหาเรื อขนส่งเพื่อขนส่ง
สินค้ าให้ กบั ลูกค้ าตามปริ มาณและเวลาที่กาหนด
2.2 การขนส่งสินค้ าจากคลังสินค้ าของบริ ษัทในต่างประเทศเพื่อเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัทหรื อลูกค้ าใน
ประเทศไทย บริ ษัทนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในประเทศ
ในกรณีที่สนิ ค้ าในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
เรื อที่บริ ษัทจัดหาเพื่อใช้ ขนส่งระหว่างประเทศส่วนมากจะเป็ นเรื อ Barge ขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาด
ประมาณ 8,000 ถึง 30,000 ตัน
2.4.3

การจัดเก็บสินค้ า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคลังสินค้ าเพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหามาได้ โดยมี
ทังคลั
้ งสินค้ าที่เป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัท และเช่า รวม 8 แห่ง โดยเป็ นคลังสินค้ าในประเทศ 4 แห่ง และคลังสินค้ า
ต่างประเทศ 4 แห่ง ดังนี ้
คลังสินค้ า
พืน้ ที่
กรรมสิทธิ์
ความจุ1/
(ตร.ม.)
(ตัน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คลังสินค้ าบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ ธานี
คลังสินค้ าบางน ้าจืด จ.สมุทรสาคร
คลังสินค้ าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
คลังสินค้ าลาปาง จ.ลาปาง2/
คลังสินค้ า Bintulu ประเทศมาเลเซีย
คลังสินค้ า Kuching ประเทศมาเลเซีย
คลังสินค้ า Sandakan ประเทศมาเลเซีย
คลังสินค้ า Jambi ประเทศอินโดนีเซีย

43,000
25,848
8,800
895
12,500
10,500
7,500
5,000
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หมายเหตุ:
1/ พื ้นที่คลังสินค้ าและความจุอาจไม่สมั พันธ์กนั เนื่องจากขึน้ กับปั จจัยอื่นๆดังนี ้ (1) ประเภทของสิ่งก่อสร้ างในที่ตงคลั
ั ้ งสินค้ า เช่น
โกดัง หรือลานเทกอง (2) ความสูงของหลังคา (3) ขนาดของสานักงานและพื ้นที่สว่ นอื่นๆที่ไม่ได้ ใช้ สาหรับจัดเก็บสินค้ า
2/ คลังสินค้ าลาปางและคลังสินค้ า Jambi อยูร่ ะหว่างดาเนินการหาพื ้นที่เช่าใหม่

บริ ษัทจะพิจารณาทาเลที่ตงคลั
ั ้ งสินค้ าให้ ใกล้ กบั Supplier และกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเพื่อให้ การจัดเก็บและการ
ขนส่งสินค้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ นี ้ นอกจากคลังสินค้ าบางกุ้ง และคลังสินค้ าบางน ้าจื ด ที่บริ ษัทลงทุนเป็ น
เจ้ าของที่ดิน บริ ษัทได้ ดาเนินการเช่าที่ดินสาหรับคลังสินค้ าอื่น เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นในการบริ หารจัดการ ซึ่งฝ่ าย
บริ หารจะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมทังในแง่
้
ที่ตงั ้ ต้ นทุนค่าขนส่ง และต้ นทุนค่าเช่าอย่างสม่าเสมอ หากพบว่ามี
ที่ตงใหม่
ั ้ ที่มีศกั ยภาพมากกว่าที่ตงเดิ
ั ้ ม ก็จะพิจารณาย้ ายที่ตงั ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการบริ หารจัดการคลังสินค้ า
โดยสามารถแสดงภาพคลังสินค้ าของบริ ษัทเทียบกับแผนที่การใช้ พลังงานความร้ อนจากชีวมวลในประเทศไทยปี 2558
และกาลังการผลิตโรงไฟฟ้ าชีวมวลในแต่ละภาคได้ 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

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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คลังสินค้ าถื อเป็ นปั จจัยที่ช่วยให้ กระบวนการจัดหาและจัดจาหน่ายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ประโยชน์ของคลังสินค้ าที่มีตอ่ การดาเนินธุรกิจ มีดงั นี ้
1. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถสารองสินค้ าให้ เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า และสามารถส่งมอบ
สินค้ าให้ ลกู ค้ าได้ ตลอดทังปี
้
2. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริ หารต้ นทุนของสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในแง่
้
ของความสามารถใน
การจัดเก็บสินค้ าเมื่อสินค้ ามีราคาลดต่าลง การจัดเก็บสินค้ าเพื่อรอการขนส่งในปริ มาณมาก ทาให้ ต้นทุน
การขนส่งต่อเที่ยวลดลง และการรองรับและจัดส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในพื ้นที่ใกล้ เคียง
3. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้ าที่จะส่งให้ ลกู ค้ าได้ เนื่องจากสินค้ าบางประเภท
จะต้ องผ่านการจัดเกรด และผ่านขันตอนคั
้
ดแยกก่อนส่งให้ ลกู ค้ า
การจัดเก็บสินค้ าจะเก็บเป็ นแบบการเทกอง ยกเว้ นชีวมวลอัดแท่งที่จะเก็บอยู่ในถุงขนาดใหญ่ (Big bag) วาง
เรี ยงกัน โดยสิน ค้ าที่ ไม่สามารถถูกน า้ ได้ เช่น ขีก้ บ ขีเ้ ลื่อย ฝุ่ นไม้ จะถูก เก็ บอยู่ในโกดัง เพื่อรั กษาคุณภาพของสินค้ า
คลังสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีการทาผังสินค้ า เพื่อจัดแยกสินค้ าตามประเภทและจัดเรี ยงสินค้ า แบบเข้ าก่อนออกก่อน (FIFO) สินค้ าที่จัดเก็บในคลังสินค้ าจะต้ องมีการดูแลคุณภาพสินค้ าสม่าเสมอเพื่อให้ พร้ อมที่จะจัดส่งให้ กับ
ลูกค้ าได้ ทนั ตามกาหนดเวลา โดยสินค้ าที่กองกลางแจ้ งจะดูแลให้ มีการคลุมผ้ าใบในกรณีที่ฝนตก เพื่อรักษาความชื ้นของ
สินค้ าให้ อยูใ่ นระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา และมีการโกยพลิกกองสม่าเสมอเพื่อป้องกันการเก็บความร้ อนไว้
ภายในกองมากเกินไป
นอกจากนี ้ แผนกคลังสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทาแผนการตรวจสอบปริ มาณสินค้ าคงคลังของสินค้ า
ในคลังสินค้ า โดยจะมีการตรวจสอบปริ มาณสินค้ าคงคลังของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นประจาดังนี ้
1. ตรวจสอบปริ มาณสินค้ าโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึ่งดาเนินการโดยฝ่ ายบัญชีร่วมกับแผนกคลังสินค้ าใน
การตรวจสอบปริ มาณสินค้ าที่มีอยู่ในคลังสินค้ ากับยอดที่บันทึกอยู่ในระบบ โดยใช้ วิธีการประเมินทาง
กายภาพ โดยจะทาการตรวจสอบทุก 1 เดือน และทุกครัง้ ที่ลอ็ ตของสินค้ าถูกใช้ หมดไป
2. ตรวจสอบปริ มาณสินค้ าคงคลังโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (Surveyor) เป็ นประจาปี ละ 2 ครัง้ คือกลางปี และ
ปลายปี ซึง่ ผู้ตรวจสอบภายนอกจะใช้ เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกรู ปร่ างของกองสินค้ าแต่ละกอง
และวัดเป็ น 3 ค่า คือความกว้ าง ความยาว ความสูง และใช้ ซอฟท์แวร์ คานวณหาปริ มาณ ซึ่งได้ คานึงถึง
ความชื ้นของผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ ในวันตรวจสอบ
กรณีที่ปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบได้ แตกต่างจากปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่ถกู บันทึกอยูใ่ นระบบ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยจะทาการปรับยอดผลิตภัณฑ์ในระบบให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง ซึง่ จะต้ องได้ รับการอนุมติจากผู้ที่มีอานาจ ทังนี
้ ้จากการ
ตรวจสอบที่ผา่ นมา พบว่าปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่เก็บในคลังสินค้ าและปริ มาณผลิตภัณฑ์ในระบบมีความแตกต่างกันเพียง
เล็กน้ อย
2.4.4

การควบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทมีการควบคุมมาตรฐานสินค้ าในทุกขันตอนการด
้
าเนินงาน ตังแต่
้ การรับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า การจัดเก็บ
สินค้ า และการส่งออกสินค้ าให้ ลกู ค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับผลิ ตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐานของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทได้
กาหนดมาตรฐานที่ต้องควบคุมสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี ้
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ประเภทผลิตภัณฑ์
กะลาปาล์ ม

มาตรฐานที่ต้องควบคุม
ค่าความชื ้น

ไม้ สับและส่ วนอื่นๆของไม้

สิง่ เจือปน
ขนาด
ค่าความชื ้น
สิง่ เจือปน
ขนาด

ขีก้ บ

สี
ค่าความชื ้น

ขีเ้ ลื่อย

สิง่ เจือปน
ค่าความชื ้น

ชีวมวลอัดแท่ ง

สิง่ เจือปน
สี
ความละเอียด
ค่าความชื ้น
สิง่ เจือปน
ความยาวและเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ความหนาแน่น
การแตกหัก

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการ1/และการประเมิน
ทางกายภาพ
การประเมินทางกายภาพ
วัดขนาดด้ วย Vernier caliper
ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ
การประเมินทางกายภาพ
วัดขนาดด้ วย Vernier caliper และสุม่ ร่ อน
ตะแกรงตามขนาดที่กาหนด
การประเมินทางกายภาพ
ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ
การประเมินทางกายภาพ
ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ
การประเมินทางกายภาพ

ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ
การประเมินทางกายภาพ
วัดขนาดด้ วย Vernier caliper
ชัง่ น ้าหนักด้ วยภาชนะวัดปริ มาตร
คานวณจากน ้าหนัก

หมายเหตุ: 1/ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการโดยใช้ วิธีต้ อู บความร้ อน (Hot air oven)

เจ้ าหน้ าที่แผนกจัดการคุณภาพจะทาหน้ าที่ในการสุม่ เก็บตัวอย่างสินค้ าเพื่อมาตรวจสอบตามความถี่ที่กาหนด
โดยบริ ษัทมีค่มู ือปฏิบตั ิงานวิธีการเก็บตัวอย่างสินค้ า วิธีวดั ความชืน้ และค่ามาตรฐานที่ต้องควบคุม เพื่ อให้ การควบคุม
คุณภาพของสินค้ ามีมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึง การมีมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้ าที่อยู่ระหว่างการจัดเก็ บใน
คลังสินค้ า โดยจัดให้ มีการคลุมผ้ าใบให้ กบั สินค้ าเมื่อฝนตก มีการจัดผังการเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อให้ สินค้ าสามารถหมุนเวียน
ได้ อย่างเหมาะสม มีการพลิกกลับกองสิ นค้ าอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความร้ อนสะสมเป็ นเวลานาน เป็ นต้ น ทัง้ นี ้
นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าแล้ ว บริ ษัทยังมีการตรวจสอบปริ มาณการบรรทุก ความสะอาดของพื ้น
คลังสินค้ า ลักษณะของการวางสินค้ า ความสะอาดของรถบรรทุกสินค้ า การคลุมสินค้ าด้ วยผ้ าใบก่อนการขนส่ง เพื่อให้
มัน่ ใจว่าสินค้ าของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
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2.4.5

สรุ ปขัน้ ตอนการดาเนินงานของบริษัท
การดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นการดาเนินงานร่วมกันของหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ฝ่ ายจัดหาชีว
มวล ฝ่ ายขายและการตลาด ฝ่ ายต่างประเทศ ฝ่ ายโลจิสติกส์ และแผนกคลังสินค้ า โดยจะมีการวางแผนประจาปี เพื่อวาง
แผนการจัดหา จัดเก็บ จัดจาหน่าย และขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ และจะมีการประชุมกันอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อยืนยันแผน ซึ่งสามารถสรุ ปขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานแต่ละด้ านได้ ดงั นี ้

ขัน้ ตอนการดาเนินงานด้ านการจัดจาหน่ ายเชือ้ เพลิงชีวมวล
การจัดจาหน่ ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้ กับลูกค้ าในประเทศ
1. ในแต่ละเดือน พนักงานขายจะทาการสอบถามถึงประเภทสินค้ า และปริ มาณความต้ องการใช้ ของลูกค้ าที่ตนเอง
รับผิดชอบอยู่ หลังจากนัน้ จะนาความต้ องการสินค้ าของลูกค้ าทุกรายมารวมกัน เพื่อประเมินปริ มาณความต้ องการ
รวม และจัดทาโครงสร้ างราคาขาย โดยจะมีการประเมินราคาขาย และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องเป็ นรายลูกค้ า เช่น ต้ นทุน
สินค้ า ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บสินค้ า เป็ นต้ น เพื่อขออนุมตั ิโครงสร้ างราคาขายจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณาราคาขายและโครงสร้ างราคา ซึ่งประกอบด้ วยตัวแทนจากฝ่ ายขายและการตลาด ฝ่ ายจัดหาชีวมวล และ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยพนักงานขายสามารถทาการเสนอขายให้ กบั ลูกค้ าได้ เลย หากราคาเสนอขายไม่ต่ากว่า
โครงสร้ างราคาที่กาหนด โดยการส่งใบเสนอราคาที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้มีอานาจให้ กบั ลูกค้ า แต่หากต้ องการ
เสนอราคาที่ต่ากว่า จะต้ องทาโครงสร้ างราคาขายแยกรายลูกค้ า เพื่อแสดงให้ เห็นถึงราคาขาย ต้ นทุน และกาไรที่
ได้ รับ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจ ารณาราคาขายและโครงสร้ างราคาขายเพื่อขออนุมตั ิอีกครั ง้ หนึ่ง ทัง้ นี ้
แผนการขายจะถูกนาเสนอให้ กบั ฝ่ ายจัดหาชีวมวล เพื่อให้ สามารถวางแผนการจัดหาได้ ในลาดับต่อไป
2. ทังนี
้ ้ ก่อนจะทาการเสนอราคาให้ กบั ลูกค้ าได้ ลูกค้ ารายนันจะต้
้ องเป็ นลูกค้ าที่อยูใ่ นรายชื่อลูกค้ าของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยก่อน หากเป็ นลูกค้ าใหม่ พนักงานขายจะต้ องทาเรื่ องเสนอขอเปิ ดลูกค้ าและอนุมตั ิเครดิตตามขันตอน
้
โดยต้ อง
เตรี ยมเอกสารประกอบ ได้ แก่ หนังสือรับรองบริ ษัทลูกค้ า สาเนาทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม แผนที่โรงงานของลูกค้ า และ
งบการเงินฉบับล่าสุด (ในกรณีที่ต้องการขออนุมตั ิเครดิตด้ วย)
3. เมื่อลูกค้ าได้ รับใบเสนอราคา ลูกค้ าจะยืนยันการสัง่ ซื ้อสินค้ ากลับโดยการเซ็นยืนยันในใบเสนอราคา หรื อการส่งใบสัง่
ซื ้อกลับมาให้ ซึง่ พนักงานสนับสนุนงานขายจะต้ องทาการตรวจสอบปริ มาณการขาย ราคาขาย เงื่อนไขการเก็บเงิน
และวงเงินเครดิต และให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายขาย ตรวจสอบและอนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อ เพื่อทาการบันทึกการซื ้อลงในระบบ ซึ่งหาก
เป็ นกรณีที่มีการทาสัญญากับลูกค้ า พนักงานสนับสนุนการขายจะจัดทาสัญญาซื ้อขายตามที่ได้ ตกลงกันตามใบ
เสนอราคาให้ กบั ลูกค้ าอีกครัง้ หนึง่
4. หลังจากนัน้ พนัก งานสนับสนุนงานขายจะทาการประสานงานกับฝ่ ายโลจิ สติกส์ และแผนกคลัง สินค้ า เพื่อวาง
แผนการจัดส่งสินค้ าตามที่ตกลงกับลูกค้ าไว้ ในลาดับถัดไป หลังจากนันพนั
้ กงานสนับสนุนงานขายจะต้ องทาการ
ติดตามสถานะการส่งสินค้ า และการจ่ายเงินให้ เรี ยบร้ อย ทังนี
้ ้ หากมีปัญหาหรื อข้ อร้ องเรี ยน พนักงานขายจะเป็ นผู้รับ
ข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า และทาการประสานงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น โดยพนักงานสนับสนุนงานขายจะต้ องจัดทา
เอกสารสรุ ปปั ญหาการส่งสินค้ า และข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า เพื่อให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องทราบ และดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขร่วมกัน
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การจัดจาหน่ ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้ กับลูกค้ าต่ างประเทศ
1. ในแต่ละปี แผนกขายต่างประเทศจะทาการรวบรวมปริ มาณความต้ องการของลูกค้ า ทัง้ ในแง่ของปริ มาณ และ
ช่วงเวลาที่ต้องการทาการจัดส่งในแต่ละเดือน ซึ่งแผนกขายต่างประเทศจะนามาวางแผนร่ วมกับจัดหาต่างประเทศ
เพื่อประมาณการปริ มาณการจัดหาที่สามารถจัดหาได้ ซึ่งแผนกจัดหาต่างประเทศจะมีข้อมูลแผนการจัดหาสินค้ า
ของ ABI ABE และ ABR
2. เมื่อได้ รับการยืนยันปริ มาณสินค้ าจากแผนกจัดหาต่างประเทศ พนักงานแผนกขายต่างประเทศจะทาการจัดทา
โครงสร้ างราคา ซึง่ ระบุถึงราคาเสนอขาย ต้ นทุนขายสินค้ า เช่น ค่าสินค้ า ค่าขนส่ง และค่าท่าเรื อ เป็ นต้ น และกาไรที่
ได้ รับจากการขายสินค้ า เพื่อนาเสนอให้ ผ้ มู ีอานาจทาการอนุมตั ิ โดยการขายสินค้ าต่างประเทศ จะต้ องได้ รั บการ
อนุมตั ิโครงสร้ างราคาสินค้ าทุกครัง้
3. เมื่อโครงสร้ างราคาสินค้ าที่นาเสนอได้ รับการอนุมตั ิ พนักงานแผนกขายต่างประเทศจะทาการนาเสนอราคาให้ กับ
ลูกค้ า โดยจะแบ่งลูกค้ าออกได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ (1) ลูกค้ าที่ทาการยืนยันราคา และพร้ อมเข้ าทาสัญญา ซึ่ง
ส่วนมากเป็ น Supplier ที่สามารถตกลงราคาและปริ มาณจากผู้ใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นลูกค้ าของตนเองได้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว หรื อเป็ นผู้ที่ใช้ สนิ ค้ าโดยตรง (End-User) ซึง่ ได้ แก่ โรงไฟฟ้ า และโรงงานอุตสาหกรรม (2) ลูกค้ าที่ยงั ไม่สามารถ
ยืนยันราคาได้ และจะยืนยันราคาในช่วงที่ใกล้ จะใช้ สนิ ค้ า ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าที่อาจจะต้ องทาการประมูลงานเป็ น
Supplier ให้ กบั ผู้ที่ใช้ สนิ ค้ าโดยตรง (End-User)
4. เมื่อลูกค้ าทาการยืนยันปริ มาณ และราคากลับ ทางแผนกขายต่างประเทศจะจัดทาสัญญาซื ้อขาย โดยจะทาสัญญา
ซื ้อขายกับลูกค้ าทุกราย หลังจากนัน้ จะทาการประสานงานกับฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น แผนกจัดหาต่างประเทศ
และแผนกคลังสินค้ าต่างประเทศ เป็ นต้ น เพื่อวางแผนการส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า และทาการติดตามสถานะของ
สินค้ าให้ เรี ยบร้ อย
ขัน้ ตอนการดาเนินงานด้ านการจัดหาเชือ้ เพลิงชีวมวล
การจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลภายในประเทศ
1. ฝ่ ายจัดหาชีวมวลเมื่อทราบแผนการขาย จะต้ องจัดทาแผนการจัดหา เพื่อให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการ
ของสินค้ า ความสามารถในการผลิตของ Supplier แต่ละราย กาลังในการจัดเก็บสินค้ าของคลังสินค้ า และ
แนวโน้ มของราคาของสินค้ าในแต่ละช่วงเวลา โดยต้ องคานึงถึงต้ นทุนค่าสินค้ าที่ฝ่ายขายประมาณการใน
โครงสร้ างราคาขายด้ วย ทังนี
้ ้ การจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลภายในประเทศ จะเป็ นการจัดหาเพื่อจัดจาหน่ายให้ กบั
ลูกค้ าในประเทศเท่ านัน้ โดยจะทาการจัดหาจากแหล่งที่ใกล้ กับลูกค้ าหรื อคลังสินค้ าของบริ ษัทก่อน หากมี
ปริ มาณไม่เพียงพอ จะจัดหาจากพื ้นที่ที่ไกลขึ ้น
2. โดยการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจะต้ องทากับ Supplier ที่อยู่ในรายชื่อ Supplier (Vendor list) เท่านัน้ โดยต้ อง
ทาการเปิ ดหน้ าบัญชีเจ้ าหนี ้ตามขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
3. ในการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวล สามารถแบ่งขันตอนการจั
้
ดหาสาหรับสินค้ าเป็ น 2 ประเภท
3.1 สินค้ าที่มีความผันผวนของราคา ได้ แก่ กะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ และเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
ฝ่ ายจัดหาชีวมวลจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดของสินค้ าแต่ละประเภท ทังในด้
้ านของปริ มาณ
ราคา สภาพอากาศ และสถานการณ์ ค่แู ข่ง โดยพนักงานฝ่ ายจัดหาชี วมวลจะสารวจพืน้ ที่ และทาการ
รายงานเป็ นรายวันให้ กบั ทีมงานฝ่ ายจัดหาชีวมวลทราบ เพื่อวิเคราะห์และประเมินหาราคาและปริ ม าณซื ้อ
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ จะมีการเปรี ยบเทียบราคา และเงื่อนไขทางการค้ าก่อนผู้มีอานาจอนุมตั ิจะ
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ทาการอนุมตั ิราคาซื ้อ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ประสานงานจัดหาสามารถทาใบอนุมตั ิราคาเพื่อขออนุมตั ิสงั่ ซื ้อ
สินค้ าได้ ในแต่ละช่วงเวลานันๆ
้
3.2 สิน ค้ า ที่ ไ ม่มี ค วามผัน ผวนของราคา ได้ แ ก่ ขี ก้ บ ขี เ้ ลื่อ ย และฝุ่ นไม้ การวิ เ คราะห์ ร าคา ปริ ม าณ และ
สถานการณ์ ของตลาดจะทาเป็ นรายปี และมีการอนุมตั ิราคาซื ้อไว้ ทงปี
ั ้ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ประสานงานจัดหา
สามารถทาใบอนุมตั ิราคาเพื่อขออนุมตั ิสงั่ ซื ้อสินค้ าได้ โดยไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิราคาซื ้ออีกครัง้ ถ้ าเป็ นการ
จัดซื ้อในราคาที่กาหนด
4. เจ้ าหน้ าที่ประสานงานจัดหาจะดาเนินการจัดทาใบอนุมตั ิราคาซื ้อ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจะเข้ าทาสัญญาหรื อ
ใบสัง่ ซื ้อกับ Supplier ทังนี
้ ้ ระยะเวลาการทาสัญญาขึ ้นกับสินค้ าแต่ละประเภท เช่น กะลาปาล์มที่มีความผัน
ผวนของราคาสูง จะทาสัญญาระยะสัน้ ไม่เกิน 3 เดือนหรื อเป็ นครัง้ ต่อครัง้ ในขณะที่ขี ้กบ ขี ้เลื่อย และฝุ่ นไม้ ที่ไม่
มีความผันผวนของราคาจะเข้ าทาสัญญาระยะ 1 ปี ถึง 3 ปี
5. ฝ่ ายจัดหาชีวมวลส่งคาสัง่ ซื ้อให้ แก่ Supplier แต่ละราย พร้ อมแจ้ งรายละเอียดการขนส่งกับฝ่ ายโลจิสติกส์ของ
บริ ษัท เพื่อวางแผนการเข้ ารับสินค้ าจาก Supplier และเมื่อได้ รับสินค้ าเรี ยบร้ อยจะประสานงานกับฝ่ ายการเงิน
เพื่อชาระเงินค่าสินค้ าตามเงื่อนไขในสัญญาเป็ นลาดับถัดไป
การจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลต่ างประเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะทาการจัดหากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และรวบรวมสินค้ าเก็บไว้
ที่คลังสินค้ าในประเทศดังกล่าว จนกว่าจะได้ ปริ มาณเพียงพอที่จะสามารถขนส่งทางเรื อ เพื่อเข้ ามาเก็บไว้ ที่คลังสินค้ าใน
ประเทศไทย หรื อส่งออกตรงไปยังประเทศคูค่ ้ าของบริ ษัทตามคาสัง่ ซื ้อที่ตกลงกันไว้
1. แผนกจัดหาต่างประเทศดาเนินการจัดหากะลาปาล์มตามแผนการจัดหากะลาปาล์มที่วางไว้ ซึ่งประเมินจาก
ความต้ องการของลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ จาก Supplier ที่อยูใ่ นทะเบียน Supplier ของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย ซึง่ เป็ น Supplier ที่ได้ รับการตรวจสอบโดยทีมงานของบริ ษัทแล้ ว โดยจะจัดทาใบเปรี ยบเทียบต้ นทุน
เพื่อขออนุมตั ิสงั่ ซื ้อ และเข้ าทาสัญญาซื ้อขายกับ Supplier กะลาปาล์ม
2. แผนกจัดหาต่างประเทศจะวางแผนการเดินทาง เพื่อไปตรวจสอบปริ มาณ และคุณภาพของสินค้ าของ Supplier
และความพร้ อมของท่าเรื อ
3. แผนกชิปปิ ง้ จะทาการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตและให้ ฝ่ายการเงินชาระเงินตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อขาย
4. ในกรณีที่ปริ มาณการสัง่ ซื ้อกะลาปาล์มยังไม่มากพอที่จะส่งออก บริ ษัทจะให้ Supplier ทาการขนส่งกะลาปาล์ม
โดยรถบรรทุกมายังคลังสินค้ าของบริ ษัท ซึง่ ฝ่ ายควบคุมคุณภาพจะทาการสุม่ ตรวจคุณภาพของกะลาปาล์มของ
รถบรรทุกแต่ละคัน ก่อนที่จะรับกะลาปาล์มเข้ าคลังสินค้ า ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อกะลาปาล์มมีมากพอที่จะส่งออก
บริ ษัทจะดาเนินการส่งออกกะลาปาล์มโดยไม่ต้องเก็บเข้ าคลังสินค้ า โดยแผนกจัดหาเรื อจะทาการจัดหาเรื อ
ขนส่งสินค้ าสาหรับจัดส่งสินค้ าตามกาหนดการที่วางไว้ โดยจะทาการจ้ างเรื อแบบ Voyage Charter โดยใช้
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ การบริ การและราคาในการคัดเลือกผู้ให้ บริ การ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีการว่าจ้ างเรื อจากหลายผู้
ให้ บริ การ ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การจากต่างประเทศ ซึ่งการโหลดสินค้ าขึ ้นเรื อจะต้ องปฏิบตั ิตามคู่มือปฏิบตั ิงานของ
บริ ษัท
5. กะลาปาล์มที่มาถึงที่ทา่ เรื อประเทศไทย บางส่วนจะถูกจัดส่งโดยรถบรรทุกโดยตรงให้ กบั ลูกค้ า และบางส่วนถูก
ขนส่งโดยรถบรรทุกเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท เพื่อทาการจัดส่งให้ ลกู ค้ าต่อไป
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ขัน้ ตอนการดาเนินงานด้ านขนส่ งเชือ้ เพลิงชีวมวล
การขนส่ งทางบก
1. เมื่อฝ่ ายโลจิสติกส์ได้ รับแผนการจัดหาและแผนการจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล ฝ่ ายโลจิสติกส์จะต้ องวางแผนการ
จัด การด้ านการขนส่ง (จัด รถขนส่ง ) เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารงานขนส่งมี ประสิทธิ ภาพสูง สุด บริ ษั ทจะใช้ บ ริ ก าร
รถบรรทุกของ STP ร่วมกับการจัดจ้ างรถบรรทุกจากบริ ษัทรถร่ วมขนส่ง โดยพิจารณาจากความชานาญในการ
บรรทุกสินค้ าแต่ละประเภท ระยะทางในการขนส่ง ความเพียงพอของรถที่สามารถให้ บริ การ และคุณภาพในการ
ขนส่ง และเข้ าทาสัญญาว่าจ้ างกับผู้ให้ บริ การขนส่ง
2. รถขนส่งที่ได้ รับมอบหมายงานขนส่ง จะต้ องดาเนินการรับสินค้ าจาก Supplier เพื่อไปส่งยังคลังเก็บเชื ้อเพลิงชีว
มวลของลูกค้ า หรื อคลังสินค้ าของบริ ษัทแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ พนักงานขับรถขนส่งจะต้ องดูแลการเดินรถ รวมทัง้
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการรับ-ส่งสินค้ า เช่นใบขึ ้นของ ใบส่งของ ใบสัง่ งาน บิลน ้าหนัก รายงานการปฏิบตั ิ
หน้ าที่การเดินรถ เป็ นต้ น เพื่อนาส่งกลับมาให้ บริ ษัทอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง
3. ในกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงการขนส่งหรื อไม่สามารถดาเนินการขนส่งได้ ตามที่กาหนดไว้ แผนกบริ หารงาน
ขนส่งจะต้ องแจ้ งกลับมายังบริ ษัท เพื่อติดต่อ Supplier และลูกค้ า เพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
การขนส่ งทางน้า
1. ฝ่ ายจัดหาชีวมวล หรื อฝ่ ายต่างประเทศ จะแจ้ งความต้ องการใช้ เรื อไปยังฝ่ ายโลจิสติกส์หรื อแผนกจัดหาเรื อ
2. ฝ่ ายโลจิสติกส์หรื อแผนกจัดหาเรื อจะดาเนินการตรวจสอบค่าระวางเรื อและนาเสนอค่าระวางเรื อเพื่อขออนุมตั ิ
เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจะทาการลงนามในสัญญาว่าจ้ างเรื อ
3. ฝ่ ายโลจิสติกส์หรื อแผนกจัดหาเรื อจะทาการประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องให้ ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื อ
เช่น วันที่คาดว่าเรื อจะเทียบท่า ชื่อเรื อที่จะทาการโหลดสินค้ า เป็ นต้ น เพื่อดาเนินการขนส่งได้ อย่างถูกต้ อง โดย
ในส่วนของการโหลดสินค้ าในต่างประเทศจะมีเจ้ าหน้ าที่ Cargo Supervisor และในประเทศจะมีเจ้ าหน้ าที่
แผนกคลังสินค้ า และแผนกจัดการคุณภาพทาการตรวจสอบเรื อและสินค้ า และควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนด
ขัน้ ตอนการดาเนินงานด้ านคลังเก็บสินค้ า
แผนกคลัง สิ น ค้ ามี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อ แจ้ งยอดคงเหลื อ สิ น ค้ าแ ต่ ล ะประเภท และ
ความสามารถในการเก็บสินค้ า เพื่อวางแผนการรับ จัดเก็บ และส่งสินค้ าออกจากคลังสินค้ า เพื่อบริ หารพื ้นที่ในการจัดเก็บ
สินค้ าให้ เพียงพอ รวมทังวางแผนเรื
้
่ องการจัดการจราจรการขนส่งสินค้ าเข้ า -ออกคลังสินค้ า
การรั บสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า
1. ฝ่ ายจัดหาชีวมวล ฝ่ ายต่างประเทศและฝ่ ายโลจิสติกส์แจ้ งรายละเอียดของสินค้ าและรถบรรทุกของสินค้ าที่จะ
จัดส่งเข้ าคลังสินค้ า เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ าวางแผนการรับสินค้ า และจัดเตรี ยมพื ้นที่ลงสินค้ า
2. การรับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
2.1 การรั บสินค้ าที่ขนส่งมาทางเรื อ เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ า และเจ้ าหน้ าที่แผนกจัดการคุณภาพ เป็ นผู้
ตรวจสอบการรับสินค้ าที่ท่าเรื อ ตามแผนงานที่กาหนดไว้ จากนันจะขนถ่
้
ายสินค้ าขึ ้นรถบรรทุก เพื่อขนส่ง
มายังคลังสินค้ าของบริ ษัท ซึง่ จะมีการบันทึกน ้าหนักสินค้ าที่ได้ รับมอบจากรถบรรทุกแต่ละคันจนครบ
2.2 การรับสินค้ าที่ขนส่งมาทางรถบรรทุก เมื่อถึงวันรับสินค้ า รถบรรทุกสินค้ าทุกคันที่มาถึงคลังสินค้ า จะต้ อง
ได้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องของประเภทและปริ มาณสินค้ าโดยเจ้ าหน้ าที่ธุรการเครื่ องชัง่ และคุณภาพ
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ของสินค้ าโดยเจ้ าหน้ าที่แผนกจัดการคุณภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสิ นค้ าจะทาการสอบทานความ
ถูกต้ องก่อนทาการรับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท
3. เมื่อรับมอบสินค้ าแล้ ว รถบรรทุกจะนาสินค้ าเข้ ามาเทกองตามประเภทของสินค้ า และตามผังที่กาหนดไว้ เพื่อให้
สินค้ ามีการหมุนเวียนเป็ นแบบเข้ าก่อน-ออกก่อน (FIFO) และสะดวกต่อการที่รถตักจะเข้ าไปตักสินค้ าเมื่อต้ อง
นาสินค้ าออกไปส่งให้ ลกู ค้ าในภายหลัง
การจัดเตรียมสินค้ าให้ พร้ อมจาหน่ าย
1. เจ้ าหน้ าที่แผนกจัดการคุณภาพจะดาเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าทุกวัน และตรวจวัดความร้ อนทุกสัปดาห์
เพื่อใช้ ในการประเมินวางแผนในการดาเนินการตามมาตรการต่างๆของเจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ า และให้ มนั่ ใจ
ว่าสินค้ ามีคา่ ความชื ้นและค่าความร้ อนที่เหมาะสมพร้ อมสาหรับการจาหน่าย
2. เจ้ าหน้ าที่แผนกคลังสินค้ าจะดาเนินการตามมาตรการต่างๆที่กาหนดไว้ เช่น การกลับกองสินค้ า การจัดกอง
สิน ค้ า ที่ เ หมาะสม การคัด ร่ อ นสิน ค้ า เพื่ อ คัด แยกสิ่ง เจื อ ปน เพื่ อ จัด เตรี ย มสิน ค้ า ของบริ ษั ท ให้ อ ยู่ใ นสภาพ
เหมาะสมพร้ อมสาหรับการจาหน่ายตามมาตรฐานของบริ ษัท
การจ่ ายสินค้ าออกจากคลังสินค้ า
1. ฝ่ ายขายและการตลาด และฝ่ ายโลจิสติกส์ แจ้ งแผนกคลังสินค้ าเมื่อต้ องการเบิกสินค้ าออกจากคลัง
2. เจ้ าหน้ าที่แผนกจัดการคุณภาพ ทดสอบคุณภาพสินค้ า ก่อนการโหลดสินค้ า
3. แผนกคลัง สิน ค้ า จะด าเนิ น การตัก สิน ค้ า ขึน้ รถบรรทุก โดยจะต้ อ งมี ก ารบัน ทึ ก น า้ หนัก สิน ค้ า ต้ น ทาง เพื่ อ
เปรี ยบเทียบกับน ้าหนักสินค้ าปลายทาง เพื่อความถูกต้ องในการเรี ยกรับชาระเงินในภายหลัง
4. เมื่อดาเนินการรับสินค้ าหรื อส่งสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องจัดทารายงานการรับ -ส่งสินค้ า และรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการรับ-ส่งสินค้ า ส่งให้ สานักงานใหญ่

ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 49
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แผนภาพขัน้ ตอนการดาเนินงานภายในประเทศของบริษัท
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
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2.4

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืนเป็ นหลัก ในส่วนของ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ บริ ษั ทให้ ความสาคัญกับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงชีวมวลที่ผลิตจากไม้ ของบริ ษัท ว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาจากป่ าธรรมชาติ หรื อแหล่งปลูกที่มีการจัดการป่ าไม้ อย่างถูกต้ องตามหลักการที่เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล ไม่ใช่ได้ มาจากการทาลายป่ าธรรมชาติ โดยแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทสามารถตรวจสอบได้ ทงห่
ั ้ วงโซ่ของ
ผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ แหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป การรับ การจัดเก็บ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ บริ ษัทจึงได้ นาเอาระบบ
ตรวจสอบและการรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ ยงั่ ยืน FSC Chain of Custody (CoC) ของ The Forest
Stewardship Council (FSC) มาใช้ โดยผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทได้ ขอการรับรอง คือ ชีวมวลอัดแท่งที่ผลิตจากจากผลพลอยได้
จากไม้ (Wood Pellet) ขี ้กบ ขี ้เลื่อย ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ (เลขที่ BV-COC-130246 และ BV-CW-130246) เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และในปี 2560 บริ ษัทได้ ดาเนินการขยายการรับรองมาตรฐานไปยังกลุม่ สินค้ าอื่น ได้ แก่ กลุม่
ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล อาทิเช่น ปี กไม้ และขี ้เลื่อยอัดก้ อน (Wood Briquette) เป็ นต้ น และในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ไม้ แปร
รู ป ไม้ อดั ไม้ บาง และวัสดุแผ่น อาทิเช่น ไม้ ยางพาราแปรรู ป แผ่นชิน้ ไม้ อดั (Particle Board) และแผ่นใยไม้ อดั ความ
หนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board หรื อ MDF) ซึง่ ได้ รับการรับรองจากบริ ษัท บูโร เวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้แทนให้ การรับรองมาตรฐานดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังให้ ความสาคัญในเรื่ องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยใน
กระบวนการดาเนินงาน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงได้ วางมาตรการดูแลสิ่งแวดล้ อมเพื่อจัดระบบการป้องกันสิ่งแวดล้ อม
ภายในบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
1. มีระบบคลังสินค้ าแบบปิ ดสาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง และคลุมผ้ าใบบน
กองสินค้ าสาหรับสินค้ าที่จดั เก็บในบริ เวณที่ไม่มีหลังคา
2. ปลูกต้ นไม้ ใหญ่ และติดตังสแลนป
้
้ องกันฝุ่ นละอองรอบบริ เวณคลังสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
3. ใช้ ผ้าใบรองระหว่างเรื อกับท่าเรื อในระหว่างขนถ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์หล่นลงในแหล่งน ้า และใช้ ผ้า
ปิ ดคลุมบนรถบรรทุกขนส่งทุกคันอย่างมิดชิด ก่อนจะเคลือ่ นออกจากจุดรับสินค้ า
4. โกยกลับกองของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์
5. เปิ ดสเปรย์น ้าบริ เวณประตูทางเข้ า-ออกของคลังสินค้ า
6. สเปรย์น ้า ดูดฝุ่ น ผ้ าใบคลุมกองสินค้ า และกวาดบริ เวณคลังสินค้ าอย่างสม่าเสมอ
7. ใช้ น ้าหมักชีวภาพ (EM) ปรับสภาพน ้าที่ใช้ ภายในพื ้นที่ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
8. ใช้ ระบบบาบัดน ้าเสีย และ นาน ้าที่ผา่ นการบาบัดมาหมุนเวียนใช้ ในกิจกรรมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
9. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและน ้า ปี ละ 1 ครัง้
10. มีโกดังเก็บสินค้ า เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของสินค้ าที่มีขนาดเล็ก
11. มีมาตรการควบคุมด้ านการขนส่ง ป้องกันไม่ให้ สนิ ค้ าตกหล่นระหว่างทาง
12. มีมาตรการกาหนดความเร็ วรถที่วิ่งในคลังสินค้ าไม่เกิน 20 กม/ชม
13. มีมาตรการควบคุมเสียงดังที่เกิดจากรถขนส่งสินค้ าที่เข้ ามาในคลังสินค้ า
14. มีการควบคุมการจัดการขยะภายในคลังสินค้ า
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริ ษั ทได้ รับรางวัลเกี ยรติยศมาตรฐานความรั บผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Beginner Award 2017) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเมื่อ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 บริ ษัทได้ รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบตั ิการสี
เขียว (Green Activity) นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ รับการคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย SMEs ไทย
และอยู่ระหว่างการดาเนินการขอการรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานสาหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ของสถาบันส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของบริ ษัทในการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยส่งเสริ มให้ บคุ ลากรและผู้มีสว่ นได้ เสีย มีจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรและความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม จึ ง ท าให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยสามารถด าเนิ น กิ จ การให้ เ ติ บ โตอย่า งยั่ง ยื น ร่ ว มกับ ชุ ม ชนและ
สิง่ แวดล้ อม
2.5

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-

ไม่มี

-
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5.

4.

3.

2.

1.

ที่

กฎหมายที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ

ส่วนที่ 2.2.2 หน้ า 54

รายการใบอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่ อย
() ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) (สิ ้นอายุ 1 มกราคม 2565)
- ชาระค่าธรรมเนียมรายปี (ครบกาหนด 21 กันยายน 2561)
() ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.2) ต่อรายปี
- องค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าจืด (สิ ้นอายุ 31 มีนาคม 2562)
- สานักงานเทศบาลแหลมฉบัง (สิ ้นอายุ 20 กันยายน 2561)
- สุราษฎร์ ธานี (สิ ้นอายุ 2 สิงหาคม 2561)
พระราชบัญญัติ ก ารส่งออกไปนอกและการนาเข้ ามาในราชอาณาจักรซึ่ง สินค้ า พ.ศ. 2522 () ใบอนุญาตนาเข้ าสินค้ า (ABM และ PPP)
มาตรา 7
() ใบอนุญาตส่งออกสินค้ า (ABM และ PPP)
หมายเหตุ : เฉพาะกรณี ABM และ/หรื อ PPP เป็ นผู้นาเข้ าหรื อส่งออกสินค้ าชีวมวลเข้ ามาในและ
ออกจากราชอาณาจักรด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับชนิดสินค้ าชีวมวลว่าเป็ นสินค้ าประเภทถูก
ควบคุมให้ ใบอนุญาตนาเข้ า และ/หรื อส่งออกสินค้ าหรื อไม่
พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตามความใน () ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (STP)
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
พระราชบัญญัติกกั พืช พ.ศ. 2507 มาตรา 10
() ใบอนุญาตนาเข้ าซึง่ ออกให้ โดยกรมวิชาการเกษตร (ABM และ PPP)
- ประกาศกรมวิ ชาการเกษตร เรื่ อง เงื่ อ นไขการน าเข้ าปาล์มนา้ มันจากสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. 2556
- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่ อง เงื่อนไขการนาเข้ าปาล์มน ้ามันจากมาเลเซีย พ.ศ.
2556

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 12
กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจาพวกที่ 3 พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 33

บริ ษัทมีกฎหมายและใบอนุญาตที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ ตามที่ได้ สรุปไว้ ในตารางด้ านล่าง ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มกี ารจัดทาทะเบียนคุมใบอนุญาตทีเ่ กี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อใช้ ตรวจสอบและติดตามการขออนุญาตและต่อใบอนุญาต จึงมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทมีใบอนุญาตทีจ่ าเป็ นสาหรับการดาเนินงานถูกต้ องและครบถ้ วน

2.6

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

6.

ที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
รายการใบอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่ อย
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48
() ใบอนุญาตตังโรงค้
้ าไม้ แปรรูป (ใช้ ได้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2561)
- กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ป่ าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

Asia Biomass Public Company Limited
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

3.

ปั จจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรประเมินและควรศึกษาข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้อย่าง
รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลด้ านปั จจัยความเสี่ยงตามที่ปรากฏ
รายละเอียดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงดังที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษัท ซึ่งเป็ นผลให้ ราคาซือ้ ขายของหุ้นสามัญของบริ ษัทลดลง และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนได้
เว้ น แต่จ ะได้ มี การระบุไ ว้ ในส่วนของปั จ จัย ความเสี่ยงในหนัง สือ ชี ช้ วนฉบับ นี ้ บริ ษั ทไม่ได้ อ ยู่ในฐานะที่ จ ะ
ประเมินผลกระทบทางการเงิน หรื อผลกระทบอื่นใดจากปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในส่วนนี ้ นอกจากนี ้ อาจมีความเสี่ยง
อื่นๆ ที่อาจไม่ได้ ระบุโดยละเอียดซึ่งอาจเกิดขึ ้นและเกิดความไม่แน่นอนอื่นใดที่บริ ษัทไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ้ หรื อเป็ น
ความเสี่ยงที่บริ ษัทพิจารณาในขณะนี ้ว่าไม่เป็ นสาระสาคัญ ที่อาจเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่มีความสาคัญในอนาคต โดย
ความเสีย่ งดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทาง
การเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล หรื อราคาซื ้อขายของหุ้นสามัญของบริ ษัทได้
นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ที่
ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ เช่น การให้ ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
้ “ประมาณ” เป็ นต้ น หรื อการ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปลีย่ นแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ ถึง
เหตุการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัทในปั จจุบันนัน้ มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ ใน
อนาคต และผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนได้ สาหรับข้ อมูลใน
ส่วนนี ้ที่อ้างอิงถึงหรื อเกี่ยวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้ มาจากข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยหรื อคัดย่อ
จากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ โดยที่บริ ษัทมิได้ ทาการตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่าวแต่ประการใด
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ซึ่งต่อไปจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล
โดยปั จจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จของบริ ษัทที่อาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ และ
แนวทางในการป้องกันความเสีย่ งสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ

3.1.1

ความเสี่ยงด้ านการจัดหาสินค้ า
ธุรกิจหลักของบริ ษัทคือการจัดหาและจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล เช่น กะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ขี ้
กบ ขี ้เลือ่ ย ฝุ่ นไม้ ชีวมวลอัดแท่ง (Wood pellet) และแกลบ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ตอ่ เนื่องมาจากธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจ
ผลิตน ้ามันปาล์มดิบ และธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็ นต้ น โดยเชื ้อเพลิงชีวมวลดังกล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (Byproduct) จากการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนันปริ
้ มาณของเชื ้อเพลิงชีวมวลในตลาดจึงมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับอุปสงค์และ
อุปทานของผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มดิบ การเพาะปลูกปาล์ม ผลิตภัณฑ์จากไม้ และการเพาะปลูกพืชที่นามาทาผลิตภัณฑ์
จากไม้ รวมถึงฤดูกาลให้ ผลผลิตของพืชที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว ปั จจุบนั รายได้ กว่าร้ อยละ 70 ของรายได้ จากการขายสินค้ า
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มาจากการจาหน่ายกะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ซึ่งปริ มาณกะลาปาล์มที่ผลิตได้ ในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อ
การใช้ ของโรงไฟฟ้ าชี วมวลและโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ เชื อ้ เพลิงชี วมวลในประเทศไทย ประกอบกับความ
ต้ องการเชื ้อเพลิงชีวมวลในต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นประเทศในแถบเอเชีย และประเทศในแถบยุโรปเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ บริ ษัทก็มีการขยายช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้น ดังนัน้ บริ ษัทอาจประสบความ
เสีย่ งด้ านการจัดหาสินค้ าในบางช่วงเวลาไม่เพียงพอกับความต้ องการของลูกค้ าเป้าหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั ลูกค้ า
หรื อจัดหาได้ มาในราคาและคุณภาพไม่ตรงกับ ความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอ าจส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ คานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการติดต่อซื ้อขายสินค้ ากับผู้ผลิตเชื ้อเพลิงชีว
มวลโดยตรงถึงแหล่งผลิตและผู้จดั จาหน่ายทัว่ ประเทศไทย สาหรับผลิตภัณฑ์ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ขี ้กบ ขี ้เลื่อย ฝุ่ น
ไม้ บริ ษัทติดต่อซื ้อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจากโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โรงงานไม้ แปรรูป โรงงานเลือ่ ยไม้ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
จากไม้ จากแหล่งผลิตหลักโดยตรงทังทางภาคใต้
้
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของ
ประเทศไทย สาหรับผลิตภัณฑ์กะลาปาล์ม บริ ษัทจะซื ้อสินค้ าจากผู้ผลิตน ้ามันปาล์มดิบหลักในภาคใต้ และภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ทังนี
้ ้ ผู้ผลิตน ้ามันปาล์มดิบ กว่าร้ อยละ 70 ของผู้ผลิตน ้ามันปาล์มดิบทังหมดในประเทศไทยจ
้
าหน่าย
กะลาปาล์มให้ กับบริ ษัท ประกอบกับบริ ษัทมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการจัดทาแผนรับวัตถุดิบ
ตังแต่
้ ช่วงแรกของการวางแผนงบประมาณประจาปี และดาเนินการต่อเนื่องตลอดปี ทาให้ โอกาสที่บริ ษัทจะได้ รับวัตถุดิบ
ในปริ มาณที่ต่ากว่าแผนที่วางไว้ ลดลง และการจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายที่กาหนดระยะเวลา
แน่นอน อีกทังเป็
้ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมที่โอกาสที่ผ้ จู ดั จาหน่ายวัตถุดิบหลักของบริ ษัทจะไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ซื ้อขายหรื อเปลี่ยนแปลงปริ มาณการซื ้อขายที่ผิดไปจากข้ อตกลงภายในระยะเวลาอันสันอยู
้ ่ในระดับต่า นอกจากนี ้ เพื่อ
รองรับความต้ องการเชือ้ เพลิงชีวมวลที่เพิ่มขึ ้นของทังในประเทศและต่
้
างประเทศ บริ ษัทได้ ตดั สินใจจัดตังบริ
้ ษัทย่อยคือ
PT. Asia Biomass Indonesia (“ABI”) ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.00 ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นแหล่งปลูก
ปาล์มและผลิตนา้ มันปาล์ม อันดับ 1 ของโลก เพื่อใช้ เป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มจากผู้ผลิตในประเทศ
อินโดนีเซีย และร่วมกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย ซึง่ เป็ นแหล่งปลูกปาล์มและผลิตนามันปาล์มอันดับ 2 ของโลก จัดตัง้
บริ ษัทย่อย คือ Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”) และ Asia Biomass Resources SDN. BHD. (“ABR”) โดย
บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 55 ในทัง้ 2 บริ ษัท เพื่อเป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มจากผู้ผลิตในประเทศ
มาเลเซีย บริ ษัทจึงเชื่อว่าการดาเนินมาตรการดังกล่าวของบริ ษัทจะทาให้ บริ ษัทสามารถจัดหาสินค้ าได้ เพียงพอกับการ
เติบโตของความต้ องการการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลทังในประเทศและต่
้
างประเทศในราคาและคุณภาพที่เหมาะสมกับความ
ต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทมีเชื ้อเพลิงชีวมวลที่หลากหลายทาให้ สามารถมีเชื ้อเพลิงชีวมวลอื่นๆทดแทนกรณีที่
เชื ้อเพลิงชีวมวลบางประเภทมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
3.1.2

ความเสี่ยงด้ านความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นสินค้ าเกี่ยวเนื่องกับสินค้ าทางการเกษตร ซึ่งราคาจะถูกกาหนดโดยอุปสงค์และ
อุปทาน โดยปั จจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน ได้ แก่ สภาพดินฟ้ าอากาศ ฤดูกาลให้ ผลผลิต นโยบายการ
ปลูกพืชที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล และนโยบายของประเทศไทยและต่างประเทศในการส่งเสริ มให้ มีการใช้
เชือ้ เพลิงชีวมวล ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อปริ มาณผลผลิตของพืชที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงชีวมวลที่บริ ษัท
จาหน่าย และปริ มาณความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาผลิตภัณฑ์เชื อ้ เพลิง
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ชีวมวลที่เกี่ ยวข้ องนัน้ ๆ ทัง้ ในตลาดไทยและตลาดโลก ดังนัน้ ความผันผวนของราคาจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีประสบการณ์ในการจัดหาและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลมาเป็ นเวลานานกว่า
30 ปี มีการเก็บข้ อมูลสถิติของราคาผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลในอดีตที่ผ่านมา เพื่อศึกษาถึงแนวโน้ มของราคาสินค้ าใน
แต่ละช่วงของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยในช่วงที่ราคาสินค้ าประเภทใดราคาสูง ก็จะหาผลิตภัณฑ์ที่ราคามีเสถียรภาพ
กว่ามาทดแทน ประกอบกับบริ ษัทมีนโยบายในการกาหนดราคาขายโดยให้ มีอั ตรากาไรขันต
้ ่าภายหลังหักค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการขาย ค่าใช้ จ่ายคงที่ และต้ นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง และมีการกาหนดราคาในสัญญาซื ้อขายที่อ้างอิง
กับราคาในตลาด นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการลงทุนในคลังสินค้ าเพื่อเก็บสินค้ าสารองให้ เพียงพอต่อการจาหน่าย ปั จจุบนั
คลังสินค้ าของบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศมีอยู่ 4 แห่ง ได้ แก่คลังสินค้ าบางน ้าจืด จังหวัด สมุทรสาคร คลังสินค้ าบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา คลังสินค้ าลาปาง จังหวัดลาปาง และคลังสินค้ าบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เนื่องจากบริ ษัทได้ เล็งเห็น
ถึงความจาเป็ นของการมีคลังสินค้ าใกล้ กบั แหล่งวัตถุดบิ เพื่อให้ สามารถเก็บสารองสินค้ าในช่วงที่ราคาสินค้ าลดตัวลงตาม
ฤดูกาล และเพื่อสารองสินค้ าให้ เพียงพอต่อการเติบโตของยอดจาหน่ายในอนาคต บริ ษัทจึงได้ ลงทุนซื ้อที่ดินพื ้นที่ 27 ไร่
ตังอยู
้ ่ที่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานีในปี 2558 เพื่อก่อสร้ างลาน และโกดังสาหรั บเป็ นที่กองเก็ บ
ผลิตภัณฑ์กะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้ ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง ซึง่ จัดหาจากผู้ผลิตในภาคใต้ ของ
ประเทศไทย รวมถึงโรงงานผลิตไม้ สบั และโรงงานผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่บริ ษัทมีแผนจะก่อสร้ างเพิ่มเติมในอนาคต
ปั จจุบนั การก่อสร้ างคลังสินค้ าและอาคารสานักงานแล้ วเสร็ จและเริ่ มใช้ งานแล้ ว โดยรวมคลังสินค้ าที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศของ
บริ ษัททังหมดสามารถเก็
้
บสารองสินค้ าที่มาจากแหล่งผลิตในประเทศและบางส่วนของสินค้ าจากต่างประเทศได้ สงู สุด กว่า
165,000 ตัน นอกจากนี ้ จากที่กล่าวมาแล้ วในเรื่ องของความเสี่ยงด้ านการจัดหาสินค้ า บริ ษัทได้ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยใน
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมและจัดเก็ บกะลาปาล์มในต่างประเทศ โดยปั จจุบันบริ ษัทมี
คลังสินค้ าในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียจานวน 1 แห่ง และ 3 แห่งตามลาดับ ซึ่งเป็ นสถานที่รวบรวมและ
จัดเก็บกะลาปาล์มของทังสองประเทศดั
้
งกล่าวได้ สงู สุด กว่า 75,000 ตัน จากมาตรการดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจึงเชื่อว่า
ความผันผวนของราคาสินค้ าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทในอนาคตอย่างมีนยั สาคัญ
3.1.3

ความเสี่ยงด้ านผลขาดทุนที่เกิดจากการบริหารสินค้ าคงคลัง
จากการที่ธุรกิจหลักของบริ ษัทคือการซื ้อมาและจาหน่ายไปซึ่งเชือ้ เพลิงชีวมวล จึงมีความจาเป็ นต้ องสารอง
สินค้ าเพื่อให้ เพียงพอต่อการจาหน่ายตลอดทังปี
้ ในขณะที่ผลผลิตของสินค้ าบางประเภทจะเป็ นไปตามฤดูกาล และตาม
สภาพดินฟ้ าอากาศของแหล่งเพาะปลูก ทาให้ สนิ ค้ ามีความผันผวนของราคาตามปริ มาณผลผลิตที่ออกสูต่ ลาด นอกจากนี ้
สินค้ าซึง่ เป็ นผลิตผลจากการเกษตร บางชนิดมีน ้าหนักเบา จึงใช้ พื ้นที่ในการจัดเก็บค่อนข้ างมาก โดยคลังสินค้ าของบริ ษัท
จะมีพื ้นที่สาหรับเก็บสารองสินค้ า 2 ส่วน คือ (1) ส่วนที่เป็ นโกดังซึง่ สร้ างเป็ นอาคารโล่งสาหรับกองสินค้ าที่ไม่สามารถโดน
น ้าได้ เช่น ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย ฝุ่ นไม้ และเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น และ (2) ส่วนที่เป็ นลานโล่งสาหรับกองสินค้ าที่สามารถ
โดนน ้าได้ เช่น กะลาปาล์ม ไม้ สบั ปี กไม้ และเศษไม้ เป็ นต้ น จากสภาพการจัดเก็บสินค้ าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ
สูญเสียของสินค้ าได้ เช่นถูกลมพัดปลิวไปในอากาศ ความชื น้ ของสินค้ าลดลงเนื่องจากโดนแดดเผา ถูกชะล้ างหรื อ
เสียหายจากการโดนฝนต่อเนื่อง และสินค้ าเสือ่ มสภาพจากการกองเก็บไว้ นาน ไม่มีการหมุนเวียนสินค้ า เป็ นต้ น

78

ANNUAL REPORT 2017

ส่วนที่ 2.2.3 หน้ า 3

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

ด้ วยสาเหตุที่กล่าวมาข้ างต้ น หากบริ ษัทไม่มีการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังที่ดี อาจส่งผลให้ เกิดขาดทุนจาก
ราคาหรื อปริ มาณของสินค้ าคงคลังที่ลดลง อันเกิดจาก 2 ปั จจัยหลัก กล่าวคือ (1) การลดลงของราคาสินค้ าในตลาด และ/
หรื อ (2) การสูญเสียของสินค้ าที่เก็บอยูใ่ นคลังสินค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ดาเนินงานหลายปี ที่
ผ่านมา ปั จจุบนั บริ ษัทจึงได้ มีระบบการบริ หารจัดการคลังสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในส่วนของความเสี่ยงจาก
ราคาสินค้ าที่ลดลง บริ ษัทได้ มีการจัดเก็บข้ อมูลผลผลิตและราคาย้ อนหลัง จัดทาเป็ นสถิติเพื่อคาดการณ์ปริ มาณและราคา
สินค้ าที่ควรจะเป็ นในแต่ละช่วงของปี ถัดไปของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงประมาณ
การความต้ องการของลูกค้ าทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการสอบถามถึงความต้ องการของลูกค้ า เพื่อที่จะ
บริ หารปริ มาณสินค้ าที่ต้องเก็บสารองในแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และในส่วนของความ
เสีย่ งจากการสูญเสียของสินค้ าที่เก็บในคลังสินค้ า บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีคมู่ ือขันตอนการด
้
าเนินงานในด้ านต่างๆ รวมถึงมี
การฝึ กอบรมบุคลากรเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพ และได้ ดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญเสีย
เช่น จัดให้ มีสแลนติดไว้ เหนือกาแพงรอบรัว้ คลังสินค้ า เพื่อกันสินค้ าปลิวไปตามแรงลม จัดให้ มีมาตรการรักษาความชืน้
ของสินค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่ลกู ค้ ากาหนด มีการคลุมผ้ าใบเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้ า จัดให้ มีการตักโกยสินค้ าที่สะสมอยู่
ตามพื ้นลานสม่าเสมอ เทปูนลานกองสินค้ าทุกคลังสินค้ าเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการทับถมของสินค้ าบนพื ้นดิน และมี
การจัดแผนผังการกองสินค้ าให้ มีพื ้นที่ระหว่างกองเหลือเพียงพอให้ สามารถนารถตักขับเข้ าไปตักสินค้ าได้ ทกุ กอง เพื่อให้
สินค้ ามีการหมุนเวียนไปจาหน่ายโดยสินค้ าที่เข้ าก่อนจะต้ องถูกจาหน่ายออกไปก่อน (FIFO) เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
มีการตรวจนับสินค้ าทางกายภาพโดยทีมงานคลังสินค้ าทุกสิ ้นเดือน และมีการจ้ างผู้สารวจอิสระเข้ ามาตรวจนับสินค้ าปี ละ
2 ครัง้ คืองวดกลางปี และงวดสิ ้นปี เพื่อยืนยันความถูกต้ องของยอดสินค้ าคงคลังที่บนั ทึกบัญชี ด้ วยมาตรการดังกล่าว
ข้ างต้ น บริ ษัทจึงเชื่อว่าผลขาดทุนที่เกิดจากการบริ หารสินค้ าคงคลังจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริ ษัทในอนาคตอย่างมีนยั สาคัญ
3.1.4

ความเสี่ยงด้ านหนีส้ ูญจากการจ่ ายค่ าสินค้ าล่ วงหน้ าแล้ วไม่ ได้ รับสินค้ า
จากการที่การจัดซื ้อสินค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะมีเงื่อนไขการชาระเงินแบบจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าในจานวน
ที่กาหนดไว้ ในสัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของการโอนเงินให้ กบั ผู้ผลิตสินค้ าล่วงหน้ าเป็ นค่าสินค้ าจานวนหนึ่ง
และเมื่อได้ รับสินค้ าจะนามูลค่าของสินค้ าที่ได้ รับไปตัดยอดเงิ นจ่ายล่วงหน้ า จนกว่าเงินที่จ่ายล่วงหน้ าจะลดลงต่ากว่า
ยอดเงินที่ตกลงกันไว้ บริ ษัทก็จะทาการโอนเงินจ่ายล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าให้ เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้ าที่กาหนดไว้
ในสัญญาซื ้อขายสินค้ า โดยจานวนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าสาหรับผู้ผลิตสินค้ าแต่ละรายจะขึ ้นอยู่ กบั ปริ มาณสินค้ าที่ผ้ ู
จัดจาหน่ายมีข้อตกลงที่จะขายให้ กบั บริ ษัท ซึง่ การดาเนินนโยบายจ่ายชาระค่าสินค้ าล่วงหน้ านี ้เป็ นลักษณะทัว่ ไปสาหรับ
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็ นไปเพื่อประกันว่าผู้ผลิตสินค้ า หรื อผู้จาหน่ายสินค้ าจะขายสินค้ าที่ผ้ ผู ลิต
ผลิตได้ หรื อจัดหามาได้ ให้ แก่บริ ษัทตามจานวนที่ได้ มีการทาข้ อตกลงกันไว้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่
บริ ษัทจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าแล้ ว แต่ผ้ ูจาหน่ายไม่สามารถส่งสินค้ าให้ บริ ษัทได้ หรื อจัดส่งได้ ไม่ครบตามจานวนที่ตกลง
กันไว้ ซึง่ หากเกิดกรณีดงั กล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ กล่าวคือบริ ษัท
อาจไม่ได้ รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าเมื่อผู้จาหน่ายไม่สามารถส่งสินค้ าให้ บริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทอาจเสียโอกาสใน
การจาหน่ายสินค้ า เนื่องจากสินค้ าไม่เพียงพอที่จะจาหน่าย
ด้ วยปั จจัยความเสี่ยงดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ ปัจจุบนั บริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงินเครดิตทัง้
สาหรับลูกหนี ้การค้ าและเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า เพื่อพิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลของคูค่ ้ าที่มีข้อตกลงให้ บริ ษัทจ่ายเงินล่วงหน้ า
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ค่ า สิ น ค้ า อาทิ เ ช่ น ข้ อมู ล การจดทะเบี ย นของคู่ ค้ า และข้ อ มู ล ด้ านการเงิ น รวมถึ ง ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้
คณะอนุกรรมการดังกล่าวนี ้จะต้ องมีผ้ บู ริ หารสูงสุดด้ านบริ หารการเงินเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นด้ วยทุกครัง้ โดย
บริ ษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ าให้ แก่ค่คู ้ าหลังจากได้ รับการอนุมตั ิจากกรรมการผู้จัดการภายใต้ วงเงินที่อนุมตั ิแล้ ว
เท่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ บริ หารความเสี่ยงจากการจ่ายเงินล่วงหน้ าโดยลดวงเงินจ่ายล่วงหน้ าลงให้ เหลือเท่าที่จาเป็ น
ตามศักยภาพของคูค่ ้ าอย่างเหมาะสมด้ วย และปรับเปลีย่ นจากการซื ้อผ่านคูค่ ้ าในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย จานวน
น้ อยรายที่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้ าจากปริ มาณการสัง่ ซื ้อคราวละมากๆอย่างที่เกิดขึ ้นในอดีต เป็ นการซื ้อตรงจากผู้ผลิตหรื อ
ผ่านผู้จดั จาหน่ายจานวนมากราย ครัง้ ละปริ มาณไม่มาก ซึง่ เกิดจากการที่บริ ษัทจัดตังบริ
้ ษัทย่อยขึ ้นในประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย ทาให้ บริ ษัทมีเครื อข่ายเพิ่มขึ ้น สามารถจัดหาผ่านผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ายได้ มากรายขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยของ
บริ ษัททังในประเทศอิ
้
นโดนีเซียและมาเลเซีย ซึง่ เมื่อได้ รับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัทย่อยดังกล่าวครบจานวนที่จ่ายเงิน
ล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทจึงทาการจ่ายเงิ นล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ูขายตามสัญญาซือ้ ขายสินค้ าถัดไปตามลาดับ นอกจากนี ้
สาหรั บกรณี ที่ผ้ ูจัดจาหน่ายทยอยส่งสินค้ าครั ง้ ละปริ มาณไม่มาก ทาให้ เงิ นจ่ายล่วงหน้ าค้ างอยู่กับผู้จัดจาหน่ายเป็ น
เวลานาน บริ ษัทก็มีมาตรการในการติดตามผู้จดั จาหน่ายเป็ นระยะๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะได้ รับสินค้ าครบถ้ วนตามสัญญา
ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่าคู่ค้าที่บริ ษัทจ่ายเงิ นล่วงหน้ าจะมีศกั ยภาพในการส่งสินค้ าได้ ตามสัญญาทัง้ หมดและจะไม่เกิ ด
ปั ญหาการสารองหนี ้สงสัยจะสูญจานวนมากดังเช่นในอดีตอีกต่อไป
3.1.5

ความเสี่ยงด้ านความผันผวนของรายได้ จากการขายระหว่ างปี บัญชี
จากการที่รายได้ หลักของบริ ษัทมาจากการจาหน่ายกะลาปาล์ม ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 73.52 ร้ อยละ 58.49 และร้ อย
ละ 51.09 ของรายได้ จากการขายสินค้ าทังหมด
้
ในปี 2558 – 2560 ตามลาดับ โดยปริ มาณกะลาปาล์มที่ผลิตได้ จะเป็ นไป
ตามปริ มาณผลปาล์มที่จะให้ ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonal Effect) ในขณะที่ราคาของกะลา
ปาล์มจะแปรผกผันกับปริ มาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และการแข่งขันของผู้เล่นในตลาด กล่าวคือในช่วงที่มีผลผลิตใน
ตลาดมาก และมีผ้ เู ล่นในตลาดจานวนมาก ราคาของกะลาปาล์มก็จะต่ากว่า ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้ อย ทังนี
้ ้
ในช่วงที่ผลผลิตออกมามาก และการแข่งขันสูง (ปกติจะเป็ นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน) ปริ มาณการขายกะลา
ปาล์มของบริ ษัทอาจจะไม่ได้ เพิ่มขึ ้นมากนัก แต่จะเป็ นช่วงที่บริ ษั ทเก็บรวบรวมสินค้ าไว้ ในคลังสินค้ า เนื่องจากเป็ นช่วงที่
สินค้ าในตลาดมีราคาต่ากว่าช่วงอื่นๆ ในรอบปี และเพื่อสารองไว้ จาหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกมาน้ อย ทาให้ สดั ส่วน
รายได้ จากการจาหน่ายกะลาปาล์มซึง่ เป็ นรายได้ สว่ นใหญ่ของบริ ษัท อาจจะต่าในช่วงที่ผลผลิตออกสูต่ ลาดมีจานวนมาก
และรายได้ ที่เกิดจากการจาหน่ายกะลาปาล์มจะปรับตัวสูงขึ ้นเมื่อปริ มาณผลผลิตในตลาดมีน้อยลง เนื่องจากราคาขายจะ
ปรับตัวสูงขึ ้น และบริ ษัทจะนากะลาปาล์มที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มไว้ ออกมาจาหน่าย กล่าวคือ โดยปกติ (สภาพฤดูกาล
ปกติ) ราคากะลาปาล์มจะค่อนข้ างต่าในไตรมาสที่ 2 และมีการปรับตัวสูงขึ ้นในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี รวมถึง
ในไตรมาสที่ 1 ของปี ถัดไป ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงจะส่งผลให้ บริ ษัทมียอดขายและกาไรไม่สม่าเสมอในแต่ละไตรมาส
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลหลายประเภท โดยเฉพาะการจาหน่ายไม้ สบั ที่มีสดั ส่วนการขาย
เพิ่มขึ ้น จากในปี 2557 สัดส่วนรายได้ จากการขายไม้ สบั เท่ากับร้ อยละ 5.84 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 6.82 ร้ อยละ 23.17 และ
ร้ อยละ 29.56 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ตามลาดับ ส่งผลให้ ความผันผวนของ
รายได้ ซงึ่ เป็ นผลจากความผันผวนของการจาหน่ายกะลาปาล์มลดลง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีคลังสินค้ าที่สามารถสารองสินค้ า
ไว้ ขายในช่วงที่ผลผลิตขาดแคลน ก็จะสามารถลดผลกระทบของความไม่สม่าเสมอของรายได้ และกาไรในแต่ละไตรมาสได้
พอสมควร
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3.1.6

ความเสี่ยงในเรื่องการแข่ งขันและการเข้ ามาทาธุรกิจได้ ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่
ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นผู้ผลิตโดยตรง
หรื อ ผู้จดั หาและจัดจาหน่ายเช่นเดียวกับบริ ษัท หรื อผู้จัดจาหน่ายอย่างเดียว โดยเป็ นผู้ประกอบการทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ เนื่องจากไม่จาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจานวนมากก็สามารถเข้ ามาดาเนินธุรกิจนี ้ได้ จึงทาให้ เกิดการแข่งขันสูงใน
การประกอบธุรกิจนี ้ โดยเฉพาะการแข่งขันด้ านราคา ในขณะที่ผ้ ผู ลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบการราย
ย่อย ดังนัน้ ผู้ประกอบการที่สามารถติดต่อสัง่ ซื ้อ และรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลจากผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ายได้ เป็ นจานวน
มาก มีค วามหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมถึ งมี คลังสินค้ า ในการจัดเก็ บเชื อ้ เพลิง ชี ว มวลดัง กล่าวเพื่อ ให้ สามารถ
สนองตอบต่อความต้ องการของลูกค้ าที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เชือ้ เพลิงชีวมวลอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ และมีแหล่ง
เงินทุนที่มนั่ คง ก็จะได้ เปรี ยบผู้ค้ารายย่อยซึง่ มีจานวนมากในประเทศไทย นอกจากนี ้ ทีมบุคลากรด้ านการจัดหา และทีม
ขายเชื อ้ เพลิงชีวมวล ก็ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิ จจัดหาและจัดจาหน่ายเชือ้ เพลิงชี วมวล โดยทีมจัดหา
เชือ้ เพลิงชีวมวลจะต้ อ งมีความสัมพันธ์ อนั ดีกับผู้ผลิตเชื อ้ เพลิงชีวมวล และมีประสบการณ์ ในธุรกิจนี ้มาเป็ นเวลานาน
สามารถเข้ าใจธรรมชาติและฤดูกาลของผลผลิต อันจะทาให้ สามารถรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลได้ คณ
ุ ภาพและมีปริ มาณ
มากเพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ เชือ้ เพลิงชี วมวล ในขณะเดียวกันทีมงานขายซึ่งจะต้ องทางานประสานงานกับ
ทีมงานจัดหาอย่างใกล้ ชิด ก็จะต้ องมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าในอดีตและปั จจุบนั เพื่อรักษาตลาดของลูกค้ าของบริ ษัท
ได้ อ ย่า งต่อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ได้ รั บ การแนะน าต่อ ไปยัง ลูก ค้ า รายใหม่ และจะต้ อ งมองหาตลาดใหม่ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับบุคลากรของบริ ษัท ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มศักยภาพในการทางาน และเพื่อ
รักษาให้ บคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์ร่วมงานกับบริ ษัทเป็ นเวลานาน อีกทังการที
้
่บริ ษัทดาเนินธุรกิจนี ้มาเป็ น
เวลานานด้ วยการรักษาคุณภาพในการขายสินค้ าและให้ บริ การไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพของเชือ้ เพลิงชีวมวลที่ได้ คณ
ุ ภาพ
ตามที่ลูกค้ าต้ องการ และการให้ บริ การที่อานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า การให้ คาปรึ กษาที่เกี่ยวกับการใช้ งานของ
เครื่ องจักรอุปกรณ์ รวมถึงประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวลที่เหมาะสม การช่วยลูกค้ าแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการทางานของ
เครื่ องจักร เป็ นต้ น ทาให้ บริ ษัทเป็ นที่น่าเชื่อถือ ของลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัท ซึ่งเป็ นส่วนที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
จาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล นอกจากนี ้ บริ ษัทมีประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวลหลากหลายที่สามารถใช้ ทดแทนกันได้ ในเวลาที่
เชื ้อเพลิงชีวมวลบางประเภทอยูใ่ นช่วงที่มีผลผลิตน้ อย ประกอบกับบริ ษัทมีศกั ยภาพในการรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลจาก
ผู้ผลิตทังรายใหญ่
้
และรายย่อยในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่นอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทาให้ บ ริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบ
กับคู่แข่งที่เป็ นผู้ค้ารายย่อยขายเชือ้ เพลิงชีวมวลจากัดประเภท และไม่สามารถรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลจานวนมากได้
บริ ษัทจึงเชื่อว่าจะสามารถแข่งขันในธุรกิจนี ้และเติบโตต่อไปได้
3.1.7

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์ เฉพาะด้ านของบริษัท
จากการที่ธุรกิ จจัดหาและจัดจาหน่ายเชื อ้ เพลิงชีวมวลเป็ นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็ นเวลานาน ทาให้ บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องพึ่งพิงบุคลากรดังกล่าว โดยเฉพาะบุคลากรด้ าน
จัดหา ด้ านการขายทัง้ ภายในและต่างประเทศ และด้ านการบริ หารสิ นค้ าคงคลัง ซึ่งหากขาดบุคลากรดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อผลการดาเนินธุรกิจ และฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรของบริ ษัท ทังในแง่
้
ของการรักษาบุคลากรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ
การแสวงหาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพมาร่วมงานกับบริ ษัท จึงได้ มีมาตรการบริ หารจัดการบุคลากร โดยสาหรับบุคลากรที่มีอยู่
ในปั จจุบนั บริ ษัทมีการพิจารณาผลตอบแทนที่ให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอย่างสม่าเสมอ
มีโครงการฝึ กอบรมทังภายในและภายนอกองค์
้
กร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีโครงการ
จัด ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ร่ ว มกัน และส าหรั บ การสรรหาบุค ลากรใหม่ บริ ษั ท ได้ มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางสรรหาบุค ลากรทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริ ษัทตัวแทนจัดหางานมืออาชีพ เพื่อสรรหาบุคลากรที่
มีคณ
ุ ภาพเข้ ามาเสริ มในส่วนที่บริ ษัทยังมีความต้ องการ นอกจากนี ้ การนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ จะทาให้ บริ ษัทมีความน่าเชื่อถือ และมัน่ คงในมุมมองของพนักงานและผู้ที่สนใจเข้ ามาร่วมงานกับบริ ษัทมากยิ่งขึ ้น
3.1.8

ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการการขนส่ งสินค้ า
จากการที่แหล่งผลิตสินค้ าที่บริ ษัทรับซื อ้ แต่ละประเภทจะมีที่ตงจ
ั ้ ากัดอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เช่น
กะลาปาล์มจะมีแหล่งผลิตสาคัญในภาคใต้ ของประเทศไทย (สาหรับสินค้ าในประเทศ) และในประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศมาเลเซีย (สาหรับสินค้ าในต่างประเทศ) ผลิตภัณฑ์พวกขี ้เลื่อย ขี ้กบ ฝุ่ นไม้ ไม้ สบั และส่วนอื่ นๆของไม้ จะมีแหล่ง
ผลิตสาคัญในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป็ นต้ น ในขณะที่ลูกค้ าใน
ประเทศของบริ ษัทกระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาค การขนส่งสินค้ าจึงเป็ นปั จจัยหลักของการดาเนินธุรกิจ เพราะมีผลกระทบต่อ
ต้ นทุนของสินค้ าที่จาหน่าย คุณภาพของสินค้ า และความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้ า ดังนัน้ หากบริ ษัทมีการบริ หาร
จัดการขนส่งอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษั ทต ระ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า รบริ หา รจั ด ก า รก า รข นส่ ง จึ ง ได้ จั ด ตั ง้ บ ริ ษั ทย่ อ ย คื อ
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จากัด (“STP”) ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 เป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งสินค้ า
ทางบกให้ แก่บริ ษัทเป็ นหลัก ปั จจุบนั บริ ษัทมีการขนส่งสินค้ า 2 ทาง คือทางบก และทางน ้า โดยการขนส่งทางบกจะเป็ น
การขนส่งที่มีระยะทางบรรทุกไม่ไกลมาก ซึง่ จะมีทงขนส่
ั ้ งจากแหล่งผลิตตรงไปยังลูกค้ าเลย และเป็ นการขนส่งจากแหล่ง
ผลิตหรื อท่าเรื อมายังคลังสินค้ าของบริ ษัท หรื อการขนส่งจากคลังสินค้ าไปยังสถานที่ตงของลู
ั้
กค้ า ส่วนการขนส่งทางน ้าจะ
เป็ นการขนส่งปริ มาณมาก (ประมาณ 1,500 – 10,000 ตัน) จากคลังสินค้ าที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี หรื อคลังสินค้ าที่ประเทศ
อินโดนีเซีย หรื อคลังสินค้ าที่ประเทศมาเลเซีย มายังท่าเรื อที่ บางปะกง ท่าเรื อที่จงั หวัดสมุทรสาคร และท่าเรื อที่จงั หวัด
สมุทรสงคราม และใช้ รถบรรทุกสินค้ าจากท่าเรื อมาเก็บสารองไว้ ที่คลังสินค้ าของบริ ษัทอีกทอดหนึ่ง ทังนี
้ ้ รถบรรทุกขนส่ง
ส่วนหนึง่ จะเป็ นรถบรรทุกที่ STP เป็ นเจ้ าของและบริ หารจัดการเอง ส่วนที่เหลือบริ ษัทจะใช้ บริ การรถร่วม ซึง่ บริ ษัทมีการใช้
บริ การขนส่งสินค้ าเป็ นประจาจานวนกว่า 100 ราย โดยการที่จะใช้ รถประเภทใด และผู้ให้ บริ การขนส่งรายใดในการขนส่ง
สินค้ าของบริ ษั ท จะพิ จารณาจากประเภทของผลิตภัณฑ์ ที่ ขนส่ง ปริ มาณการขนส่งต่อ เที่ยว ความช านาญงานของ
ผู้ประกอบการขนส่งแต่ละราย และมีการใช้ รถบรรทุกขนสินค้ าไป-กลับ (ไม่บรรทุกสินค้ าเที่ยวเดียว) อันจะทาให้ การ
บริ หารการขนส่งเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด และเป็ นการลดต้ นทุนการขนส่งด้ วย จากที่กล่าวมาบริ ษัทเชื่อว่าบริ ษัทมีการ
บริ หารจัดการด้ านการขนส่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.9

ความเสี่ยงที่ลูกค้ าจะเปลี่ยนไปใช้ เชือ้ เพลิงประเภทอื่น
ในปั จจุบัน ผู้ที่มีความต้ องการใช้ เชื อ้ เพลิง เพื่อผลิตพลังงานความร้ อน และพลังงานไฟฟ้ า มีตัวเลือกในการ
เลือกใช้ เชื ้อเพลิงได้ หลากหลายประเภท กล่าวคือ 1) เชื ้อเพลิงฟอสซิล เช่น น ้ามัน ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติ 2) พลังงาน
ทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน ้า รวมถึงเชื ้อเพลิงชีวมวล เป็ นต้ น ซึ่งเชื ้อเพลิงแต่ละประเภทมี
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ต้ นทุนในการผลิตพลังงานที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เชื ้อเพลิงชีวมวลจะมีต้นทุนในการผลิตพลังงานที่สงู กว่าเชื ้อเพลิง
ฟอสซิล ซึง่ ทาให้ บริ ษัทมีความเสีย่ งที่ลกู ค้ าจะเปลีย่ นไปใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล เมื่อราคาของเชื ้อเพลิงฟอสซิลตา่ กว่าเชื ้อเพลิง
ชีวมวลอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากปั จจัยด้ านต้ นทุน ลูกค้ ายังคงต้ องพิจารณาถึงปั จจัยอื่นร่วมด้ วย ได้ แก่ 1) ทาเลที่ตงั ้
เช่น โรงงานของลูกค้ าตังอยู
้ ใ่ นเขตควบคุมมลพิษหรื อไม่ 2) กระบวนการผลิตสินค้ า หากลูกค้ าจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
ที่เรี ยกร้ องให้ ผ้ ผู ลิตผลิตสินค้ าด้ วยกระบวนการที่มีการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนต่า หรื อรักษาสิ่งแวดล้ อม 3) ความใส่ใจใน
สิง่ แวดล้ อม 4) นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็ นต้ น ด้ วยปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นสาเหตุให้ ลกู ค้ าเจาะจงที่จะต้ อง
ใช้ เชื อ้ เพลิงชี วมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้ อนและพลังงานไฟฟ้ า ประกอบกับการที่จะลูกค้ าจะเปลี่ยนประเภทของ
เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในกระบวนการผลิตนันลู
้ กค้ าจะต้ องมีต้นทุน (Switching Cost) เกิดขึ ้น
2.
ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้ านการเงิน
3.2.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
จากการที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล โดยในการจัดหาสินค้ าส่วนใหญ่
บริ ษัทจะต้ องมีการชาระเงินล่วงหน้ า หรื อหากได้ รับสินเชื่อจากผู้จาหน่ายสินค้ าให้ บริ ษัทก็จะเป็ นสินเชื่อในระยะสันเฉลี
้ ่ย
ประมาณ 7 – 30 วัน ในขณะที่บริ ษัทจะจาหน่ายสินค้ าให้ ลกู ค้ าโดยมีระยะเวลาให้ สนิ เชื่อ เฉลีย่ ประมาณ 7 – 60 วัน จึงทา
ให้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องมีเงินทุนหมุนเวียนจานวนมากเพื่อให้ เพียงพอต่อยอดจาหน่ายสินค้ าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบัน บริ ษัทมี แหล่งเงิ นทุนหมุนเวีย นส่วนใหญ่ ในรู ปแบบเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี เลตเตอร์ ออฟเครดิต ตั๋วสัญญาใช้ เงิ น
และทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) ซึ่งหนี ้สินระยะสันดั
้ งกล่าวมีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัว (Floating Rate) ที่อ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate หรื อ MOR) และอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ า
รายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate หรื อ MLR) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 562.43 ล้ านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน (เฉพาะที่
เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัว) จานวน 12.48 ล้ านบาท สาหรับปี 2560
ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยที่ปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ มีผลกระทบต่อต้ นทุนทางการเงิน ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย โดย
การติดตามการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ย และวางแผนการบริ หารต้ นทุนทางการเงินอย่างรัดกุม ทังนี
้ ้ ภายหลังจาก
การนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ ว จะทาให้ บริ ษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากเงินทุนที่
ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมทังบริ
้ ษัทมีการกาหนดอัตรากาไรขันต้
้ นในการจาหน่ายสินค้ าซึง่ อ้ างอิงจาก
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทด้ วย ดังนัน้ ค่าใช้ จ่า ยดอกเบี ้ยจึงถูกชดเชยด้ วยกาไรขันต้
้ นจากการขายสินค้ า ทาให้ บริ ษัท
ไม่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยมากนัก
3.2.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการนาเข้ าสินค้ าประเภทกะลาปาล์มจากต่างประเทศผ่านบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทจัดตังไว้
้ ในประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ตามลาดับ โดยบริ ษัทจ่ายชาระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลท้ องถิ่นของประเทศที่บริ ษัทนา
สินค้ าเข้ า (กรณีซื ้อสินค้ าผ่านบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ) และชาระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (กรณี
บริ ษัทซื ้อสินค้ าตรงจากผู้จัดจาหน่ายในต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริ ษัทย่อย) ทังนี
้ ้ สินค้ าที่นาเข้ าดังกล่าวจะมีทงส่
ั ้ วนที่
ส่วนที่ 2.2.3 หน้ า 8
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นาเข้ ามาจาหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ (ส่วนใหญ่จะเป็ นการส่งออกไปยังต่างประเทศ) โดยการ
ส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศจะส่งโดยตรงจากบริ ษัทย่อยที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นต่างประเทศดังกล่าว บริ ษัทรับชาระค่าสินค้ าเป็ น
เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ดังนัน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนสูง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อการประกอบธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สินค้ าที่นาเข้ าจะมีบางส่วนที่สง่ ออกไปขายยังต่างประเทศโดยตรงผ่าน
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ การส่งออกนันจะได้
้
รับชาระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เช่นเดียวกับสกุลเงินของ
สินค้ านาเข้ ากรณีที่บริ ษัทซื ้อสินค้ าตรงจากผู้จดั จาหน่ายต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริ ษัทย่อย จึงถือเป็ นการป้องกันความ
เสีย่ งแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) ยังคงเหลือความเสีย่ งเล็กน้ อยที่เกิดจากช่วงเวลาที่จ่ายชาระเงินกับช่วงเวลาที่รับ
ชาระเงินไม่ตรงกัน โดยในปี 2560 มูลค่าสินค้ าที่การนาเข้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาทังสิ
้ ้น 1.65 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา เป็ นสินค้ าที่นาเข้ ามาจาหน่ายในประเทศทังจ
้ านวน ดังนัน้ ความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจะเกิดจากยอดสินค้ าที่นาเข้ ามาเพื่อจาหน่ายในประเทศซึ่งมีปริ มาณไม่มากเมื่อเทียบกับ
ยอดนาเข้ าทังหมด
้
และยอดที่นาเข้ าที่เป็ นเงินสกุลท้ องถิ่นของประเทศที่บริ ษัทนาสินค้ าเข้ าโดยซื ้อสินค้ าผ่านบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศ โดยความเสี่ยงบางส่วนบริ ษัทจะมีการบริ หารความเสี่ยงโดยทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
(Forward Contract) กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นที่อาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัท
3.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้ านการบริหารจัดการ

3.3.1

ความเสี่ยงจากกรณีท่ มี ีผ้ ถู อื หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
ก่อ นการเสนอขายหุ้น ครั ง้ นี ้ กลุ่ม ครอบครั ว ควรสถาพร และบุค คลตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงที่มีการแก้ ไข (“มาตรา 258”) ถือหุ้นในบริ ษัทจานวนรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ
87.69 ของทุนที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท และภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ กลุม่ ครอบครัวควรสถาพร
และบุคคลตามมาตรา 258 จะถือหุ้นในบริ ษัทรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 65.77 ของทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
โดยกลุ่ม ครอบครั ว ควรสถาพร และบุค คลตามมาตรา 258 ยัง คงเป็ นผู้ถื อหุ้น เกิ น กึ่ งหนึ่งในบริ ษั ท ซึ่ง จะท าให้ ก ลุ่ม
ครอบครั ว ควรสถาพร มี อ านาจควบคุม ในการตัด สินใจของบริ ษั ท สาหรั บกรณี ที่ ต้ อ งใช้ เ กณฑ์ เสีย งข้ า งมากในการ
ลงคะแนน เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ต้องได้ รับมติไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรื อโอนกิจการบางส่วนหรื อทังหมด
้
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริ ษัทจึงมีความเสี่ยง
จากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างการบริ หารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ มีการ
กาหนดขอบเขตในการดาเนินงาน การมอบอานาจให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารอย่างชัดเจน เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัทที่ไม่ใช่ตวั แทนจากกลุม่ ครอบครัวควรสถาพร จานวน 4 คน จาก
กรรมการบริ ษัททังหมด
้
7 คน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลภายนอกเป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 คน เพื่อทา
หน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท อีกทังบริ
้ ษัทได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของ
กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารอย่างชัดเจน และหากบริ ษัทมีความจาเป็ นในการทารายการกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทารายการระหว่างกันและข้ อกาหนดของสานักงาน

84

ANNUAL REPORT 2017

ส่วนที่ 2.2.3 หน้ า 9

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว

ส่วนที่ 2.2.3 หน้ า 10

ANNUAL REPORT 2017

85

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1.

ทรัพย์ สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรหลัก
ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ
บริ ษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
164.21
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทนาที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
มูลค่า สุท ธิ ตามบัญชี จ านวน 98.16
ล้ านบาท คา้ ประกันวงเงิ นสินเชื่ อ ที่
ได้ รับจากสถาบันการเงิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
41.05
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษั ท น าอาคารและส่ว นปรั บ ปรุ ง
อาคาร
อาคาร มูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน
23.33 ล้ า นบาท คา้ ประกันวงเงิ น
สินเชื่อที่ได้ รับจากสถาบันการเงินค ้า
ประกั น วงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
สถาบันการเงิน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
6.44
เป็ นเจ้ าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และ
2.34
เป็ นเจ้ าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ
59.20
เป็ นเจ้ าของ
ยานพาหนะที่อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ทางการเงิ น มีมูลค่าสุทธิ ตามบัญ ชี
จานวน 13.09 ล้ านบาท
งานระหว่างทาอื่นๆ
2.69
เป็ นเจ้ าของ
รวม
1.1 ที่ดิน
เจ้ าของ
ที่ตงั ้
กรรมสิทธิ์
ABM
ต.บางนา้ จืด อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
ABM

ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ ธานี
รวม 45 ไร่ 3 งาน 52.8 ตารางวา
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275.93

พืน้ ที่
(ไร่ -งาน-วา)
18-0-66.8

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

27-2-86

เป็ นเจ้ าของ
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ภาระผูกพัน
ค ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ได้ รับจาก
สถาบันการเงิน
ไม่มีภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์ การถือ
ครอง
เพื่อเป็ นที่ตงคลั
ั ้ งสินค้ า
บางน ้าจืด และศูนย์
ซ่อมบารุงรถบรรทุก
เพื่อเป็ นที่ตงคลั
ั ้ งสินค้ า
บางกุ้ง

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

1.2 อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
รายการ

สถานที่ตงั ้

คลังสินค้ าบางน ้าจืด

ต.บางน ้าจืด อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร

คลังสินค้ าบางกุ้ง

ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ ธานี
ต.บ่อแฮ้ ว อ.เมือง
จ.ลาปาง
ต. บางปะกง อ.บาง
ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เมือง Bintulu รัฐ
Sarawak ประเทศ
มาเลเซีย
เมือง Kuching รัฐ
Sarawak ประเทศ
มาเลเซีย
เมือง Sandakan
รัฐ Sabah ประเทศ
มาเลเซีย
เมือง Jambi,
ประเทศอินโดนิเชีย

คลังสินค้ าลาปาง
คลังสินค้ าบางปะกง
คลังสินค้ า Bintulu

คลังสินค้ า Kuching

คลังสินค้ า Sandakan

คลังสินค้ า Jambi

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ าของ

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์ การใช้ งาน
เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวล

เป็ นเจ้ าของ

ค ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ได้ รับจาก
สถาบันการเงิน
ไม่มีภาระผูกพัน

เช่า

-

เช่า

-

เช่า

-

เช่า

-

เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวล

เช่า

-

เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวล

เช่า

-

เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวล

เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวล
เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวล
เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวล
เพื่อไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวล

อาคารสานักงาน
(สานักงานใหญ่)

แขวงแสมดา เขต
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

เช่า

-

เพื่อเป็ นอาคารสานักงาน

พื ้นที่สานักงาน

เมือง Bintulu รัฐ
Sarawak ประเทศ
มาเลเซีย

เช่า

-

เพื่อเป็ นพื ้นที่สานักงาน

พื ้นที่สานักงาน

เมือง Jakarta,
ประเทศอินโดนิเชีย

เช่า

-

เพื่อเป็ นพื ้นที่สานักงาน

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 2

ANNUAL REPORT 2017

87

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

2.

เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ABM มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
บริษัท

มูลค่ าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
(ล้ านบาท)
1. บริ ษั ท สถาพรธนาพั ฒ น์
4.00
จากัด (“STP”)
2. บริ ษั ท ภาประภั ส จ ากั ด
1.00
(“PPP”)
3. PT Asia Biomass
9.51
Indonesia (“ABI”)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
99.99

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

99.98
99.00

3.

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)

ประเภท
การลงทุน

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

4.00

บริ ษัทย่อย ให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าทางรถ
1.00
บริ ษัทย่อย จัดหาและจาหน่าย
เชื ้อเพลิงชีวมวล
USD 300,000 บริ ษัทย่อย จัดหาเชื ้อเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
อินโดนีเซีย
MYR 500,000 บริ ษัทย่อย จัดหาเชื ้อเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มาเลเซีย
MYR 500,000 บริ ษัทย่อย จัดหาเชื ้อเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มาเลเซีย

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัท มีนโยบายการลงทุนและบริ หารงานในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง
ใกล้ เคี ยง หรื อก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละสนับสนุนการดาเนินธุ รกิ จของบริ ษั ท เพื่ อเสริ มสร้ างความมั่นคง และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ บริ ษัทจะส่งตัวแทนของบริ ษัทซึ่งมี
คุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจที่บริ ษัทเข้ าลงทุนเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง หรื อบุคคล
ใด ๆ ของบริ ษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเหล่านัน้ ทังนี
้ ้ ตัวแทนของบริ ษัท
จะต้ องบริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซงึ่ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วมนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถควบคุมดูแล
กิจการ และการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึง่ ของบริ ษัท นอกจากนี ้ การส่งตัวแทน
เพื่อเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมดังกล่าวให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท และ/หรื อข้ อตกลง
ร่วมกันในกรณีของบริ ษัทร่วม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างใกล้ ชิด รวมถึง
กากับให้ มีการจัดเก็บข้ อมูลและบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ บริ ษัทตรวจสอบ

88

ANNUAL REPORT 2017

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 3

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

โดยการขออนุมตั ิการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในอนาคตจะต้ องสอดคล้ องเป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และเรื่ องหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.
2547 และเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
4.

สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ

4.1

สัญญาที่สาคัญสาหรับการดาเนินธุรกิจจัดหาและจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล
ABM และ PPP ดาเนินธุรกิจหลักในการจัดหาและจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล โดยจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจาก
ผู้ประกอบการรายย่อยมากราย ซึ่งสัญญาที่ทากับผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีลกั ษณะเป็ นสัญญามาตรฐาน แต่จะมี
เงื่อนไข และระยะเวลาของสัญญาแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของเชื ้อเพลิงชีวมวล เช่นเดียวกับสัญญาขายเชื ้อเพลิง
ชีวมวล ที่ ABM และ PPP ทากับลูกค้ า ก็จะมีลกั ษณะเป็ นสัญญามาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุ ปเงื่อนไขสาคัญของสัญญาซื ้อ
และสัญญาขายเชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทได้ ดงั นี ้
ก. เชื ้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการแปรรูปไม้
สัญญาซื ้อขี ้กบ ฝุ่ นไม้ เศษไม้ ปาติเกิล หัวไม้ ระหว่าง ABM กับผู้ประกอบการโรงงานที่มคี วามประสงค์จะขาย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ให้ ABM
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้ซื ้อ”)
(2) ผู้ประกอบการโรงงานที่มีความประสงค์จะขายขี ้กบ ฝุ่ นไม้ เศษไม้ ปาติเกิล
หัวไม้ ให้ กบั ABM (“ผู้ขาย”)
อายุสญ
ั ญา
:  สัญญามีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ระบุไว้ ในสัญญาและสิ ้นสุดในวันที่ระบุไว้ ใน
และการยกเลิกสัญญา
สัญญา ทังนี
้ ้ อายุสญ
ั ญาแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กับ
ข้ อตกลงระหว่าง ABM กับผู้ขายแต่ละราย
 คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยการบอกเลิกสัญญาจะ
กระทาได้ โดยการตกลงยินยอมของทังสองฝ่
้
าย
 เมื่อครบกาหนดสัญญาซื ้อขายแล้ ว หากผู้ขายไม่ประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญา
อีก ผู้ขายจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบล่วงหน้ า 30 วันก่อนครบกาหนดสัญญา
หากไม่ แ จ้ งให้ ถื อ ว่ า ผู้ ขายยิ น ยอมที่ จ ะต่ อ อายุ สัญ ญาออกไป โดยมี
ระยะเวลาและเงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ทุกประการ
การชาระค่าสินค้ า
: ผู้ซื ้อตกลงชาระค่าสินค้ าให้ แก่ผ้ ขู ายตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยผู้ซื ้อจะต้ อง
มีก ารวางเงิ น ประกัน หรื อ จ่ ายชาระค่า สิน ค้ าล่วงหน้ า ตามจ านวนที่ ระบุไว้ ใ น
สัญญา และผู้ซื ้อและผู้ขายตกลงสรุ ปมูลค่าการซื ้อขายทุกวันสุดท้ ายของเดือน
และหัก เงิ น ค่า สิน ค้ า ออกจากเงิ น ประกัน หรื อ เงิ น จ่ า ยล่ว งหน้ า หากเงิ น จ่ า ย
ล่ว งหน้ า มี จ านวนน้ อ ยกว่ า จ านวนที่ ก าหนด ผู้ซื อ้ จะต้ อ งด าเนิ น การโอนเงิ น
ล่วงหน้ าให้ กบั ผู้ขายเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 4

ANNUAL REPORT 2017

89

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขสาคัญ

:  ตลอดระยะเวลาสัญญา ผู้ขายตกลงขายสินค้ าดังกล่าวที่เหลือจากการผลิต
ของโรงงานของผู้ขายทังหมด
้
ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแต่เพียงผู้เดียว
 ในช่วงระยะเวลาสัญญา หากผู้ซื ้อพบว่าสินค้ ามีคณ
ุ ภาพเปลีย่ นไปจากเดิม
o ผู้ซื ้อและผู้ขายจะทาการตกลงเงื่อนไขการซื ้อขายกันใหม่ หรื อ
o ผู้ซื ้อสามารถบอกยกเลิกสัญญาได้ ทนั ที

สัญญาซื ้อไม้ สบั (Woodchips) ระหว่าง ABM กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขายผลิตภัณฑ์ไม้ สบั ให้
ABM
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้ซื ้อ”)
(2) ผู้ป ระกอบการหรื อ บุค คลที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขายไม้ สับ ให้ กับ ABM
(“ผู้ขาย”)
อายุสญ
ั ญา
: สัญญาระยะสันแบบครั
้
ง้ ต่อครัง้
และการยกเลิกสัญญา
การชาระค่าสินค้ า
: ผู้ซื ้อตกลงชาระค่าสินค้ าให้ แก่ผ้ ขู ายตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา ส่วนใหญ่ผ้ ซู ื ้อ
จะไม่ต้องมีการวางเงินมัดจาหรื อจ่ายล่วงหน้ า โดยจะชาระเงินภายใน 7 วัน นับ
จากวันส่งสินค้ า
เงื่อนไขสาคัญ
: ผู้ข ายจะมีก ารประกันค่า ความชื น้ หากความชื น้ ของสิน ค้ า สูง กว่าที่ ตกลงใน
สัญ ญาจะสามารถปรั บ ลดน า้ หนัก สิน ค้ า ตามสูต รการค านวณที่ ได้ ร ะบุไว้ ใ น
สัญญา

สัญญาขายไม้ สบั ระหว่าง ABM กับผู้ประกอบการโรงงานที่มคี วามประสงค์จะซื ้อผลิตภัณฑ์ไม้ สบั จาก ABM เพื่อ
เป็ นเชื ้อเพลิง
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”)
(2) ผู้ประกอบการโรงงานที่มีความประสงค์จะซื ้อไม้ สบั จาก ABM (“ผู้ซื ้อ”)
อายุสญ
ั ญา
:  สัญญามีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ระบุไว้ ในสัญญาและสิ ้นสุดในวันที่ระบุไว้ ใน
และการยกเลิกสัญญา
สัญญา ทังนี
้ ้ อายุสญ
ั ญาแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั
ข้ อตกลงระหว่าง ABM กับผู้ซื ้อแต่ละราย
 คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยการบอกเลิกสัญญาจะ
กระทาได้ โดยการตกลงยินยอมของทังสองฝ่
้
าย
 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงในสัญญา จนเป็ นเหตุให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่อีกฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายผิดจะต้ องดาเนินการแก้ ไขภายในเวลา 30
วัน หากไม่ดาเนินการ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ สามารถบอกเลิกสัญญาได้
การชาระค่าสินค้ า
:  สัญ ญาจะระบุป ริ ม าณ ราคา คุณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น ขนาด และ
ความชื ้น หากคุณสมบัติไม่ได้ ตามที่กาหนด ผู้ซื ้อมีสทิ ธิปฏิเสธไม่รับสินค้ าได้
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หรื อกาหนดสูตรปรับราคากรณีผลิตภัณฑ์มีความชื ้นเกินกว่าที่กาหนด
 ผู้ซื ้อจะต้ องชาระราคาภายในเวลาที่กาหนด โดยนับจากวันที่ผ้ ซู ื ้อได้ ตรวจรับ
สินค้ า ณ สถานที่ปลายทางแล้ ว หรื อนับจากวันที่ผ้ ขู ายวางใบแจ้ งนี ้ในบาง
สัญญา
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆ

:  ผู้ขายจะต้ องจัดหาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติ และปริ มาณตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาภายในกาหนดเวลาที่ตกลงกัน หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้ า
ได้ จะเสียค่าปรับตามอัตราที่กาหนด หรื อหากเป็ นเหตุทาให้ ผ้ ซู ื ้อต้ องจัดหา
สินค้ าจากแหล่งอื่น ผู้ขายจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบส่วนต่างของราคาจากการ
ดาเนินการดังกล่าว

ข. ชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet)
สัญญาซื ้อชีวมวลอัดแท่งระหว่าง ABM กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชีวมวลอัดแท่ง ที่มีความประสงค์จะ
ขายชีวมวลอัดแท่งให้ กบั ABM
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้ซื ้อ”)
(2) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชีวมวลอัดแท่งที่มีความประสงค์จะขายชีว
มวลอัดแท่งให้ กบั ABM (“ผู้ขาย”)
อายุสญ
ั ญา
: สัญญาระยะสันแบบครั
้
ง้ ต่อครัง้ อายุสญ
ั ญาประมาณ 1 – 3 เดือน
และการยกเลิกสัญญา
การชาระค่าสินค้ า
: ผู้ซื ้อตกลงชาระค่าสินค้ าให้ แก่ผ้ ขู ายตามอัตราค่าชาระ และปริ มาณการซื ้อขาย
ในแต่ละครัง้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยผู้ซื ้อตกลงจ่ายเงินล่วงหน้ า ค่าสินค้ าร้ อย
ละ 100 หรื ออาจจ่ายล่วงหน้ าจานวนหนึ่ง และจ่ายครัง้ ต่อๆไป ภายใน 5 – 7 วัน
นับจากวันที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับใบแจ้ งหนี ้ เมื่อได้ รับมอบสินค้ าแต่ละงวด
การส่งมอบ
: ผู้ข ายส่ง สินค้ าถึ ง ผู้ซื อ้ ในสถานที่ที่ ร ะบุไว้ ใ นสัญญา หรื อ ผู้ซื อ้ ไปรั บ สินค้ าเอง
แล้ วแต่กรณี โดยยึดน ้าหนักปลายทางผู้ซื ้อเป็ นเกณฑ์ โดยการกาหนดส่งสินค้ า
นันเป็
้ นช่วงระยะเวลา กรณีสง่ มอบล่าช้ ากว่ากาหนด ผู้ขายยินดีรับผิดชอบความ
เสียหายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆ
:  หากผู้ข ายผิ ด สัญ ญา ผู้ข ายยิ น ยอมให้ ผ้ ูซื อ้ มีสิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญา และ/
หรื อไม่มีการซื ้อขายกันต่อไป
 บางกรณี ผู้ขายจะต้ องมีการออกหนังสือค ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
ในวงเงินเท่ากับเงินที่ผ้ ซู ื ้อจ่ายล่วงหน้ า เพื่อ
สัญญาขายชีวมวลอัดแท่งระหว่าง ABM กับ ลูกค้ าในต่างประเทศ – สาหรับการส่งออกต่างประเทศ
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”)
(2) ผู้จดั จาหน่ายในต่างประเทศ (“ผู้ซื ้อ”)
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 6
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

อายุสญ
ั ญา
และการยกเลิกสัญญา
การชาระค่าสินค้ า

การส่งมอบ

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆ

:  สัญญามีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่คสู่ ญ
ั ญาลงนามร่วมกัน และสิ ้นสุดเมื่อผู้ขาย
ดาเนินการส่งสินค้ าได้ ครบตามจานวนที่ระบุในสัญญา
:  สัญญาระบุปริ มาณ ราคา คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด ค่าความ
ร้ อน และ ส่วนประกอบ โดยการกาหนดราคาจะเป็ นอัตรา Cost and
Freight (“CFR”) กล่าวคือ ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบสินค้ าและค่าขนส่ง ตังแต่
้
ท่าเรื อต้ นทาง จนกระทังถึ
้ งท่าเรื อปลายทางที่สง่ มอบสินค้ า
 ผู้ซื ้อตกลงชาระค่าสินค้ าด้ วย Letter of Credit(L/C) โดยได้ มีการระบุชนิด
และ เงื่อนไขของ Letter of Credit(L/C) ในสัญญา
: สัญญาระบุท่าเรื อส่งมอบสินค้ า โดยผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบขนสินค้ าออกจาก
เรื อ และรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ ้นที่ท่าเรื อ ดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้ซื ้อจะต้ อง
ขนสิน ค้ าออกจากเรื อให้ เสร็ จสิ ้นตามระยะเวลาที่ร ะบุในสัญญา หากผู้ซือ้ ไม่
สามารถขนสินค้ าออกจากเรื อให้ เสร็ จสิ ้นตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ซื ้อตกลงจ่าย
ค่าชดเชยให้ ผ้ ขู ายตามอัตราที่ระบุในสัญญา ในทางกลับกันหากผู้ซื ้อสามารถขน
สินค้ าออกจากเรื อให้ เสร็ จสิ ้นก่อนระยะเวลาที่กาหนด ผู้ขายตกลงจ่ายค่าชดเชย
ให้ ผ้ ซู ื ้อตามอัตราที่ระบุในสัญญา
:  น ้าหนักของสินค้ าจะถูกระบุโดย Surveyor ณ ท่าเรื อต้ นทาง โดยผู้ขายจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าจ้ าง Surveyor
 ผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบจ้ าง Surveyor ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเข้ าไปสุม่ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของสินค้ า ณ ท่าเรื อต้ นทางโดยผู้ขายจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าจ้ าง
Surveyor ในการตรวจสอบนี ้ ซึ่งหากค่าความร้ อนที่ตรวจสอบได้ มีค่าสูง
กว่าหรื อต่ากว่าค่าที่ตกลงในสัญญา คู่สญ
ั ญาตกลงปรั บราคาซือ้ ขายให้
เป็ นไปตามสูตรการคานวณที่ระบุไว้ ในสัญญา

ค. กะลาปาล์ม
สัญญาซื ้อกะลาปาล์มระหว่าง ABM หรื อ PPP กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่มีความประสงค์จะขายกะลา
ปาล์มให้ กบั ABM หรื อ PPP – สาหรับการซื ้อในประเทศ
เนื่องจากราคาของกะลาปาล์ม หรื อสินค้ าทางการเกษตรบางชนิดมีความผันผวนของราคาที่ค่อนข้ างสูง ทาให้
ABM หรื อ PPP ไม่สามารถทาสัญญาซื ้อขายในระยะยาว ดังนันจึ
้ งได้ ใช้ วิธีการทาสัญญาซื ้อขายระยะสัน้ หรื อลักษณะ
แบบครัง้ ต่อครัง้ เพื่อให้ สามารถลดความเสี่ยงความผันผวนของราคาสินค้ าได้ ทังนี
้ ้ สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขาย
กะลาปาล์มระหว่าง ABM หรื อ PPP กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะขายกะลาปาล์ม แสดงได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญา
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: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัท ภาประภัส จากัด (“ผู้
ซื ้อ”)
(2) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะขายกะลาปาล์มให้ กบั ABM

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 7
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

อายุสญ
ั ญา
และการยกเลิกสัญญา
การชาระค่าสินค้ า

การส่งมอบ

หรื อ PPP (“ผู้ขาย”)
: สัญญาระยะสันแบบครั
้
ง้ ต่อครัง้
: ผู้ซื ้อตกลงชาระค่าสินค้ าให้ แก่ผ้ ขู ายตามอัตราค่าชาระ และปริ มาณการซื ้อขาย
ในแต่ละครัง้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยก่อนที่ผ้ ซู ื ้อจะเข้ ารับสินค้ าจากผู้ขาย ผู้
ซื ้อจะทาการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ขายตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา
: ใช้ วิธีการทยอยรับสินค้ า โดยยึดถือน ้าหนักสินค้ าต้ นทาง

สัญญาซื ้อกะลาปาล์มระหว่าง ABM กับผู้ประกอบการ ที่มคี วามประสงค์จะขายกะลาปาล์มให้ กบั ABM –
สาหรับการซื ้อต่างประเทศ
เนื่ อ งจากปริ ม าณความต้ อ งการใช้ กะลาปาล์ ม ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศสูง กว่ า ก าลัง การผลิ ต ที่
ผู้ประกอบการในประเทศสามารถรองรับได้ ABMจึงต้ องมีการนาเข้ ากะลาปาล์มจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คือประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยการนาเข้ าสินค้ าดังกล่าวจะดาเนินการผ่านบริ ษัทย่อยที่อยู่ในประเทศทังสอง
้
และผ่านผู้
จัดหาและจัดจาหน่ายรายอื่นขึ ้นอยูก่ บั ราคาและความต้ องการสินค้ าในแต่ละช่วง
คูส่ ญ
ั ญา

อายุสญ
ั ญา
และการยกเลิกสัญญา

การชาระค่าสินค้ า

การส่งมอบ

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆ

: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้ซื ้อ”)
(2) บริ ษัทย่อยของ ABM ในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย และผู้จดั หาและ
จัดจาหน่ายในต่างประเทศ (“ผู้ขาย”)
:  สัญญาระยะสันแบบครั
้
ง้ ต่อครัง้ กาหนดให้ ผ้ ขู ายจัดหากะลาปาล์มเพื่อส่ง
มอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในปริ มาณและเวลาที่ตกลงกันไว้
 หากผู้ขายปฏิบตั ิผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ ไขได้ ในเวลาที่กาหนด ผู้ซื ้อมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้ งผู้ขายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
: ผู้ซื ้อตกลงชาระค่าสินค้ าให้ แก่ผ้ ขู ายตามอัตราค่าชาระ และปริ มาณการซื ้อขาย
ในแต่ละครัง้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยจะแบ่งจ่ายเป็ นงวดๆ ตามปริ มาณการ
จัดหาที่ผ้ ขู ายรวบรวมสะสมไว้ ที่คลังสินค้ า ซึ่งตัวแทนของผู้ซื ้อจะต้ องไปตรวจ
ประเมินสินค้ าก่อนที่จะดาเนินการจ่ายเงินในแต่ละงวด การกาหนดราคาจะเป็ น
อัตรา Free on Board (“FOB”) กล่าวคือผู้ขายรับผิดชอบสินค้ าจนกระทัง่ ขนขึ ้น
เรื อเท่านัน้ ส่วนผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งจากท่าเรื อผู้ขายมายังคลังสินค้ า
ของผู้ซื ้อ รวมทังค่
้ าประกันความเสียหายด้ วย
: ส่งมอบสินค้ าที่ท่าเรื อในเวลาที่ตกลงกัน และผู้ขายได้ แจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบล่วงหน้ า
ในกรณี ที่ เ รื อ ขนส่ ง พร้ อมแต่ สิ น ค้ า ยัง ไม่ พ ร้ อมที่ จ ะขนขึ น้ เรื อ ผู้ข ายจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิ ดจากความไม่พร้ อมดังกล่าว และกรณี ที่ปริ มาณ
บรรทุกต่ากว่าปริ มาณที่ตกลงกันไว้ ผู้ขายจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าปรับจากการที่
น ้าหนักบรรทุกต่ากว่าที่ตกลงกัน
: ผู้ข ายจะมีก ารประกันค่าความชื น้ หากความชื น้ ของสิน ค้ าสูง กว่าที่ ตกลงใน

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 8
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

สัญ ญาจะสามารถปรั บ ลดน า้ หนัก สิน ค้ า ตามสูต รการค านวณที่ได้ ร ะบุไว้ ใ น
สัญญา
สัญญาขายกะลาปาล์มระหว่าง ABM หรื อ PPP กับ ลูกค้ าในประเทศ - สาหรับการขายในประเทศ
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จ ากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษั ท ภาประภัส จ ากัด
(“ผู้ขาย”)
(2) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะซื ้อกะลาปาล์มจาก ABM
หรื อ PPP (“ผู้ซื ้อ”)
อายุสญ
ั ญา
: สัญญาระยะสันแบบครั
้
ง้ ต่อครัง้ หรื ออาจจะมีอายุสญ
ั ญา 3 – 6 เดือน กาหนดให้
และการยกเลิกสัญญา
ผู้ขายจัดหากะลาปาล์มเพื่อส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในปริ มาณ ราคา และเวลาที่ตกลง
กันไว้ หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้ าให้ ผ้ ซู ื ้อได้ ผู้ซื ้อมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
การชาระค่าสินค้ า
: บางกรณีผ้ ซู ื ้อจะมีต้องชาระเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ า และบางกรณีจะชาระภายหลัง
จากผู้ขายส่งมอบสินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อแล้ ว โดยผู้ซื ้อจะชาระเงินค่าสินค้ าให้ กบั ผู้ขาย
ภายในกาหนดเวลาที่ตกลงกันนับจากวันวางบิล
การส่งมอบ
: ผู้ซื ้อและผู้ขายจะร่วมกันกาหนดแผนการส่งมอบกะลาปาล์มล่วงหน้ า โดยสินค้ า
ที่สง่ มอบจะต้ องมีคุณภาพตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา หากพบว่าคุณภาพสินค้ า
ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ผู้ซื ้อและผู้ขายจะร่วมกันตรวจสอบและหาข้ อสรุปที่พอใจ
กันทังสองฝ่
้
ายในการปรับลดน ้าหนักสินค้ า โดยใช้ น ้าหนักปลายทางเป็ นน ้าหนัก
ในการคานวณมูลค่าซื ้อ/ขาย
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆ
:  ในกรณีที่ผ้ ขู ายจัดส่งสินค้ าให้ ผ้ ซู ื ้อถูกต้ องตามจานวน วัน เวลา และแผน
ปริ มาณการส่งมอบ แล้ วผู้ซื ้อปฏิเสธการรับของ โดยไม่มีการแจ้ งระงับการ
ส่ง สิน ค้ า ล่ว งหน้ า ไม่น้ อ ยกว่า 12 – 24 ชั่วโมง ผู้ซื อ้ จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการส่งสินค้ าที่เกิดขึ ้นแทนผู้ขายทังเที
้ ่ยวไปและเที่ยวกลับ
 ผู้ซื ้อจะไม่ซื ้อกะลาปาล์มจากผู้ขายรายอื่นตลอดอายุสญ
ั ญา หากตรวจสอบ
พบว่าผู้ซื ้อซื ้อสินค้ าจากผู้ขายรายอื่น ผู้ขายสามารถเรี ยกร้ องค่าปรับตาม
จานวนที่ ผ้ ูซือ้ ซือ้ สินค้ า จากผู้ขายรายอื่น ในอัตราที่กาหนดในสัญญา ใน
ขณะเดียวกันถ้ าผู้ขายส่งมอบสินค้ าไม่ทนั ตามแผนการส่งสินค้ า ผู้ซื ้อมีสิทธิ
ปรับค่าเสียหายจากผู้ขายเช่นเดียวกัน
สัญญาขายกะลาปาล์มระหว่าง ABM กับ ลูกค้ าในต่างประเทศ – สาหรับการส่งออกต่างประเทศ
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”)
(2) ผู้จดั จาหน่ายในต่างประเทศ (“ผู้ซื ้อ”)
อายุสญ
ั ญา
:  สัญญาระยะสันแบบครั
้
ง้ ต่อครัง้ กาหนดให้ ผ้ ขู ายจัดหากะลาปาล์มเพื่อส่ง
และการยกเลิกสัญญา
มอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในปริ มาณและเวลาที่ตกลงกันไว้
 หากผู้ขายปฏิบตั ิผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ ไขได้ ในเวลาที่กาหนด ผู้ซื ้อมี
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การชาระค่าสินค้ า

การส่งมอบ

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆ

4.2

สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้ งผู้ขายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
: ผู้ซื ้อตกลงชาระค่าสินค้ าให้ แก่ผ้ ขู ายตามอัตราค่าชาระ และปริ มาณการซื ้อขาย
ในแต่ละครัง้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยจะแบ่งจ่ายเป็ นงวดๆ ตามที่ตกลงกันใน
สัญญา การกาหนดราคาจะเป็ นอัตรา Free on Board (“FOB”) กล่าวคือผู้ขาย
รับผิดชอบสินค้ าจนกระทัง่ ขนขึ ้นเรื อเท่านัน้ ส่วนผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
จากท่าเรื อผู้ขายมายังคลังสินค้ าของผู้ซื ้อ รวมทังค่
้ าประกันความเสียหายด้ วย
(สินค้ าที่ส่งออกต่างประเทศ ABM จะซื ้อผ่านบริ ษัทย่อยหรื อผู้จัดจาหน่ายใน
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยจะส่งออกให้ ลกู ค้ าจากประเทศที่ ABM ซื ้อ
สินค้ า ซึ่งการซื ้อและการขายเป็ นอัตรา FOB กล่าวคือลูกค้ าของ ABM จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทางเรื อและการประกันความเสียหายของสินค้ าเองทังหมด)
้
: ส่งมอบสินค้ าที่ท่าเรื อในเวลาที่ตกลงกัน และผู้ขายได้ แจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบล่วงหน้ า
ในกรณี ที่ เ รื อ ขนส่ ง พร้ อมแต่ สิ น ค้ า ยัง ไม่ พ ร้ อมที่ จ ะขนขึ น้ เรื อ ผู้ข ายจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากความไม่พร้ อมดังกล่าว
: ผู้ขายจะมีการประกันค่าความชื ้น และสิง่ ปลอมปน โดยผู้ซื ้อจะจ้ าง Surveyor ซึง่
เป็ นผู้เชี่ ยวชาญเข้ า ไปสุ่มตรวจสอบความชื น้ ของสินค้ า ล่วงหน้ าก่อ นวัน ส่ง ที่
คลัง สิน ค้ า แล้ ว แต่ ผ้ ูซื อ้ เป็ นผู้ก าหนด ซึ่ง หากความชื น้ เกิ น กว่า ที่ ต กลงกัน ใน
สัญญาผู้ซื ้อมีสทิ ธิตดั สินใจว่าจะรับสินค้ าหรื อไม่ หรื อมีการปรับลดน ้าหนักสินค้ า
ตามสูตรการคานวณที่ระบุไว้ ในสัญญาแล้ วแต่กรณี โดยผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าจ้ าง Surveyor ในการตรวจสอบนี ้ นอกจากนี ้ ผู้ขายจะต้ องจ้ าง Surveyor เพื่อ
สุ่มตรวจความชื น้ และคุณภาพของสินค้ าที่ท่า เรื อขึน้ ของ เพื่อใช้ เ ป็ นรายงาน
ประกอบการชาระเงิน หรื อมีการปรับลดน ้าหนักสินค้ าตามสูตรการคานวณที่ระบุ
ไว้ ในสัญญาแล้ วแต่กรณี

สัญญาที่สาคัญสาหรับการขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวล
ก. สัญญาที่สาคัญสาหรับการขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่าง ABM และบริ ษัทย่อย กับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง
สัญญารับจ้ างขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่าง ABM หรื อ PPP กับบริ ษัท เอเชียกรี น ทรานสปอร์ ต จากัด
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัท ภาประภัส จากัด
(“ผู้วา่ จ้ าง”)
(2) ผู้ประกอบการบริ ษัทขนส่ง บริ ษัท เอเชียกรี น ทรานสปอร์ ต จากัด (“ผู้รับ
จ้ าง”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เอเชีย กรี น
เอนเนอจี จากัด (มหาชน) ที่มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับ ABM
อายุสญ
ั ญา
: ผู้ว่าจ้ างและผู้รับจ้ างลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยสัญญามี
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 10
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และการยกเลิกสัญญา

อายุ 12 เดือน ระยะเวลาในการรั บจ้ างจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ใน
สัญญารับจ้ างขนส่ง นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่
 เมื่อครบกาหนดสัญญารับจ้ างขนส่งแล้ ว หากคู่สญ
ประสงค์จะต่อสัญญารับจ้ างขนส่งนี ้ต่อไป ให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันบอกกล่
้
าวต่อ
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนสิ ้นสุดของสัญญาแต่ละครัง้
หากไม่มีการแจ้ งหรื อบอกกล่าวใดๆ สัญญานี ้จะได้ รับการต่อ อายุสญ
ั ญา
ออกไปโดยอัตโนมัติ และมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ
ทุกๆ ระยะเวลา 12 เดือน
 ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้รับจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อมี
เหตุให้ เชื่อว่าผู้รับจ้ างจะไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
 ถ้ าผู้ว่าจ้ างบอกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องเสียค่าปรั บใน
อัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา พร้ อมทังรั้ บผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ค่าบริ การ
: อัต ราค่ า บริ ก ารจะมี ก ารเปลี่ย นแปลงราคาขึน้ ลงตามราคาน า้ มัน และราคา
เชื ้อเพลิง ซึง่ จะปรับเปลีย่ นตามโครงสร้ างที่ผ้ วู า่ จ้ างและผู้รับจ้ างได้ ตกลงร่วมกัน
การชาระค่าบริ การ
: ผู้ว่าจ้ างตกลงชาระค่าบริ การตามสัญญาแก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นจานวนเงินตามคาสัง่
บริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ตามที่จะส่งหรื อตามที่จะตกลงกันเป็ นครัง้ ๆไป โดย
ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนผู้รับจ้ างจะส่งใบแจ้ งหนี ้แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยผู้วา่ จ้ าง
มีกาหนดชาระภายใน 30 วันหลังได้ รับใบแจ้ งหนี ้ดังกล่าว
อัตราค่าชดเชยกรณี น ้าหนัก : ผู้รับจ้ างยินดีรับผิดชอบน ้าหนักสินค้ าที่สญ
ู หายเกินกว่าที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่
สูญหายระหว่างการขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตราการหักนันขึ
้ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา

สัญญารับจ้ างขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่าง ABM หรื อ PPP กับ STP
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัท ภาประภัส จากัด
(“ผู้วา่ จ้ าง”)
(2) ผู้ประกอบการบริ ษัทขนส่ง บริ ษัท สถาพรธนพัฒน์ จากัด (“ผู้รับจ้ าง”)
อายุสญ
ั ญา
: ผู้ว่าจ้ างและผู้รับจ้ างลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยสัญญามี
และการยกเลิกสัญญา
อายุ 1 ปี ระยะเวลาในการรับจ้ างจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ในสัญญา
รับจ้ างขนส่ง นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่
 เมื่อครบกาหนดสัญญารับจ้ างขนส่งแล้ ว หากคู่สญ
ประสงค์จะต่อสัญญารับจ้ างขนส่งนี ้ต่อไป ให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันบอกกล่
้
าวต่อ
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนสิ ้นสุดของสัญญาแต่ละครัง้
หากไม่มีการแจ้ งหรื อบอกกล่าวใดๆ สัญญานี ้จะได้ รับการต่อ อายุสญ
ั ญา
ออกไปโดยอัตโนมัติ และมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ
ทุกๆ ระยะเวลา 1 ปี
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 ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้รับจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อมี
เหตุให้ เชื่อว่าผู้รับจ้ างจะไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
 ถ้ าผู้วา่ จ้ างบอกเลิกสัญญาไม่วา่ กรณีใดๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องเสียเสียค่าปรับใน
อัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา พร้ อมทังรั้ บผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ค่าบริ การ
: อัต ราค่ า บริ ก ารจะมี ก ารเปลี่ย นแปลงราคาขึน้ ลงตามราคาน า้ มัน และราคา
เชื ้อเพลิง ซึง่ จะปรับเปลีย่ นตามโครงสร้ างที่ผ้ วู า่ จ้ างและผู้รับจ้ างได้ ตกลงร่วมกัน
การชาระค่าบริ การ
: ผู้ว่าจ้ างตกลงชาระค่าบริ การตามสัญญาแก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นจานวนเงินตามคาสัง่
บริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ตามที่จะส่งหรื อตามที่จะตกลงกันเป็ นครัง้ ๆไป โดย
ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนผู้รับจ้ างจะส่งใบแจ้ งหนี ้แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยผู้วา่ จ้ าง
มีกาหนดชาระภายใน 30 วันหลังได้ รับใบแจ้ งหนี ้ดังกล่าว
อัตราค่าชดเชยกรณี น ้าหนัก : ผู้รับจ้ างยินดีรับผิดชอบน ้าหนักสินค้ าที่สญ
ู หายเกินกว่าที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่
สูญหายระหว่างการขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตราการหักนันขึ
้ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
สัญญารับจ้ างขนส่งถ่านหินระหว่าง บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน) กับ STP
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน) (“ผู้ว่าจ้ าง”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับ ABM
(2) ผู้ประกอบการบริ ษัทขนส่ง บริ ษัท สถาพรธนพัฒน์ จากัด (“ผู้รับจ้ าง”)
อายุสญ
ั ญา
: ผู้ว่าจ้ างและผู้รับจ้ างลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยสัญญามี
และการยกเลิกสัญญา
อายุ 12 เดือน ระยะเวลาในการรั บจ้ างจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ใน
สัญญารับจ้ างขนส่ง นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่
 เมื่อครบกาหนดสัญญารับจ้ างขนส่งแล้ ว หากคู่สญ
ประสงค์จะต่อสัญญารับจ้ างขนส่งนี ้ต่อไป ให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันบอกกล่
้
าวต่อ
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนสิ ้นสุดของสัญญาแต่ละครัง้
หากไม่มีการแจ้ งหรื อบอกกล่าวใดๆ สัญญานี จ้ ะได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญา
ออกไปโดยอัตโนมัติ และมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ
ทุกๆ ระยะเวลา 12 เดือน
 ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้รับจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อมี
เหตุให้ เชื่อว่าผู้รับจ้ างจะไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
 ถ้ าผู้วา่ จ้ างบอกเลิกสัญญาไม่วา่ กรณีใดๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องเสียเสียค่าปรับใน
อัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา พร้ อมทังรั้ บผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ค่าบริ การ
: อัต ราค่ า บริ ก ารจะมี ก ารเปลี่ย นแปลงราคาขึน้ ลงตามราคาน า้ มัน และราคา
เชื ้อเพลิง ซึง่ จะปรับเปลีย่ นตามโครงสร้ างที่ผ้ วู า่ จ้ างและผู้รับจ้ างได้ ตกลงร่วมกัน
การชาระค่าบริ การ
: ผู้ว่าจ้ างตกลงชาระค่าบริ การตามสัญญาแก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นจานวนเงินตามคาสัง่
บริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ตามที่จะส่งหรื อตามที่จะตกลงกันเป็ นครัง้ ๆไป โดย
ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนผู้รับจ้ างจะส่งใบแจ้ งหนี ้แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยผู้วา่ จ้ าง
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 12
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มีกาหนดชาระภายใน 30 วันหลังได้ รับใบแจ้ งหนี ้ดังกล่าว
อัตราค่าชดเชยกรณี น ้าหนัก : ผู้รับจ้ างยินดีรับผิดชอบน ้าหนักสินค้ าที่สญ
ู หายเกินกว่าที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่
สูญหายระหว่างการขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตราการหักนันขึ
้ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
ข. สัญญาที่สาคัญสาหรับการขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่าง ABM และบริ ษัทย่อย กับบริ ษัทรถขนส่งร่วม
สัญญารับจ้ างขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่าง ABM หรื อ PPP กับบริ ษัทรถขนส่งร่วม
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัท ภาประภัส จากัด (“ผู้ว่า
จ้ าง”)
(2) ผู้ประกอบการบริ ษัทขนส่งร่วม (“ผู้รับจ้ าง”)
อายุสญ
ั ญา
:  สัญญามีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ระบุไว้ ในสัญญาและสิ ้นสุดในวันที่ระบุไว้ ใน
และการยกเลิกสัญญา
สัญญา ทังนี
้ ้ อายุสญ
ั ญาแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กับ
ข้ อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้ างและผู้รับจ้ างแต่ละราย แต่สญ
ั ญาส่วนใหญ่จะมี
อายุ 12 เดือน
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่
 เมื่อครบกาหนดสัญญารับจ้ างขนส่งแล้ ว หากคู่สญ
ประสงค์จะต่อสัญญารับจ้ างขนส่งนี ้ต่อไป ให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนันบอกกล่
้
าวต่อ
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนสิ ้นสุดของสัญญาแต่ละครัง้
หากไม่มีการแจ้ งหรื อบอกกล่าวใดๆ สัญญานี ้จะได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญา
ออกไปโดยอัตโนมัติ และมีผลบังคับใช้ ต่อไปอีกตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ
ทุกๆ ระยะเวลา 12 เดือน
 ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้รับจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อมี
เหตุให้ เชื่อว่าผู้รับจ้ างจะไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
 ถ้ าผู้วา่ จ้ างบอกเลิกสัญญาไม่วา่ กรณีใดๆ ผู้รับจ้ างจะต้ องเสียเสียค่าปรับใน
อัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา พร้ อมทังรั้ บผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้น
ค่าบริ การ
: อัต ราค่ า บริ ก ารจะมี ก ารเปลี่ย นแปลงราคาขึน้ ลงตามราคาน า้ มัน และราคา
เชื ้อเพลิง ซึง่ จะปรับเปลีย่ นตามโครงสร้ างที่ผ้ วู า่ จ้ างและผู้รับจ้ างได้ ตกลงร่วมกัน
การชาระค่าบริ การ
: ผู้ว่าจ้ างตกลงชาระค่าบริ การตามสัญญาแก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นจานวนเงินตามคาสัง่
บริ การและ/หรื อใบแจ้ งหนี ้ ตามที่จะส่งหรื อตามที่จะตกลงกันเป็ นครัง้ ๆไป โดย
ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนผู้รับจ้ างจะส่งใบแจ้ งหนี ้แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยผู้วา่ จ้ าง
มีกาหนดชาระค่าบริ การภายในเวลาที่กาหนดตามที่ระบุไว้ ในสัญญา ซึ่งจะมี
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปแล้ วแต่การพิจารณาร่วมกันของคูส่ ญ
ั ญา
อัตราค่าชดเชยกรณี น ้าหนัก : ผู้รับจ้ างยินดีรับผิดชอบน ้าหนักสินค้ าที่สญ
ู หายเกินกว่าที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่
สูญหายระหว่างการขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตราการหักนันขึ
้ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
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สัญญารับจ้ างขนส่งเชื ้อเพลิงชีวมวลระหว่าง ABM หรื อ PPP กับบริ ษัทรถขนส่งร่วม (แบบชัว่ คราว)
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัท ภาประภัส จากัด
(“ผู้วา่ จ้ าง”)
(2) ผู้ประกอบการบริ ษัทขนส่งร่วม (“ผู้รับจ้ าง”)
อายุสญ
ั ญา
: สัญ ญามี ผ ลบัง คับ ใช้ ตามวัน ที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญา เนื่ อ งจากเป็ นสัญ ญาแบบ
และการยกเลิกสัญญา
ชัว่ คราว หรื อมีลกั ษณะแบบครัง้ ต่อครัง้
ค่าบริ การ
: ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าบริ การแก่ผ้ รู ับจ้ างตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา
การชาระค่าบริ การ
: ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าบริ การตามสัญญาแก่ผ้ รู ับจ้ าง โดยผู้ว่าจ้ างมีกาหนดชาระ
ค่าบริ การภายในเวลาที่กาหนดหลังได้ รับสินค้ าและเอกสารวางบิลจากผู้รับจ้ าง
ซึ่งกาหนดชาระจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปแล้ วแต่การพิจารณาร่ วมกัน
ของคูส่ ญ
ั ญา
อัตราค่าชดเชยกรณี น ้าหนัก : ผู้รับจ้ างยินดีรับผิดชอบน ้าหนักสินค้ าที่สญ
ู หายเกินกว่าที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่
สูญหายระหว่างการขนส่ง
ละฉบับ โดยอัตราการหักนันขึ
้ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
4.3

สัญญาที่สาคัญสาหรับการเช่าและให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการดาเนินธุรกิจ
ด้ านการดาเนินงานในประเทศ ABM และ บริ ษัทย่อยได้ ทาการเช่าคลังสินค้ าเพื่อใช้ เก็บและคัดกรองสินค้ า
เชือ้ เพลิงชีวมวลใน 2 พื ้นที่หลัก ได้ แก่ ลาปาง และ บางปะกง อีกทังมี
้ การเช่าพื ้นที่สานักงานเพื่อดาเนินงานด้ านการ
บริ หารองค์กรในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี ้ในต่างประเทศ บริ ษัทย่อยได้ ทาการเช่า คลังสินค้ าและพื ้นที่สานักงานเพื่อดาเนินงานด้ านการบริ หาร
องค์กรในประเทศที่บริ ษัทย่อยตังอยู
้ ่ ได้ แก่ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศอินโดนิเชีย
ทังนี
้ ้ สรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่าที่ดินระหว่าง ABM และบริ ษัทย่อย กับ บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึ่งเป็ นเจ้ าของ
ที่ดินที่เป็ นที่ตงของคลั
ั้
งสินค้ าและพื ้นที่สานักงานทังในและต่
้
างประเทศ แสดงได้ ดงั นี ้
ก. สัญญาในประเทศ
สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง ABM กับ บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ าของทีด่ ินที่เป็ นที่ตงของคลั
ั้
งสินค้ าลาปาง จังหวัดลาปาง
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้เช่า”)
(2) บุคคลซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ดินที่เป็ นที่ตงของคลั
ั้
งสินค้ าลาปาง จังหวัดลาปาง
(“ผู้ให้ เช่า”)
อายุสญ
ั ญา
: ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยสัญญามีอายุ
และการยกเลิกสัญญา
3 ปี ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จากนัน้ ได้ มีการต่อ
อายุสญ
ั ญาอีก 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่าแล้ ว หากคู่สญ
ั ญามีความประสงค์จะทาสัญญา
เช่ากันใหม่ หรื อเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของสัญญา ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าจะทาการ
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 14
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การชาระค่าเช่า

เจรจาตกลงในเรื่ องสัญญาฉบับใหม่ ก่อนครบกาหนดเวลาตามสัญญาเช่า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 ทังนี
้ ้ หากผู้เช่าผิดสัญญาข้ อหนึง่ ข้ อใด ผู้ให้ เช่าจะต้ องบอกกล่าวเป็ นหนังสือ
ให้ ผ้ เู ช่าปฏิบตั ิตามสัญญาภายในกาหนด 15 วัน และหากครบกาหนดตาม
หนังสือบอกกล่าวแล้ ว ผู้เช่าละเลยหรื อเจตนาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ให้ ถือว่า
สัญญานี ้เป็ นอันเลิกกัน และผู้เช่าจะต้ องขนย้ ายทรัพย์ สินพร้ อมทังบริ
้ วาร
ออกไปจากสถานที่เช่าโดยพลัน
: ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยผู้เช่าตกลง
ชาระค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นรายปี แก่ผ้ ใู ห้ เช่า และค่าเช่าในปี ถัดไปจะถูกชาระตาม
ช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า ทังนี
้ ้ ผู้เช่าตกลงเป็ นผู้ชาระค่าภาษี โรงเรื อน ค่า
น ้าประปา และค่ากระแสไฟฟ้ า แทนผู้ให้ เช่าตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา

สัญญาเช่าที่ดินระหว่าง ABM หรื อ PPP กับ บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ าของที่ดินที่เป็ นที่ตงของคลั
ั้
งสินค้ าบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัท ภาประภัส จากัด (“ผู้
เช่า”)
(2) บุคคลผู้ได้ รับความยินยอมให้ มีสิทธิ์ ใช้ ประโยชน์บนที่ดินที่เป็ นที่ตงของ
ั้
คลังสินค้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“ผู้ให้ เช่า”)
อายุสญ
ั ญา
: ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยสัญญามี
และการยกเลิกสัญญา
อายุ 3 ปี ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ในสัญญา
เช่า นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 ก่อนครบกาหนดสัญญา หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญานี ้
ออกไป จะต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่าก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาไม่
น้ อยกว่า 60 วัน และผู้ให้ เช่าจะยินยอมให้ ผ้ เู ช่าเช่าที่ดินต่อไปอีกคราว
หนึ่ง โดยทังสองฝ่
้
ายจะตกลงกันเพื่อทาสัญญาขึ ้นใหม่ โดยคิดอัตราค่า
เช่า และเงื่อนไขเดิม ยกเว้ นการจ่ายเงินชดเชยเงินลงทุนที่ผ้ เู ช่าได้ ใช้ ไป
เพื่อก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างและปรับปรุ งพื ้นที่ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ ตาม
สัญญา
 หากคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไปอีก คู่สญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายตกลงว่าจะเพิ่มอัตราค่าเช่าอีกร้ อยละ 15 ของอัตราเดิม
 หากผู้ให้ เช่ายกเลิกสัญญาก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อผู้เช่าไม่อาจ
เข้ าใช้ ประโยชน์ในที่ดินได้ เพราะความผิดของผู้ให้ เช่า และผู้ ให้ เช่าไม่
สามารถแก้ ไขให้ ผ้ เู ช่ากลับเข้ าใช้ ประโยชน์ตามระยะเวลาที่ผ้ เู ช่ากาหนด
ผู้ให้ เช่าจะจ่ายเงิ นชดเชยเงิ นลงทุนที่ผ้ เู ช่าได้ ใช้ ไปเพื่อก่อสร้ างสิ่งปลูก
สร้ างและปรับปรุงพื ้นที่ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ ตามสัญญา
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การชาระค่าเช่า

: ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยผู้เช่าตก
ลงชาระค่าเช่าล่วงหน้ าหนึ่งเดือนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า ทังนี
้ ้ ผู้เช่าตกลงเป็ นผู้ชาระค่า
ภาษี ที่เกี่ยวข้ องตามที่ทางราชการเรี ยกเก็บ และค่าสาธารณูปโภค แทนผู้ให้
เช่าตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา

สัญญาเช่าอาคารสานักงานระหว่าง ABM กับ นิติบคุ คลซึง่ เป็ นเจ้ าของอาคารสานักงานที่เป็ นทีต่ งส
ั ้ านักงานของ
ABM จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้เช่า”)
(2) บริ ษัท เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด โดยนายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญบริ ษัท (“ผู้ให้ เช่า”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีครอบครัวควรสถาพรถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 และ
มีกรรมการร่วมกับ ABM
อายุสญ
ั ญา
: ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าลงนามในสัญญาแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ระยะเวลาใน
และการยกเลิกสัญญา
การเช่าจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า โดยได้ มีการต่อสัญญา
เรื่ อยมา สัญญาฉบับปั จจุบนั มีอายุ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่
30 กันยายน 2561
 เมื่ อ ครบก าหนดสัญ ญาเช่ า แล้ ว หากผู้ เช่ า ประสงค์ จ ะเช่ า พื น้ ที่ ต่ อ ไป
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า หรื อไม่ประสงค์ที่จะเช่าพื ้นที่ของผู้ให้ เช่า
ต่อไป ให้ ผ้ เู ช่าบอกกล่าวหรื อแสดงเจตนาต่อผู้ให้ เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้ า 30
วันก่อนครบกาหนดสัญญาเช่า
 หากผู้เช่าผิดนัดชาระค่าเช่าตามสัญญางวดใดงวดหนึ่ง ให้ ถือว่าสัญญาเช่า
ถูกระงับทันที หรื อหากมีการผิดสัญญาทาให้ เป็ นอันยกเลิกสัญญาไม่ว่า
กรณีใดๆ ผู้เช่าจะต้ องย้ ายทรัพย์สนิ ออกไปจากพื ้นที่เช่าภายใน 7 วัน
การชาระค่าเช่า
: ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยผู้เช่าตกลง
ชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือนแก่ผ้ ใู ห้ เช่า โดยสัง่ จ่ายเช็คในนามบริ ษัท เค.เอช.ดีเวลล
อปเม้ นท์ จากัด (“ผู้ให้ เช่า”) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ทังนี
้ ้ ผู้เช่าตกลงเป็ นผู้
ชาระค่าไฟฟ้ าแทนผู้ให้ เช่าตลอดระยะเวลาของสัญญา และผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นผู้
ชาระค่าภาษี อากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่เช่า
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ข. สัญญาต่างประเทศ
สัญญาเช่าโกดังสินค้ าและที่ดิน ระหว่าง บริ ษัทย่อย กับ นิติบคุ คลซึง่ เป็ นเจ้ าของโกดังสินค้ าและที่ดนิ ทีใ่ ช้ เป็ น
คลังสินค้ า Bintulu เมือง Bintulu รัฐ Sarawak ประเทศมาเลเซีย
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ผู้เช่า”)
(2) นิติบุคคลซึ่งเป็ นเจ้ าของโกดังสินค้ าและที่ดิน ที่ใช้ เป็ นคลังสินค้ า Bintulu
(“ผู้ให้ เช่า”)
อายุสญ
ั ญา
: ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า โดยจะ
และการยกเลิกสัญญา
สิ ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 ในกรณีที่ผ้ เู ช่าตกลงที่จะเช่า ต่อหลังหมดระยะเวลาในการเช่า ตามสัญญา
ผู้ให้ เช่าตกลงที่จะลดค่าเช่ารายเดือนให้ ผ้ เู ช่า 15% จากค่าเช่าเดิมตามอัตรา
ที่ระบุไว้ ในสัญญา
 ในกรณีที่ผ้ เู ช่าต้ องการยกเลิกสัญญาเช่าเพียงฝั่ งเดียว หรื อ ผู้เช่าผิดนัดชาระ
ค่าเช่าตามสัญญา หรื อ ผู้เช่าไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ความรับผิดชอบในสัญญา
หรื อ ผู้เช่าเข้ าสูก่ ระบวนการชาระบัญชี ให้ ถือว่าสัญญาเป็ นอันสิ ้นสุดลง โดย
ที่ ผู้เช่าจะต้ องจ่ายค่าปรับให้ ผ้ ใู ห้ เช่าตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา
 ในกรณีที่ผ้ เู ช่าหรื อผู้ให้ เช่าต้ องการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนหมดอายุสญ
ั ญา ผู้
เช่าหรื อผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งคูส่ ญ
ั ญาให้ ทราบล่วงหน้ า ไม่ต่ากว่า 3 เดือนก่อน
วันที่จะยกเลิกสัญญา โดยในกรณี ที่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นผู้แจ้ งยกเลิกสัญญาก่อน
หมดอายุสญ
ั ญา ผู้ให้ เช่าจะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นกับผู้
เช่า
การชาระค่าเช่า
: ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นรายเดือนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามอัตราที่ระบุไว้ ใน
สัญญาภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน โดยผู้เช่าตกลงเป็ นผู้ชาระภาษี การขายและ
การบริ การ(Good and Services Tax) และเป็ นผู้ชาระค่าไฟฟ้ าและค่าโทรศัพท์
แทนผู้ให้ เช่าตลอดระยะเวลาของสัญญา
สัญญาเช่าโกดังสินค้ าและที่ดิน ระหว่าง บริ ษัทย่อย กับ นิติบคุ คลซึง่ เป็ นเจ้ าของโกดังสินค้ าและที่ดนิ ทีใ่ ช้ เป็ น
คลังสินค้ า Sandakan เมือง Sandakan รัฐ Sabah ประเทศมาเลเซีย
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) Asia Biomass Resources SDN. BHD. (“ผู้เช่า”)
(2) นิติบคุ คลซึง่ เป็ นเจ้ าของโกดังสินค้ าและที่ดิน ที่ใช้ เป็ นคลังสินค้ า Sandakan
(“ผู้ให้ เช่า”)
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อายุสญ
ั ญา
และการยกเลิกสัญญา

การชาระค่าเช่า

: ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยระยะเวลา
ในการเช่าจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า นับตังแต่
้ วันที่ 1
พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 ผู้เช่ามีสิทธิ ที่จะเช่าโกดังสินค้ าและที่ดินต่อไปอีก 24 เดือน นับจากวันครบ
กาหนดสัญญาเช่า โดยในกรณีที่ผ้ เู ช่ามีความประสงค์จะเช่าต่อไป อัตราค่า
เช่าจะยังคงอัตราเดิมตามทีร่ ะบุไว้ ในสัญญา
 ในกรณีที่ผ้ เู ช่าหรื อผู้ให้ เช่าต้ องการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนหมดอายุสญ
ั ญา ผู้
เช่าหรื อผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งคูส่ ญ
ั ญาให้ ทราบล่วงหน้ าไม่ต่ากว่า 3 เดือนก่อน
วันที่จะยกเลิกสัญญา โดยในกรณี ที่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นผู้แจ้ งยกเลิกสัญญาก่อน
หมดอายุสญ
ั ญา ผู้ให้ เช่าจะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นกับผู้
เช่า
: ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าล่วงหน้ าเป็ นรายเดือนแก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามอัตราที่ระบุไว้ ใน
สัญญาภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ทังนี
้ ้ผู้เช่าตกลงเป็ นผู้ชาระภาษี การขายและ
การบริ การ(Good and Services Tax) และเป็ นผู้ชาระค่าไฟฟ้ าและค่าโทรศัพท์
แทนผู้ให้ เช่าตลอดระยะเวลาของสัญญา

สัญญาเช่าพื ้นที่สานักงานระหว่าง บริ ษัทย่อย กับ นิติบคุ คลซึง่ เป็ นเจ้ าของพื ้นที่สานักงานทีเ่ ป็ นทีต่ งส
ั ้ านักงาน
ของ Asia Biomass Energy SDN.BHD. เมือง Bintulu รัฐ Sarawak ประเทศมาเลเซีย
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) Asia Biomass Energy SDN.BHD.(“ผู้เช่า”)
(2) Destiny Holdings (M) SDN. BHD.(“ผู้ให้ เช่า”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริ ษัทย่อยของ ABM
อายุสญ
ั ญา
: ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยสัญญามีอายุ
และการยกเลิกสัญญา
11 เดือน ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การชาระค่าเช่า
: ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยชาระค่าเช่า
เป็ นรายเดือนแก่ผ้ ใู ห้ เช่า
สัญญาเช่าพื ้นที่สานักงานระหว่าง บริ ษัทย่อย กับ นิติบคุ คลซึง่ เป็ นเจ้ าของพื ้นที่สานักงานทีเ่ ป็ นทีต่ งส
ั ้ านักงาน
ของ Asia Biomass Resources SDN.BHD. เมือง Bintulu รัฐ Sarawak ประเทศมาเลเซีย
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) Asia Biomass Resources SDN. BHD. (“ผู้เช่า”)
(2) Destiny Holdings (M) SDN. BHD.(“ผู้ให้ เช่า”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริ ษัทย่อยของ ABM
อายุสญ
ั ญา
: ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยสัญญามีอายุ
และการยกเลิกสัญญา
11 เดือน ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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การชาระค่าเช่า

: ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยชาระค่าเช่า
เป็ นรายเดือนแก่ผ้ ใู ห้ เช่า

สัญญาเช่าสานักงานระหว่าง บริ ษัทย่อย กับ บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ าของสานักงานทีเ่ ป็ นทีต่ งส
ั ้ านักงานของ PT. Asia
Biomass Indonesia เมือง Jakarta ประเทศอินโดนิเชีย
คูส่ ญ
ั ญา

อายุสญ
ั ญา
และการยกเลิกสัญญา

การชาระค่าเช่า

: (1) PT. Asia Biomass Indonesia (“ผู้เช่า”)
(2) บุคคลซึง่ เป็ นเจ้ าของสานักงานที่เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานของ PT. Asia Biomass
Indonesia เมือง Jakarta ประเทศอินโดนิเชีย (“ผู้ให้ เช่า”)
: ผู้เช่าและผู้ให้ เช่าลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยสัญญามีอายุ
1 ปี ระยะเวลาในการเช่าจะเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 หากผู้เช่าประสงค์จะขยายสัญญาเช่าพื ้นที่ตอ่ ไป ให้ ผ้ เู ช่าทาสัญญาเช่าใหม่
พร้ อมกับอัตราค่าเช่าใหม่ที่ปรับปรุงตามอัตราเงินเฟ้ อ 3 เดือนล่วงหน้ าก่อน
วันครบกาหนดสัญญาเช่า
 ในกรณีที่ผ้ เู ช่าประสงค์ ที่จะยกเลิกสัญญาเช่าก่อนหมดอายุสญ
ั ญา ผู้เช่า
จะต้ องดาเนินการยกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้ าไม่ต่ากว่าระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนวันที่จะยกเลิกสัญญา
: ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าตามอัตราและเงื่อนไขการชาระค่าเช่า ที่ระบุ
ไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ ผู้เช่าตกลงเป็ นผู้ชาระค่าไฟฟ้ าและค่าน ้าแทนผู้ให้ เช่าตลอด
ระยะเวลาของสัญญา

4.4

สัญญาร่วมทุน
จากนโยบายของบริ ษัทเรื่ องการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ABM ได้ เล็งเห็นช่องทางการขยายศักยภาพ
ในการจัดหาและรวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวล จึงได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในประเทศเป้าหมายที่มีศกั ยภาพ เพื่อส่งเสริ มให้ มี
แหล่งวัตถุดิบที่มนั่ คงยิ่งขึ ้น โดยได้ มีการร่วมทุนกับบุคคลซึง่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเป้าหมาย ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญาร่วมทุน
โดยสรุปสัญญาร่วมทุนระหว่าง ABM กับ บุคคลในต่างประเทศ เพื่อจัดตังบริ
้ ษัทย่อย แสดงได้ ดงั นี ้
สัญญาร่วมทุนระหว่าง ABM กับ บุคคลในประเทศมาเลเซีย
คูส่ ญ
ั ญา
: สาหรับบริ ษัทร่วมทุน Asia Biomass Energy SDN. BHD.
(1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“Foreign Shareholder”)
(2) Lau Hieng Ung (“Shareholder A”)
(3) Lau Hieng Chai (“Shareholder B”)
โดย “Shareholder A” และ “Shareholder B” คนใดคนหนึง่ หรื อ รวมกัน
เรี ยกว่า “Local Shareholders”
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วัตถุประสงค์ของสัญญา

สาหรับบริ ษัทร่วมทุน Asia Biomass Resources SDN. BHD.
(1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“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 หรื อ รวมกันเรี ยกว่า “Local Shareholders”
: เพื่อร่ วมมือกันจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนใหม่ในรัฐซาราวัก , ประเทศมาเลเซีย โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดตังบริ
้ ษัท ร่ วมทุนดังกล่าวเพื่อ ส่งออก จัดหา จัดซื ้อ
และ รวบรวมเชื ้อเพลิงชีวมวลโดยเฉพาะกะลาปาล์มในประเทศมาเลเซียให้ แก่
ABM และ/หรื อ บุคคล/นิติบคุ คลอื่นที่ ABM กาหนดเท่านัน้

เงื่อนไขที่สาคัญของการร่ วม
ทุน

 ABM ถือหุ้นในบริ ษัทร่วมทุน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 55 ของหุ้นที่ออกแล้ ว
ทังหมด
้
ขณะที่ Local Shareholders ถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมทุนรวมกัน คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45 ของหุ้นที่ออกแล้ วทังหมด
้
 ผู้ถือหุ้นทัง้ 2 ฝ่ าย ตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันหรื อที่เป็ น
การค้ าแข่งในประเทศมาเลเซีย
 กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทร่วมทุนจะมาจากกรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่
เป็ นตัวแทนจากทาง ABM

เงื่อนไขการขายหรื อโอนหุ้น

 หากผู้ถือหุ้นฝ่ ายใดประสงค์ขายหุ้นหรื อโอนบางส่วนหรื อทังหมด
้
จะต้ อง
ให้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อหุ้ นอื่ นใ นบริ ษั ทร่ วม ทุ น ได้ ซื อ้ หรื อรั บโอนหุ้ นก่ อ น
บุคคลภายนอก โดยให้ สิทธิ แต่ละรายในสัดส่วนเท่าๆกัน ทังนี
้ ้จดหมาย
การให้ สทิ ธิจะต้ องระบุเงื่อนไข จานวนหุ้นที่เสนอขายหรื อโอน และ ราคาที่
เสนอซื ้อ ซึ่งเป็ นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยที่ผ้ ู
ถือหุ้นอื่นในบริ ษัทร่วมทุนจะได้ ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในสัญญา
ร่วมทุน และต้ องซื ้อ/ขายหรื อโอนหุ้นให้ เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลาที่ ระบุใน
สัญญาร่วมทุน
 หากผู้ถือหุ้นอื่นในบริ ษัทร่วมทุนปฏิเสธการใช้ สิทธิหรื อไม่สามารถตอบรับ
การใช้ สทิ ธิและซื ้อ/ขายหรื อโอนหุ้นให้ เสร็ จสิ ้นภายในเวลาที่ระบุในสัญญา
ร่ วมทุน ผู้ถือหุ้นฝ่ ายที่ต้องการขายหุ้นจึงจะสามารถขายหุ้นของตนให้
บุคคลภายนอกได้
 ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมทุนสามารถโอนหุ้น ให้ สมาชิกครอบครัว และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยที่ตนถือหุ้นทังหมดหรื
้
อส่วนใหญ่ นอกจากนี ้ ในกรณีที่ ผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถโอนหุ้นให้ บริ ษัทแม่ที่ถือหุ้นทัง้ หมดหรื อ
ส่วนใหญ่ในนิติบคุ คลดังกล่าวได้ อีกด้ วย

เงื่อนไขการซื ้อหุ้น

 เมื่อบริ ษัทร่วมทุนออกหุ้นใหม่ บริ ษัทร่วมทุนจะเสนอหุ้นที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้
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ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น ณ วันที่เสนอเท่านัน้ โดยจะไม่มีการ
เสนอหุ้นที่ออกใหม่ให้ กบั บุคคลภายนอก
สิทธิในการได้ รับข้ อเสนอซื ้อหุ้น (Option)
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เข้ าข่าย “Event of Default” ตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาร่ วมทุน (the “Defaulting Shareholders”) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นอีก
ฝ่ าย (the “Non-Defaulting Shareholders”) ได้ รับข้ อเสนอซื ้อหุ้นที่เดิม
ถื อโดย Defaulting Shareholders ที่ร าคายุติ ธรรม (ประเมิ นโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ)
 ในกรณีที่ Non-Defaulting Shareholders ไม่มีการตอบรับข้ อเสนอซื ้อหุ้น
ที่เดิมถือโดย Defaulting Shareholders ที่ราคายุติธรรม (ประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ) Defaulting Shareholders จะกลับมาได้ รับข้ อเสนอ
ซื ้อหุ้นแทน
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมด
้
ไม่มีการตอบรับข้ อเสนอซื ้อหุ้น Non-Defaulting
Shareholders จะได้ รับข้ อเสนอใหม่ในการซื ้อหุ้น ที่ราคา 80% ของราคา
ยุติธรรม (ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ)
 ในกรณีที่ Non-Defaulting Shareholders ไม่มีการตอบรับข้ อเสนอใหม่
Defaulting Shareholders จะเป็ นฝ่ ายได้ รับข้ อเสนอใหม่แทน ที่ราคา
80% ของราคายุติธรรม(ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมด
้
ไม่มีการตอบรับข้ อเสนอซื ้อหุ้นภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในสัญญา ผู้ถือหุ้นและ/หรื อกรรมการบริ ษัทร่ วมทุนจะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองการเลิกกิจการของบริ ษัทร่ วมทุน
หากไม่สามารถมีมติพิเศษรับรองการเลิกกิจการของบริ ษัทร่ วมทุนหรื อไม่
สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม หนึ่งในผู้ถือหุ้น
และ/หรื อกรรมการบริ ษัทร่ วมทุนจะต้ องดาเนินการส่งเรื่ องขอเลิกกิจการ
กับศาลที่มีเขตอานาจต่อไป
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

:  หากฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดจะดาเนินธุรกิจแบบเดียวกันกับบริ ษัทร่ วมทุนที่รัฐอื่น
ในประเทศมาเลเซีย จะต้ องให้ สทิ ธิคสู่ ญ
ั ญาพิจารณาก่อนบุคคลอื่นว่าจะ
เข้ าร่วมในธุรกิจนันด้
้ วยหรื อไม่ หากภายใน 30 วัน คู่สญ
ั ญาไม่มีการตอบ
กลับหรื อตัดสินใจไม่เข้ าร่วม จึงจะสามามารถเข้ าร่วมกับบุคคลอื่นได้
 สัญญาร่วมทุนใช้ กฎหมายของประเทศมาเลเซีย
:  ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ายตกลงที่จะเลิกสัญญา
 มีมติพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ นาไปสูก่ ารเลิกกิจการ
 บริ ษัทร่วมทุนล้ มละลาย เลิกบริ ษัท หรื อ ชาระบัญชี
้ ผ้ ถู ือหุ้นแค่ฝ่ายเดียว
 จานวนผู้ถือหุ้นลดลงกระทังมี
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4.5

สัญญาจ้ างบริการอื่นๆ
สัญญาจ้ างผลิตชีวมวลอัดแท่ง ระหว่าง ABM กับผู้ให้ บริ การที่มีความประสงค์จะรับจ้ างผลิตชีวมวลอัดแท่ง
ให้ กบั ABM
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้วา่ จ้ าง”)
(2) ผู้ให้ บริ การที่มีความประสงค์จะรับจ้ างผลิตชีวมวลอัดแท่งให้ กับ ABM
(“ผู้รับจ้ าง”)
อายุสญ
ั ญา
:  สัญญามีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ระบุไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ อายุสญ
ั ญาแต่ละ
และการยกเลิกสัญญา
ฉบับอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงระหว่าง ABM กับผู้
ให้ บริ การแต่ละราย
 สัญญาระบุคณ
ุ สมบัติและปริ มาณขันต
้ ่าต่อเดือน ของวัตถุดิบที่จดั หาโดย
ผู้วา่ จ้ างและปริ มาณผลผลิตของผู้รับจ้ าง หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดจัดหาหรื อ
ผลิตได้ ต่ากว่าปริ มาณที่รับประกันไว้ อีกฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
ทันที
 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในสัญญา จนเป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง ให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่เสียหายบอกกล่าวเป็ น
หนังสือถึงฝ่ ายที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา โดยจะต้ องดาเนินการแก้ ไขภายใน
เวลา 30 วัน หากไม่ด าเนิ น การ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก
สัญญาและได้ รับค่าเสียหาย
 หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี ้ก่อนครบกาหนด
อายุสญ
ั ญา จะต้ องแจ้ งคูส่ ญ
ั ญาให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน
 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ อาจบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ทีหากเกิดกรณีดงั นี ้
o คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เปลีย่ นประเภทธุรกิจหรื อหยุดประกอบ
ธุรกิจประเภทที่ดาเนินการอยูใ่ นขณะที่ทาสัญญา
o คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์
หรื ออายัดทรัพย์
การชาระค่าบริ การ
: คู่สญ
ั ญาตกลงอัตราค่าจ้ างผลิตตามที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยผู้ว่าจ้ างจะชาระ
เงินภายใน 7 วันทาการ หลังผู้ว่าจ้ างได้ รับใบวางบิลและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ถูกต้ องครบถ้ วน
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆ
:  ภายในระยะเวลาของสัญญา คูส่ ญ
ั ญาตกลงรับประกันปริ มาณขันต
้ ่าของ
วัตถุดิบที่จดั หาโดยผู้วา่ จ้ างและปริ มาณผลผลิตของผู้รับจ้ าง ตามจานวน
และคุณ สมบัติ ที่ ร ะบุใ นสัญ ญา หากฝ่ ายใดจัด หาหรื อ ผลิต ได้ ต่ า กว่ า
ปริ มาณที่รับประกันไว้ ฝ่ ายดังกล่าวตกลงจ่ายค่าปรับตามอัตราที่ระบุไว้
ในสัญญา
ส่วนที่ 2.2.5 หน้ า 22
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 คูส่ ญ
ั ญาตกลงกาหนดค่าผลผลิตร้ อยละขันต
้ ่าเพื่อรับประกันประสิทธิภาพ
การผลิตรายเดือน หากผลิตได้ ต่ากว่าผลผลิตร้ อยละขัน้ ต่า ผู้รับจ้ างตกลง
จ่ายค่าชดเชยตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา
 ผู้รับจ้ า งสัญญาว่าจะไม่รับจ้ างผลิต ชี วมวลอัด แท่งให้ บุคคลอื่น ตลอด
ระยะเวลาสัญญา
สัญญาจ้ างสับชีวมวล ระหว่าง ABM กับผู้ให้ บริ การทีม่ ีความประสงค์จะรับจ้ างสับชีวมวลให้ กบั ABM
คูส่ ญ
ั ญา
: (1) บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“ผู้วา่ จ้ าง”)
(2) ผู้ให้ บริ การที่มีความประสงค์จะรับจ้ างสับชีวมวลให้ กบั ABM (“ผู้รับจ้ าง”)
อายุสญ
ั ญา
:  สัญญามีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่คู่สญ
ั ญาลงนามร่ วมกัน และสิ ้นสุดเมื่อ
และการยกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้ างดาเนินการสับชีวมวลได้ ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในสัญญา
 หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในสัญญา จนเป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง ให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่เสียหายบอกกล่าวเป็ น
หนังสือถึงฝ่ ายที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา โดยจะต้ องดาเนินการแก้ ไขภายใน
เวลา 30 วัน หากไม่ด าเนิ น การ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก
สัญญาและได้ รับค่าเสียหาย
 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ อาจบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ทีหากเกิดกรณีดงั นี ้
o คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์
หรื ออายัดทรัพย์
o ผู้ว่าจ้ างบอกเลิกสัญญา โดยไม่เข้ าเงื่อนไขใดๆในสัญญา ผู้รับ
จ้ างมีสทิ ธิไม่ชาระเงินค่าค ้าประกันคืน จนกว่าจะได้ รับการชดใช้
ค่าเสียหายจากผู้วา่ จ้ าง
การชาระค่าบริ การ
: คู่สญ
ั ญาตกลงอัตราค่าจ้ างผลิตตามที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยผู้ว่าจ้ างจะชาระ
เงินภายใน 7 วันทาการ หลังผู้รับจ้ างได้ วางบิลพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องถูกต้ อง
ครบถ้ วน
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆ
:  คู่สญ
ั ญาตกลงรั บ ประกัน ปริ มาณขัน้ ต่า ต่อปี ของวัต ถุดิบ ที่จัด หาโดยผู้
ว่าจ้ างและปริ มาณผลผลิตของผู้รับจ้ าง ตามจานวนและคุณสมบัติที่ระบุ
ในสัญญา หากฝ่ ายใดจัดหาหรื อผลิตได้ ต่ากว่าปริ มาณที่กาหนด ฝ่ าย
ดังกล่าวตกลงจ่ายค่าปรับตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา
 คูส่ ญ
ั ญาตกลงกาหนดค่าผลผลิตร้ อยละขันต
้ ่าเพื่อรับประกันประสิทธิภาพ
การผลิตรายเดือน หากผลิตได้ ต่ากว่าผลผลิตร้ อยละขัน้ ต่า ผู้รับจ้ างตกลง
จ่ายค่าชดเชยตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่มีคดีหรื อข้ อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อ
สินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ รวมถึง คดีที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
1. ข้ อมูลทั่วไป
(1) ข้ อมูลบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ชื่อบริ ษัทภาษาไทย
ชื่อบริ ษัทภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ วทังหมด
้
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
เลขานุการบริ ษัท
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Asia Biomass Public Company Limited
ABM
เป็ นผู้ประกอบการจัดจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล
0107560000061
150,000,000.00 บาท
150,000,000.00 บาท
หุ้นสามัญ 300,000,00.00 หุ้น
0.50 บาท
273/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150
02-415-0054
02-894-0066
www.asiabiomass.com
โทรศัพท์ : 02-415-0064 ต่อ 2619
โทรสาร : 02-894-0066
Email : apiratee@asiabiomass.com
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(2) ชื่อและสถานที่ตัง้ ของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ10 ขึน้ ไป
รายชื่อบริษัทย่อย

ที่ตงส
ั ้ านักงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ทุนชาระ
แล้ ว

จานวนหุ้นที่
ชาระแล้ ว
ทังหมด
้

สัดส่วนการถือ
หุ้นโดย ABM
(%)

1 ล้ านบาท

1 ล้ านบาท

10,000

99.98

บริษัท ภาประภัส จากัด

273/2 ถนนพระราม 2
จัดหาและจัดจาหน่าย
แขวงแสมดา
เชื ้อเพลิงชีวมวลที่ได้ รับการ
เขตบางขุนเทียนth กทม. ยกเว้ นภาษีมลู ค่าเพิ่ม

PT. Asia Biomass
Indonesia

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

จัดหาเชื ้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

จัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
ประเทศมาเลเซีย

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

จัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลใน
ประเทศมาเลเซีย

MYR
500,000

MYR
500,000

500,000

บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จากัด

273/2 ถนนพระราม 2 ให้ บริการขนส่งสินค้ าทางรถ
แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กทม.

4 ล้ านบาท

4 ล้ านบาท

40,000

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (56-1)
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(3) บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร : 02-654-5472

ผู้สอบบัญชี

นายเมธี รัตนศรี เมธา
เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี 3425
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อประจา

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2. ข้ อมูลสาคัญอื่น
-ไม่มี-
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(มหาชน)

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
1.

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 150.00 ล้ านบาท และมีทนุ ที่ออกและชาระแล้ ว 112.50 ล้ าน
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 225 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน
37.50 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 75 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชน
เป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) ส่งผลให้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีทนุ ที่ออกและ
ชาระแล้ วเท่ากับ 150.00 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 300 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
2.
2.1

ผู้ถอื หุ้น
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก่อนและภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ก่ อนการเสนอขายหุ้นต่ อ
หลังการเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชน
ประชาชน
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น (หุ้น)
ร้ อยละ
จานวนหุ้น (หุ้น)
ร้ อยละ
197,311,091
87.694
197,311,091
65.770
1. ครอบครัวควรสถาพร1/
2/
2. นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
15,000,099
6.666
15,000,099
5.000
3. นายประเสริ ฐ โลหะวิบลู ย์ทรัพย์
7,499,901
3.333
7,499,901
2.500
4. นายอุชยั วิไลเลิศโภคา
3,750,098
1.667
3,750,098
1.250
5. นางขันทอง อุดมมหันติสขุ
899,999
0.400
899,999
0.300
6. นางอภิรตี สกุลอินทร์
74,901
0.033
74,901
0.025
7. นายบุญเลิศ ปลื ้มสืบกุล
74,901
0.033
74,901
0.025
8. นางสาวนิอร จันทร์ แจ่มแสง
74,901
0.033
74,901
0.025
9. นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
74,901
0.033
74,901
0.025
10. นายสุเทพ ชุติภกั ดีวงศ์
59,802
0.027
59,802
0.020
11. นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิน่ จันทร์
59,802
0.027
59,802
0.020
12. นางสาวบัวขาว ชื่นกุล
59,802
0.027
59,802
0.020
13. นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
59,802
0.027
59,802
0.020
รวมผู้ถอื หุ้นเดิม
225,000,000
100.000
225,000,000
75.000
ประชาชน (IPO)
75,000,000
25.000
รวม
225,000,000
100.000
300,000,000
100.000
หมายเหตุ: 1/ นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการของบริ ษัท
2/ ครอบครัวควรสถาพร ประกอบด้ วยรายชื่อ และจานวนการถือหุ้นดังต่อไปนี ้
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด

(มหาชน)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. นายพนม ควรสถาพร
2. นางพนิดา ควรสถาพร
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4. นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร
5. นายอธิภทั ร ควรสถาพร
6. นายณฐภัทร ควรสถาพร
7. นางณัชปภา ควรสถาพร
8. นางสาวปณิตา ควรสถาพร
9. นางสาวพิมชญา ควรสถาพร
10. นายพิชยั ควรสถาพร
11. นายปองธรรม แดนวังเดิม
12. นายวินยั ควรสถาพร
13. นายพนัส ควรสถาพร
14. นางพจนีย์ ตังสื
้ บกุล
15. นายพนัย ควรสถาพร
รวม

ก่ อนการเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชน
จานวนหุ้น (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

2.2

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถอื หุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
- ไม่มี -

3.

การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
- ไม่มี –

หลังการเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชน
จานวนหุ้น (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

4.

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหัก
สารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มี
อานาจอนุมตั ิในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้ น เช่น เงินสารอง
เพื่อจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรื อเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริ ษัทในกรณีที่มีผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมการบริ ษัทที่พิจารณาเรื่ องดังกล่าวนัน้ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
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(มหาชน)

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลัง
หักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือ หุ้น เช่น เงิน
สารองเพื่อจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรื อเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริ ษัทในกรณีท่ีมี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมการบริ ษัทที่พิจารณาเรื่ องดังกล่าวนัน้ จะต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
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น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร
(รั กษาการ)

ผู้อานวยการด้ านปฏิบัติการ
นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านจัดหา
และซัพพลายเชน BU 1

รองกรรมการผู้จัดการ
นายปองธรรม แดนวังเดิม

น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ผู้อานวยการด้ านจัดหา
และซัพพลายเชน BU 2

คณะกรรมการบริษัท

นายชัยรั ตน์ เดชไพบูลย์ ยศ

ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านการ
ขายและการตลาด

นางอภิรตี สกุลอินทร์

ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ
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ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการจัดการภายในของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงคณะผู้บริ หาร ซึง่ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง

นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี

ผู้อานวยการด้ านบริ หาร
การเงินและสารสนเทศ

เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน

โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นดังนี ้

โครงสร้ างการจัดการ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

1.

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

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัท 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 นเลขานุการบริ ษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท คือ นางณัชปภา ควรสถาพร และนางสาวธิ ญาดา ควรสถาพร ลงลายมือชื่ อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ความเป็ นอิสระของกรรมการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ครบถ้ วนทุกประการ
ทังนี
้ ้นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร เป็ นผู้ห้ นุ ของบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ และดารงฐานะเป็ นประธานกรรมการบริ ษัทที่มิได้ เป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ระบุว่าประธานกรรมการบริ ษัท
ควรเป็ นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ นายอภิสิทธิ์ จะมิได้ เป็ นกรรมการอิสระ แต่นายอภิสิทธิ์ มิได้ ดารงตาแหน่งในการ
บริ หารงาน มิได้ เป็ นกรรมการที่มีอานาจลงนามของบริ ษัท และไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ กับครอบครัวควรสถาพร จึงค่อนข้ างมีความ
เป็ นอิสระ ประกอบกับจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทมีเพียง 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับครอบครัวควร
สถาพรจานวน 4 ท่าน (กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน) จึงเพียงพอที่จะถ่วงดุลกับเสียงของกรรมการที่เป็ นบุคคลในครอบครัวควร
สถาพรซึ่งมีจานวน 3 ท่าน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั กล่าว บริ ษัทอาจมีการพิจารณาเพิ่มจานวน
กรรมการอิสระในอนาคตต่อไป
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท ไว้ ดงั นี ้
1. ดูแล และจัดการบริ ษัท รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือ่ สัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความรับผิดชอบเป็ นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to shareholders)
2. กาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท และกากับควบคุมดูแล (Monitoring and supervision) ให้ ฝ่าย
บริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ การกากับ
ดูแ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ เพิ่ ม มูลค่า ทางเศรษฐกิ จ สูง สุด ให้ แ ก่ กิ จ การ และความมั่น คงสูง สุดให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น (Maximize
economic value and shareholders’ wealth)
3. ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรม และมีความเท่าเทียม
4. พิจารณา และกาหนดแผนงบประมาณประจาปี และปรับปรุ งแผนงบประมาณประจาปี ให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับ
นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารใช้ จ่าย งบประมาณตาม
แผนงบประมาณประจาปี
5. ติดตามการดาเนินกิจการของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกาหนดในสัญญา
ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท โดยกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเรื่ องที่สาคัญอื่นๆ ของบริ ษัท ให้
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส เพื่อให้ การดาเนินกิจการของบริ ษัทเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิผล
6. ดาเนินการให้ บริ ษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ที่มีประสิทธิผล และเชื่อถือได้
7. มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีแนวทาง และมาตรการบริ หารความเสี่ยงที่
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
8. พิจารณา และอนุมตั ิ และ/หรื อพิจารณา และให้ ความเห็ น เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา
ธุรกรรมที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษัท และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
9. จัดให้ มีร ายงานประจาปี ของบริ ษัท และ/หรื อของคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องกาหนด รวมถึงรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งถึงสภาพการดาเนิน
ธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ มการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท ทังในด้
้ านบวกและลบ พร้ อมเหตุผลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ
10. พิจารณา และอนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิ จ ซึ่งรวมถึงจัดตัง้ คณะอนุกรรมการต่างๆ และ
แต่งตังกรรมการ
้
หรื อบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเข้ าดารง
ตาแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ
11. พิจ ารณา และแต่ง ตัง้ กรรมการผู้จัด การ และก าหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรั บ ผิ ดชอบของกรรมการ
ผู้จดั การ
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12. พิจารณา และกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจาปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตาแหน่ง ขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
13. พิจารณาจานวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมตั ิ
14. พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังเป็
้ น
กรรมการ
15. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุ คคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขการมอบอานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ การมอบอานาจดังกล่าวต้ องจัดทาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน รวมทังผู
้ ้ ได้ รับมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มีอานาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คล
ดังกล่าว หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
16. มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการท่านใด มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนันไม่
้ มีอานาจอนุมตั ิ
ด าเนิ น การดัง กล่า วกับ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย ตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการบริ ษัทจานวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องพ้ นจากตาแหน่ งในทุกครัง้ ของการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี โดยให้ กรรมการบริ ษัทซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทที่พ้น
จากตาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดีหนึง่ ในสาม ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม
2. กรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
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-

ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
- ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
4. กรณีตาแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริ ษัทที่เข้ า
ดารงตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษัทซึง่ ตนแทน
การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / จานวนครัง้ 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 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมพิจารณารับทราบการลาออกของนางสาว
ปนัดดา กนกวัฒน์ ซึ่งดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้ แต่งตัง้ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษั ท และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ ลาออก และดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิ รัน ดร์ เข้ า ดารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 มี 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นการประชุมในขณะที่บริษัทเป็ นบริษัทจากัด

2.

1.
2.
3.
4.

120

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย กรรมการและ/หรื อผู้บริ หาร จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริ หาร
นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริ หาร
นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริ หาร
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
กรรมการบริ หาร
โดยมีนางอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ไว้ ดงั นี ้
1. พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. กาหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริ ษัท และกาหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท และ
อนุมตั ิหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้ อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริ ษัท
3. พิจารณา และดาเนินการในประเด็นที่สาคัญซึง่ เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท
4. พิจารณากลัน่ กรอง และให้ ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทร่ ว มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรื อตามข้ อตกลงในสัญญาระหว่างผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทร่วมทุน (ถ้ ามี)
6. ดูแลและติดตามผลการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณประจาปี ที่ คณะกรรมการ
บริ ษัทกาหนด และอนุมตั ิ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
7. พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่กรรมการผู้จดั การนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิ
8. อนุมตั ิการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายพนักงานอาวุโสระดับรองกรรมการผู้จัดการ หรื อตาแหน่งอื่นที่ เทียบเท่า
รวมทังการอนุ
้
มตั ิอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรื อประโยชน์อื่นแก่บคุ คลดังกล่าว
9. อนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิ
10. มอบหมาย หรื อแนะนาให้ กรรมการผู้จดั การพิจารณา หรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
11. แต่งตังคณะท
้
างานเพื่อพิจารณาเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
12. พิจารณา และนาเสนอเรื่ องที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ หรื อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ หรื ออนุมตั ิ
13. พิจารณาเรื่ องอื่นใดหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ อานาจคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บคุ คลอื่นที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรจะไม่รวมถึง
อานาจ หรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนเอง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่ไม่อยู่ภายใต้ การดาเนินธุรกิจปกติ
ทัว่ ไปของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการดังกล่าวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณา และอนุมตั ิตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริหาร
1. กรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นระยะเวลา 3 ปี
2. กรรมการบริ หารที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ หารพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
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3.

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทลงมติให้ ออก
ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทมีทงหมด
ั้
7 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ
ตาแหน่ ง
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้อานวยการด้ านปฏิบตั ิการ
นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองกรรมการผู้จดั การ
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
ผู้อานวยการด้ านบริ หารการเงินและสารสนเทศ
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 และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จดั การมีอานาจและหน้ าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่ อง
หรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. จัดทา และเสนอนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ หารพิจารณา
2. บริ หารงานบริ ษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ
3. มอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขต ที่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์อานาจอนุมตั ิ หรื อระเบียบข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้
4. จัดทารายงานการดาเนินงานของบริ ษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารในเรื่ องที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
5. เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ อานาจกรรมการผู้จดั การ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บคุ คลอื่นที่กรรมการผู้จดั การเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจ
หรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนเองหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึง่ อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่ไม่อยูภ่ ายใต้ การดาเนินธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งการอนุมตั ิรายการดังกล่าวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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4.

อานาจอนุมัติ
กรรมการผู้จดั การ และคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจอนุมตั ิธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ ขอบเขตอานาจการอนุมตั ติ ามที่ระบุ

ไว้ ในตารางอานาจอนุมตั ิที่ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึง่ รวมถึงการอนุมตั ิ
รายการที่มีสาระสาคัญดังนี ้
รายละเอียด
1.

งบประมาณรายจ่ายลงทุน
- งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
-

2.
3.
4.

5.

การทบทวนโครงการลงทุนเมื่อ
โครงการลงทุนนันเกิ
้ นวงเงิน
งบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ แล้ ว
งบประมาณรายจ่ายดาเนินงาน (ที่
เกินกว่างบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ)
การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินต่อ
ครัง้
การขายสินทรัพย์ (ยกเว้ นสินค้ าชีว
มวล) ต่อรายการ
- สินทรัพย์ประเภทสังหาริ มทรัพย์
- สินทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
- สินทรัพย์อื่นๆ
วงเงินสินเชื่อลูกค้ าจากการขายสินค้ า

วงเงินอานาจอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหาร
ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อรายการต่อ
โครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของงบประมาณเดิม
หรื อ 5,000,000 บาทต่อรายการต่อ
โครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 20 ของงบประมาณรวม
ปี
ไม่เกิน 200,000,000 ล้ านบาท

ไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อรายการ
ต่อโครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของงบประมาณ
เดิม หรื อ 25,000,000 บาทต่อ
รายการต่อโครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของงบประมาณ
รวมปี
ไม่เกิน 300,000,000 ล้ านบาท

ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ไม่เกิน 50,000,000 บาท

ไม่เกิน 20,000,000 บาท
ไม่เกิน 30,000,000 บาท
ไม่เกิน 20,000,000 บาท
ไม่เกิน 300,000,000 บาท

หมายเหตุ: กรรมการและผู้บริ หารสามารถอนุมัติการดาเนินงานต่างๆ ตามวงเงินที่ระบุข้างต้ น อย่างไรก็ตามการอนุมตั ิดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทัง้
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจ่ายค่า นายหน้ าทัง้ ในส่ว นของการซื อ้ และการขายสินค้ าของบริ ษัท สาหรั บ
บุคคลภายนอกที่เป็ นผู้แนะนาผู้จัดหาสินค้ าหรื อลูกค้ าให้ กับบริ ษัท โดยฝ่ ายจัดหาและฝ่ ายขายของบริ ษัท จะต้ องนาเสนอค่า
นายหน้ าสาหรับการซื ้อขายแต่ละคราว รวมกับต้ นทุนสินค้ า ซึ่งจะต้ องอยู่ในระดับต้ นทุนเป้าหมาย และมีกาไรหลังหักค่าใช้ จ่าย
เพื่อนาเสนอให้ กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทอนุมตั ิ โดยบุคคลและ/หรื อนิติบคุ คลที่เป็ นผู้รับชาระค่านายหน้ าดังกล่าวจะต้ องมี
หลักฐานแสดงตัวตนครบถ้ วน และต้ องมีชื่อระบุอยูใ่ นเอกสารขออนุมตั ิคา่ นายหน้ าในแต่ละคราว ทังนี
้ ้ รายการค่านายหน้ าที่จ่าย
ออกทังหมดจะถู
้
กรวบรวมเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้ บริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่ารายการค่านายหน้ าที่จ่าย
ออกไปถูกต้ องตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่กาหนดไว้ และไม่มีการจ่ายให้ กบั บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามรายชื่อบุคคลและนิติบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันที่บริ ษัทจัดทาไว้
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5.

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้ มีมติแต่งตังนางอภิ
้
รตี สกุลอินทร์ เป็ น
เลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ทังนี
้ ้ หน้ าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท มีดงั นี ้
1. การจัดทาและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
2. การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และ
3. การดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัท ยังมีหน้ าที่ช่วยเหลื อคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัด
หมายการประชุม การจัดเตรี ยมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้ อมเอกสารประกอบการ
ประชุม เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ นางอภิรตี สกุลอินทร์ ได้ ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 68/2016 ปี 2559
และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 36/2016 แล้ ว
บริ ษัท ได้ กาหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริ ษัท โดยพิจ ารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้ าน เช่น อายุ คุณวุฒิด้า น
การศึกษา ความรู้ ด้ านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ความสามารถในการเป็ นผู้
ประสานงานทังภายในและภายนอกองค์
้
กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็ นต้ น ใน
กรณีที่เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทคนใหม่ภายใน
เก้ าสิบวัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ และให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ
มอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
6.

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

ก. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )
ประธานกรรมการ
25,000
25,000
กรรมการ
20,000
20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000
กรรมการตรวจสอบ
20,000
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
25,000 บาท/ปี
-
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รายชื่อกรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

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

ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครัง้ )
-

ทังนี
้ ้ ในปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุม) ให้ แก่คณะกรรมการ
ของบริ ษัท ตามรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทน (บาท)
ปี 2559
ปี 2560
รายชื่อ
กรรมการสรร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
หาและกาหนด
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท
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 าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หาร 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
ประกันสังคม เงินสบทบกองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ ค่าน ้ามัน และค่าโทรศัพท์
รวม
7
9.36
7
12.75
หมายเหตุ: - ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร 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
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2. ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 7.

บุคลากร
1. จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีพนักงานรายเดือน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย) จานวนทังสิ
้ ้น 192 คน1/ แบ่งออกเป็ นพนักงานของบริ ษัทจานวน 123 คน STP จานวน 57 คน ABI 4 คน ABE 4 คน ABR
4 คน ตามลาดับ โดยพนักงานรายเดือนของบริ ษัท และ STP สามารถแบ่งตามสายงานได้ ดงั นี ้
สายงาน
บริ หารการเงินและสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการ
จัดหาและซัพพลายเชน BU 1
จัดหาและซัพพลายเชน BU 2
การขายและการตลาด
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
สานักผู้บริ หาร
ขนส่งและซ่อมบารุง1/
จัดซื ้อทัว่ ไป
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม2/
รวม

จานวนพนักงานรายเดือน (คน)
บริษัท
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 มีจานวน 1 คน
และ ABI มีจานวน 1 คน
2/ แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม ตามโครงสร้ างองค์กรของ ABM จะอยูภ่ ายใต้ 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
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลั กทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกับบริ ษัทในระยะยาว ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
เริ่ มสมทบเงินเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558
4. ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี5. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับบุคลากร ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและ
พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ มีทกั ษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดีตอ่ องค์กร รวมทังมี
้ การส่งเสริ มให้ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่
การงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ เช่น มีการกาหนดตาแหน่งงาน บทบาทความรับผิดชอบแต่ละตาแหน่งที่ชดั เจน และกาหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ ได้ บคุ ลากรที่มีความรู้ ความสามารถและตรงกับงานที่ได้ รับมอบหมาย และจัดให้ มีการ
พิจารณาปรับตาแหน่งทุกๆ ปี เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานเข้ าอบรมทังที
้ ่จัดขึ ้นภายในบริ ษัทและภายนอก เพื่อนาความรู้ ที่ได้ ไปปรับใช้ กบั การ
ทางานและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ให้ ความสาคัญกับการติดตามและวัดผลในด้ านความรู้ ที่
ได้ รับ และความสามารถในการนาความรู้นนมาประยุ
ั้
กต์ใช้ ในการทางาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้ กบั ทีมงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หลักสูตรอบรมภายในมีดังนี ้
ทังนี
้ ้ ในปี 2560 บริ ษัท ABM และบริ ษัทย่อยใช้ งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทังภายในและภายนอก
้
โดยใช้ งบประมาณเป็ นเงิน ประมาณ 572,000 บาท
ภายใน
ระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 : 2015
Skill and knowledge of product for staff รุ่น 1
Professional Manager รุ่น 1
Case study & Incident รุ่น 1
ความปลอดภัยในการทางาน รุ่นที่ 4
QC 7 tools
เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ ชนะทัง่ คู่
ประกันสังคมและกองทุนทดแทน รุ่นที่ 1
พนักงานมืออาชีพ (Professional Employees)
ขี่อย่างปลอดภัย รุ่นที่ 1
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PEFC
การใช้ เครื่ องมือตรวจสอบคุณภาพ
การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น (First Aid & CPR)
การดับเพลิงขันต้
้ น
ความปลอดภัยในการทางาน รุ่นที่ 6
การขับรถเครื่ องมือหนักอย่างปลอดภัย
การบารุงรักษารถ
ภายนอก
การเพิม่ ประสิทธิภาพหม้ อน ้าทีใ่ ช้ ชีวมวลเป็ นเชื ้อเพลิง
การยกระดับคุณภาพเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
นักจัดซื ้อโฉมใหม่ในอุตสหกรรม 4.0
ทักษะที่จาเป็ นสาหรับ Product Supervisor
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ
บัญชีมาตรฐาน
จนท.ความปลอดภัย ระดับหัวหน้ างาน
ครบเครื่ องเรื่ องกฏหมายแรงงานสาหรับนักบริ หารงานบุคคล
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ยางพารา
การบริ หารคณะกรรมการสวัสดิการ
การฝึ กอบรม HR 4.0
การให้ คาปรึกษา (CSR -Beginner)
กฏหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้
เทคนิคการสร้ างระบบงานทีด่ ี
ด้ านแก๊ ซซิฟิเคชัน่ จากชีวมวล
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับเทคนิค
พลังงานสาหรับผู้บริ หาร
เคล็ดลับของการเจรจาต่อรองในโลกยุค 4.0
Forest Management Auditor Training and Workshop
การขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
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ประชุมชี ้แจงการเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริ หารและการ
จัดการด้ านความปลอดภัย
ททบาทหน้ าที่เบื ้องต้ นและความรับผิดตามกฎหมายของ
กรรมการ
การเพิม่ ประสิทธิภาพหม้ อน ้าทีใ่ ช้ ชีวมวลเป็ นเชื ้อเพลิง
Internal Audit
Orientation
การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานและร่าง
พรบ.คุ้มครองแรงงาน
แผนต่อเนื่องทางธุรกิจ
Workshop Kaspersky
การจัดทาระบบประเมินผลงาน
PEFC CoC Training and Workshop
การรับรองป่ าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ นานาชาติ
ภาษี ยคุ ดิจติ อล
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ าทางาน
จัดการรายจ่ายอย่างไร ให้ ได้ สทิ ธิ
ส่องทิศทางเศรษฐกิจปี จอ
การบูรณาการระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
DCP รุ่น 248 13 กันยายน – 12 ธันวาคม 2560
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การกากับดูแลกิจการ
1.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษั ทตระหนัก ถึ งความรั บผิ ด ชอบที่ พึงมี ต่อผู้มี ส่วนได้ เ สีย ทุก ฝ่ ายภายใต้ ก รอบของจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และข้ อพึ ง
ปฏิบตั ิในการทางาน จึงเห็นควรให้ มีการประมวลและจัดทาหลักบรรษัทภิบาลขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารองค์กร ทา
ให้ เกิดความเชื่อมั่นว่าการดาเนินการใดๆ กระทาด้ วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงผลประโยชน์ สงู สุดของผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้ เสีย
ทั ้งนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยึดมัน่ ในหลักการดาเนินธุรกิจด้ วยความจริ งใจและซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีการกาหนดนโยบาย
แผนงาน กลยุทธ์ การดาเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดาเนินงาน และการกากับดูแลเรื่ อ งการบริ หารความ
เสีย่ งอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมไทย ทั ้งนี ้
ก็เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และสังคมโดยรวม
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึง่ ประกอบด้ วยหลักการสาคัญดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1

การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บัญ ชี ข องบริ ษั ท โดยจัด ท าเป็ นหนังสือนัด ประชุม ประกอบด้ วยข้ อ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ที่ มี
รายละเอียดข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ คะแนนเสียงในการลงมติอย่างชัดเจนในแต่ละวาระ รวมถึง
หลักเกณฑ์ในการส่งคาถามล่วงหน้ าของผู้ถือหุ้นอย่างแน่ชัด โดยบริ ษัทได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนการประชุมไม่ น้อยกว่า
สามวัน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดเข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริ ษัทจัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
ทุกครัง้ ก่อนเริ่ มประชุมมีการแถลงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน และในระหว่างการ
ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและตังค
้ าถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดย
มีคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทร่วมชี ้แจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นด้ วยทุก
ครัง้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในทานองเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้ าชื่อทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดไว้ ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
1.2
การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
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1.2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนันมี
้ หลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตังกรรมการ
้
1.2.3 เพื่อความโปร่งใสและความเป็ นธรรม บริ ษัทจะจัดให้ มีทนายความ 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการประชุม
ตลอดจนตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุม
ทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
1.2.4 บริ ษัทจะจัดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ ง
ในภายหลัง
1.2.5 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังค
้ าถามต่อที่
ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้
1.2.6 คณะกรรมการบริ ษัท จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทนาเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว ถูกต้ องแม่นยา
1.3

การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1.3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะมีการบันทึกการชีแ้ จงขันตอนการลงคะแนน
้
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
น หรื อซักถาม รวมทังบั
้ นทึกคาถาม
คาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงจะ
บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้ วย
1.3.2 บริ ษัทจะเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ
หุ้นบน website ของบริ ษัท

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
2.1

การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กาหนดโดยหน่วยงาน
กากับดูแลในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะแจ้ งกาหนดการประชุมพร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของกรรมการต่อตลาด
หลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทอย่างน้ อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดทาหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น
เผยแพร่ ทงฉบั
ั ้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออก
้
เสียงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุ้น
2.2

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
2.2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อ
แสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอหรื อไม่
2.2.2 บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าและให้ โอกาสใช้
สิท ธิ ใ นการแต่ง ตัง้ กรรมการเป็ นรายคน ทัง้ นี ้ การเสนอชื่ อ จ าเป็ นต้ อ งมี ข้ อ มูลประกอบการพิ จ ารณาด้ า น
คุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อด้ วย
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2.2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดาเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการ
เพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ลว่ งหน้ าในหนังสือเชิญประชุม โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาใน
การศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ รวมไปถึงเพื่อความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
2.2.4 ในการประชุมเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการได้ ทีละ
คน ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ามาทาหน้ าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่ จะทาให้ เกิดความหลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
2.3

การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
2.3.1 บริ ษัท มีการกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังแจ้
้ ง
แนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
2.3.2 ห้ ามไม่ให้ มีการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร ในการหาประโยชน์ให้ แก่ ตนเองหรื อผู้อื่น
ในทางมิชอบ เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน การนาข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับกรรมการและผู้บริ หารถือเป็ นการเอาเปรี ยบ หรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยรวม เป็ นต้ น
2.3.3 กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารจะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกาหนด และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจา รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลในรายงานประจาปี

2.4

การมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ
กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัท ที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
โดยรวม โดยผู้มีสว่ นได้ เสียจะต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียก่อนการพิจารณาวาระนันๆ
้ และทาการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทากับบริ ษัท จะไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาในวาระ
ดังกล่าว
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1

การกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทตังมั
้ น่ ในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีอย่างต่อเนื่องใน
การดาเนินธุรกิจ อันได้ แก่ ผู้บริ หารและพนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้ า และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผู้
หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็ นธรรม ไม่ใช้ วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้ โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเชือ้ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรื อเพศ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจึงจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส และทันเวลา เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสีย ทุก กลุ่มได้ รั บ การปฏิ บัติ อ ย่างเท่า เที ยมกัน นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ได้ มีจัด ช่ อ งทางรั บ แจ้ ง เบาะแส หรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย น หรื อ
ข้ อเสนอแนะ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการกระทาของบริ ษัท ที่เกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายหรื อผิดจรรยาบรรณ ความไม่ถกู ต้ องของ
รายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกระทาที่ไม่เป็ นธรรม หรื อประเด็นต่างๆ ที่แสดงว่าผู้มีสว่ นได้ เสีย
ได้ รับผลกระทบ โดยบริ ษัทจะดาเนินการตรวจสอบขัน้ ตอนและบันทึกการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร และไม่เปิ ดเผย
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รายละเอียดผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมด้ วยสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐาน ยึดมัน่ ในข้ อปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี มุง่ มัน่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี การเงิน ระบบการควบคุม และตรวจสอบ
ภายในที่มีความเชื่อถือได้ เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทั ง้ สิทธิ
ในการเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ ข้อมูลล่วงหน้ าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้
ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ ควรแก่วาระ การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระในที่ประชุม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
นอกจากนี ้บริ ษัทมีการจัดทารายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังข้
้ อมูลสารสนเทศ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
ทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้ องและครบถ้ วนตามความจริ ง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ
และเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
พนักงาน
บริ ษัทให้ ค วามสาคัญกับพนัก งานทุกคน ซึ่งพนัก งานถื อว่าเป็ นปั จจัยสาคัญสู่ความสาเร็ จขององค์ กร บริ ษัท จึงได้
กาหนดให้ มีนโยบายในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน อาทิ สวัสดิการด้ านกองทุนเงินทดแทน ด้ านกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ด้ าน
เครื่ องแบบพนักงาน ด้ านกีฬา การตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี และด้ านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรื อ ทุพพล
ภาพ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทดาเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสาหรับ รองรับการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้ อยู่ใน
ระดับที่สมเหตุสมผลและให้ เหมาะสมกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้ อมกับมีการถ่ายทอดความรู้
ให้ กบั พนักงานในแผนกนันๆ
้ โดยรายละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดงั นี ้
- ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
- ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้ กับพนักงานในทุกด้ าน เช่น การพัฒนาศักยภาพในการทางาน
การให้ ความสาคัญในด้ านสิง่ แวดล้ อมซึง่ เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานหลักของบริ ษัท เป็ นต้ น
- การแต่งตัง้ การโยกย้ าย รวมทังการให้
้
รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้ องกระทาด้ วยความเสมอภาค บริ สทุ ธิ์ใจ
และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระท
้
าหรื อการปฏิบตั ิของพนักงาน
นันๆ
้
- ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื น้ ฐานแห่งความยุติธรรม และให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
- รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
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-

-

บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การงานของ
พนักงาน
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
มีช่องทางให้ พนักงานเข้ าแจ้ งเรื่ องที่สอ่ ไปในทางผิดระเบียบวินยั และกฎหมายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ ที่บอร์ ด
และเว็บไซต์ภายในของบริ ษัท ถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื่ องร้ องเรี ยน ได้ แก่ กล่องรับความคิดเห็น
และเรื่ องร้ องเรี ยนภายในบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การเท่านันที
้ ่มีกุญแจสามารถเปิ ดกล่องร้ องเรี ยนได้ รวมถึงอีเมล์
ของกรรมการผู้จดั การ “tiyada@asiabiomass.com”
ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที่ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง
จัดโครงการต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่ และสนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริ มและปลูกฝั งให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

ลูกค้ า

บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะจัดหาสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การจัดส่งที่ ถูกต้ อง
และทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน พร้ อมกับการเอาใจใส่กบั
ความต้ องการในรู ปแบบต่างๆ ของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้ า พร้ อมให้ คาแนะนาและรับฟั ง
ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อคิดเห็นของลูกค้ า รวมถึงในเรื่ องการรักษาความลับของ ลูกค้ า โดยรายละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบตั ิมี
ดังนี ้
- จัดให้ มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ลกู ค้ ามอบหมายให้ อยูใ่ นความ
ดูแลของบริ ษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
- ดารงไว้ ซงึ่ สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้ เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนดเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่
ของลูกค้ า
- ไม่เรี ยกร้ องขอ หรื อรับเงิน ของขวัญ หรื อรางวัล หรื อสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่เป็ นการรับ
อันเนื่องจากการให้ ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดารงความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
- ปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
- ดาเนินธุ รกิ จโดยถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดของทางการ และจะไม่ให้ ความช่ วยเหลือ ส่งเสริ ม หรื อ
สนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
- ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น และริ เริ่ มสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า
ตลอดจนทุม่ เทกาลังความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
- ใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ าเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ
- จัดเก็ บรั กษา และดูแลข้ อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้ าอย่างรั ดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ น
ความลับนันแก่
้ บคุ คลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อเป็ นการดาเนินการตามกฎหมาย
- สือ่ สารข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
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-

จัดให้ มีกระบวนการที่ลกู ค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญหาของการนาสินค้ าไปใช้ หรื อการให้ บริ การที่ไม่เหมาะสมผ่านทาง
Email หรื อ Website เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ป้องกัน/แก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม รวมทังน
้ า
ข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรื อพัฒนาสินค้ าและการให้ บริ การดังกล่าวต่อไป

คู่ค้า
บริ ษัทคานึงถึงความสาคัญกับคูค่ ้ า มีการซื ้อสินค้ าและบริ การจากคูค่ ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า รวมถึงปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคูค่ ้ าอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และให้ ความสาคัญในเรื่ องของการชาระค่าสินค้ าตามกาหนดเวลา ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่ มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าลูกค้ าจะ
ได้ รับสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามที่กาหนด โดยระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดงั นี ้
- ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคู่ค้าโดยไม่สจุ ริ ต และปฏิบตั ิ ตามสัญญา ข้ อตกลง และ
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ าทราบล่วงหน้ า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรื อป้องกันในกรณีที่เกิดหรื ออาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย หรื อขัดต่อข้ อกาหนดของทางราชการ
- ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทังส่
้ ง เสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงานใช้ ทรัพยากร
และทรัพย์สนิ ของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนการใช้ สินค้ า
หรื อบริ การที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่ งครัด เพื่อยังผลให้ เกิดการค้ าที่มีมาตรฐานทังกั
้ บคู่ค้าในประเทศ
และต่างประเทศ
เจ้ าหนี ้

บริ ษัทมีการกาหนดเงื่อนไขและการปฏิบตั ิกบั เจ้ าหนี ้ ซึ่งเป็ นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ ให้ การสนับสนุนทางด้ านการเงิน
แก่บริ ษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทาการดูแลสถานะการเงินของบริ ษัทเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
บริ ษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้ านการเงินได้ และพร้ อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อมีเหตุทาให้ ผิดนัดชาระหนี ้ ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบโดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง เพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
คู่แข่ ง

บริ ษัทประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้ า และไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดย
ปราศจากข้ อมูลความจริ ง รวมถึงไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและงานอันมีลขิ สิทธิ์ของผู้อื่น หรื อคู่แข่ง
ทางการค้ า
ชุมชนที่บริษัทตัง้ อยู่
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บริ ษัทตระหนักถึงปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี เนื่องจากบริ ษัทดาเนิน
ธุรกิจนาเข้ าและจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล ซึง่ อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ ้น คือ การมีฝนฟุ
ุ่ ้ งกระจายรอบบริ เวณคลังเก็บสินค้ า และ
บริ เวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้ าจะนาสินค้ าไปจัดส่งให้ กับลูกค้ า ทางบริ ษัทจึงมีมาตรการต่างๆ ในส่วนของ สิ่งแวดล้ อม ทัง้
มลภาวะทางเสียง ทางอากาศและทางน ้า โดยบริ เวณคลังสินค้ า มีระบบการรั กษาความปลอดภัย ระบบการรักษาความสะอาด
สุขอนามัย ป้องกันฝุ่ นฟุ้งกระจาย
สิ่งแวดล้ อมและสังคม
บริ ษัทได้ ตระหนักดีถึงการสร้ างความเข้ าใจและความไว้ วางใจจากชุมชนที่อยู่อาศัย โดยบริ เวณรอบพื ้นที่คลังสินค้ า
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ จป.วิชาชีพ ดูแลปั ญหาข้ อร้ องทุกข์ของชาวบ้ านที่อยูใ่ นบริ เวณนัน้ บริ ษัทยังได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนของ
ภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้ เคียง เช่น บริ จาคคอมพิวเตอร์ ให้ โรงเรี ยน และสนับสนุนกิจกรรมด้ านศาสนา สนับสนุนกิจกรรม
เด็กนักเรี ยนและผู้สูงอายุ ตามโอกาสสมควร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ในการรั บสมัค รงานของบริ ษัท จะให้ ค วามสาคัญแก่ผ้ ูที่ มี
ภูมิลาเนาในบริ เวณใกล้ เคียง ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างงานให้ แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงอันจะนามาซึ่งรายได้ และ
ความเจริ ญทางธุรกิจในชุมชนนัน้
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการบริ หารองค์กรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึ งความรับผิดชอบที่
มีตอ่ สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ความสาคัญกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้ อม สังคมและชุมชน
และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคน รู้จกั ใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาสภาพแวดล้ อมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
4.1
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การเปิ ดเผยข้ อมูล
- บริ ษัทให้ ความมั่นใจต่อนักลงทุนในการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
โปร่ งใส และเท่าเทียมกัน ทังข้
้ อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ กฎหมายและ
กรอบ ข้ อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของบริ ษัท ที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันมิให้ ความลับทางการค้ ารั่วไหลไปยังคู่แข่ง
ทางการค้ า โดยบริ ษัทจัดให้ มีหน่วยงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์ ” เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลในการติดต่อสือ่ สารกับผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ มีการชีแ้ จง พบปะ และตอบข้ อซักถามโดย
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทอีกด้ วย
- บริ ษัทจัดทารายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิง่ แวดล้ อมและสังคม ที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุ ปจากคณะกรรมการ รวมถึงผลการ
ปฏิบตั ิและเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ ไว้ ในรายงานประจาปี
- บริ ษัทจะจัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
- บริ ษัทจะจัดทาคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ
MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ น ทุกไตรมาส เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อ มูลและเข้ า ใจการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น
- บริ ษัทมีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การไว้ ด้วย
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บริ ษัทจะเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุม
และจานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมาและความเห็นจากการทาหน้ าที่ รวมทังการฝึ
้
กอบรมและพัฒนาด้ าน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริ ษัทในรายงานประจาปี
บริ ษัทจะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ที่
สะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทังรู้ ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนด้ วย

4.2

ข้ อมูลขันต
้ ่าที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์
นอกจากการเผยแพร่ ข้อมูลไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ตามกฎเกณฑ์ ที่
กาหนดแล้ ว บริ ษัท ยังทาการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทังมี
้ การทบทวนอยู่เป็ นประจาเพื่อให้ เนื ้อหา
ข้ อมูลเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยข้ อมูลดังกล่าวประกอบไปด้ วย
1. วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
3. รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร
4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ทังฉบั
้ บปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้ า
5. แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ ดาวน์โหลดได้
6. ข้ อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัท นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน หรื อสือ่ ต่างๆ
7. โครงสร้ างการถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม
8. โครงสร้ างกลุม่ บริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริ ษัทร่วมและบริ ษัทร่วมค้ า
9. กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมทีถ่ ือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และ
มีสทิ ธิออกเสียง
10. การถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หารระดับสูง
11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
12. นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
13. นโยบายด้ านการบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงวิธีการจัดการความเสีย่ งด้ านต่าง ๆ
14. ข้ อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ ข้อมูลได้ หมายเลข
โทรศัพท์
หมวดที่ 5: โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ และความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
5.1

โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรื อหนึ่งในสามของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมดแล้
้
วแต่จานวนใดจะสูง
กว่าจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด หลักเกณฑ์ ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทังยั
้ งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม
ทัง้ ด้ า นธุ ร กิ จ บัญ ชี แ ละการเงิ น ซึ่งเกี่ ย วข้ อ งและสนับ สนุน ธุร กิ จ ของบริ ษั ท ปั จ จุบันคณะกรรมการบริ ษั ท มี จานวน 7 ท่า น
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ประกอบด้ วยกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการที่มี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ถึงแม้ วา่ กรรมการผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทจะมิใช่กรรมการอิสระ แต่
ประธานกรรมการมิได้ มีตาแหน่งใดๆ ในฝ่ ายบริ หาร มิใช่กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุม่ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ครอบครั วควรสถาพร) โดยประธานกรรมการถือหุ้นในบริ ษัทในสัดส่วนเพียงร้ อยละ 5 ของทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ ซึง่ การจัดโครงสร้ างการจัดการดังกล่าว เป็ นไปเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และทาให้ เกิ ดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสี ยงในเรื่ องต่างๆ ได้ อย่าง
เหมาะสม การออกเสียงของประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระสามารถคานอานาจการออกเสียงของกรรมการที่เป็ น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระมีความเห็นว่าการอนุมตั ิการเข้ าทารายการใดมิได้
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลอื่นที่
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทางานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรี ยม
วาระการประชุม นาส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทังจะต้
้ องมีอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
เป็ นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
5.2

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษัท มีการกระจายอานาจในการบริ หารที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ โดย
จัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ กล่าวคือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัท ในการพิจารณาในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (2) คณะกรรมการบริ หาร เพื่อช่วยในการ
พิจารณาและกลัน่ กรองงานเฉพาะเรื่ องเพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการผู้จดั การ (3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง พิจารณารู ปแบบ
และหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการและผู้บริ ห ารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป (แล้ วแต่กรณี) ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็ นธรรม
กับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร และ (4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมการ
บริ ษัทในการบริ หารความเสี่ยงจากปั จจัยภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว
5.3
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทสาคัญในการดูแล และจัดการบริ ษัท รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความรับผิดชอบเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
- คณะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาทส าคัญ ก าหนดนโยบาย และทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และ ก ากั บ
ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของ
บริ ษัทอย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผลภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
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คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ ให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้ างทุกคนใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคูไ่ ปกับข้ อบังคับและระเบียบของ
บริ ษั ท คณะกรรมการจะท าการติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามนโยบายดัง กล่า วอย่ า งเคร่ ง ครั ด นอกจากนัน้
คณะกรรมการจะทาการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ บริ ษัทจัดทาคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางานขึ ้นเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และช่วยกันธารงไว้ เพื่อชื่อเสียงที่
ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนาไปสู่การเป็ นองค์กรที่มีระบบการกากับดูแลที่ดี โดยบริ ษัทหวังเป็ น
อย่างยิ่งที่จะให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ หลักจริ ยธรรมตามคูม่ ือนี ้อย่างสม่าเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็ น
หลักประจาใจในการทางาน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ตงคณะท
ั้
างานดาเนินการเกี่ยวกับคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึ กอบรม รณรงค์และสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตามคูม่ ืออย่างสม่าเสมอ และรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรม และมีความเท่าเทียม
พิจารณา และอนุมตั ิ และ/หรื อพิจารณา และให้ ความเห็น เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ า ทา
ธุรกรรมที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษัท และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
คณะกรรมการทาการพิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบตามแนวทางที่ได้
ระบุไว้ อย่างชัดเจนของบริ ษัท เพื่อผลประโยชน์ ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ การพิจารณาการทา
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งนัน้ ผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ โดยคณะกรรมการจะมีการกากับ
ดูแลอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ มีการปฏิ บตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินการจนไปถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ซึ่งทางบริ ษัท มีข้อกาหนดในข้ อบังคับของ
บริ ษัท เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ตามความหมายของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ให้ บ ริ ษัทต้ อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศดังกล่าว นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ กาหนดเป็ นแนวทางปฏิบัติในคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท สาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่พึงปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้ เกิด
ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ กับบริ ษั ท โดยกรรมการ ผู้บ ริ หาร พนักงาน ครอบครั ว และผู้อ ยู่ภายใต้ ชายคา
เดียวกันต้ องไม่ทาธุรกรรมใดๆ ที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ไม่ว่าโดยตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะ
ด้ วยการกระทาของตนเอง หรื อร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรื อบุคคลใกล้ ชิด
ดาเนินการให้ บริ ษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล และเชื่อถือได้
พิจารณา และกาหนดแผนงบประมาณประจาปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจาปี ให้ เหมาะสม และสอดคล้ อง
กับนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารใช้ จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงบประมาณประจาปี
ติดตามการดาเนินกิจการของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกาหนดใน
สัญญาที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท โดยกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเรื่ องที่สาคัญอื่นๆ ของ
บริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส เพื่อให้ การดาเนินกิจการของ
บริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
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จัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดาเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบและ
นโยบาย และคณะกรรมการจะแต่งตังให้
้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทาการทบทวนระบบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ และนารายการ
ตรวจสอบดังกล่าวไปรายงานในรายงานประจาปี
มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการเรื่ องการบริ หารความเสีย่ ง โดยจัดให้ มีแนวทาง และมาตรการบริ หารความเสีย่ งที่
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบทาการให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสีย่ งไว้ ในรายงานประจาปี
จัดให้ มีรายงานประจาปี ของบริ ษัท และ/หรื อของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องกาหนด รวมถึงรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งถึงสภาพการ
ดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ มการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท ทังในด้
้ านบวกและลบ พร้ อมเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
จัดให้ มีแนวทางดาเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์ จะแจ้ งเบาะแส หรื อผู้มีส่วนได้ เสียผ่านทาง Website หรื อ
รายงานตรงต่อบริ ษัท
กาหนดกลไกในการกากับดูแลบริ ษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริ ษัท โดยทาหน้ าที่ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริ หารให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษัท และการทารายการต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
พิจารณา และอนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตังคณะอนุ
้
กรรมการต่างๆ และ
แต่งตังกรรมการ
้
หรื อบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเข้ า
ด ารงต าแหน่ง สมาชิ ก ในคณะอนุก รรมการ รวมถึ ง ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะอนุกรรมการต่างๆ
พิจารณา และแต่งตังกรรมการผู
้
้ จัดการ และกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้จดั การ
พิจารณา และกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจาปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตาแหน่ง
ขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เ หมาะสมใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
พิจารณาจานวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมตั ิ
พิจ ารณาแต่ง ตัง้ บุค คลที่มี ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ ค รบถ้ ว นตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมี
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อานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขการมอบอานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ การมอบอานาจดังกล่าวต้ อง
จัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และ
มีการระบุขอบเขตอานาจหน้ าที่ของผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน รวมทังผู
้ ้ ได้ รับมอบอานาจนั น้ ต้ องไม่มีอานาจ
อนุมตั ิรายการที่บุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ” ให้ มีความหมาย
ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ คณะกรรมการตลาดทุน)
อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการ
ที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของ
บริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมมีวาระที่สาคัญประกอบไปด้ วย การให้ ความรู้ และรายงานผลการทางานของแต่ละหน่วยงานในบริ ษัท
พิจารณางบการเงินของบริ ษัทในแต่ละไตรมาส ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนต่างๆ ของบริ ษัท รวมทังพิ
้ จารณา
นโยบายต่างๆที่สาคัญ แผนการดาเนินงานของบริ ษัท
- คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีการประชุม อย่างน้ อยไตรมาสละครัง้ และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมี
การกาหนดวาระการประชุม และแจ้ งให้ กรรมการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้ ข้อมูลอย่างเพียงพอ ใน
กรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจาเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัท บริ ษัทอาจแจ้ งให้
กรรมการทราบล่วงหน้ าน้ อยกว่า 7 วัน ก็ได้
- ในกรณี ที่บริ ษัทไม่ได้ มีการประชุมทุกเดือน บริ ษัทจะทาการส่งรายงานผลการดาเนินการและเอกสารต่างๆ ให้
กรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้ สามารถควบคุมและดูแลฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่อง
- กรรมการบริ ษัททุกท่านจะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ททัง้ หมดในรอบหนึ่งปี นอกจากนัน้ การประชุม แต่ละครั ง้ จ าเป็ นต้ องมี กรรมการไม่น้ อยกว่า กึ่ง หนึ่ง ของ
กรรมการทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนันหรื
้ อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานทีป่ ระชุม
- คณะกรรมการบริ ษัทอาจเชิญคณะอนุกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง) หรื อฝ่ ายบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลที่เห็นสมควร เข้ าร่วมประชุม ใน
วาระการประชุมนันๆ
้ และขอข้ อมูลตามความจาเป็ น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
- เลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่บนั ทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมที่ต้อง
จัดทาขึ ้น และนาเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการประชุม
- ประธานกรรมการจะทาการจัดสรรเวลาการประชุมให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และในระหว่างการประชุมจะเปิ ด
โอกาสให้ มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ โปร่ งใส และเต็มที่ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นธรรม
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5.5

บริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปราย
ปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย โดยหลังจากการประชุมจะมีการ
รายงานกรรมการผู้จดั การให้ ทราบถึงผลการประชุมด้ วย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในการประเมินตนเองทุกๆ ปี โดยมีการกาหนดบรรทัด
ฐานที่จะใช้ เปรี ยบเทียบผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- บริ ษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังในรู
้ ปแบบคณะและรายบุคคล

5.6

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทได้ กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท โดยการพิจาณาให้ อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่
ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนของผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงนัน้ บริ ษัท พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงาน
ของแต่ละคน ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทและมีการพิจารณาปรับปรุ งให้ เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมด
้
เป็ นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จดั การเป็ นประจาทุกปี โดยใช้ บรรทัด
ฐานที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ ากับกรรมการผู้จดั การตามเกณฑ์ที่เป็ นธรรม โดยผลประเมินจะถูกนาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็ นผู้สง่ สารการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการผู้จดั การทราบ
5.7

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
- คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท ฯลฯ ในการเข้ ารับการ
อบรมเกี่ยวกับระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ทังที
้ ่จดั ขึ ้นภายในและภายนอกองค์กร
- ฝ่ ายจัดการจะจัดเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่ออานวยต่อการทางานของกรรมการใหม่ รวมถึงช่วยแนะนา
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่เสมอ
- มีการกาหนดให้ กรรมการผู้จดั การรายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงานเพื่อให้ ทราบเป็ นประจา ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิด
ความต่อเนื่องในการดาเนินงานในกรณีที่กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงไม่สามารถดารงตาแหน่งหน้ าที่
ต่อไปได้
- มีการจัดโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริ หารโดยให้ กรรมการผู้จดั การรายงานเป็ นประจาทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ ทาในระหว่างปี
โดยพิจารณาควบคูไ่ ปกับแผนสืบทอดงาน

11.1

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่ า ตอบแทน และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ฉพาะเรื่ อ งและเสนอเรื่ อ งให้
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คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบแล้ วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิ หน้ าที่ตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี ้
1.1

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน ทังนี
้ ้ ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ จาก Manchester Business
School สหราชอาณาจักร ระดับปริ ญญาโท สาขาการเงิน จาก London Business School สหราชอาณาจักร และระดับปริ ญญา
ตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์ และการเงิน จาก The University of Melbourne ออสเตรเลีย ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง
กรรมการ และผู้บริ หารในหลายบริ ษัท โดยมีประสบการณ์การทางานและมีความเชี่ยวชาญในด้ านการเงิน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้
ดังนี ้
1. รายงานทางการเงิน
- สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงิ นของบริ ษัทให้ มีความ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงาน
ทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจาปี
2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
- พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรื อรายการที่เกี่ยวข้ อง หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
3. การควบคุมภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และสานักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน และเสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ รวมทังติ
้ ดตามผลการดาเนินการตามข้ อเสนอแนะนัน้
4. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
- สอบทานกิจกรรม และโครงสร้ างของส่วนตรวจสอบภายใน และอนุมตั ิกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
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ร่ วมพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้ าย ถอดถอน หรื อ เลิกจ้ าง รวมทังในการ
้
กาหนด และปรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าหน่วยงานนี ้ทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
- สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่ ว มกับ ผู้ต รวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วกับ ระบบควบคุม ภายใน และ
กระบวนการจัดการทางการเงิน
- พิจารณาให้ ความเห็น และให้ ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากาลังของส่วนตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ ายบริ หารเป็ น
ผู้อนุมตั ิ
- พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง ที่
ปรึกษาด้ านการตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) ให้ มีความสัมพันธ์ที่เกื ้อกูลกัน ไม่ซ ้าซ้ อน
5. การสอบบัญชี
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ได้ ผ้ สู อบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ โดยคานึงถึง
ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ และประสบการณ์
ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ตรวจสอบบัญชี ของบริ ษัท รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณา
ถอดถอนผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิตอ่ ไป
- สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทังพิ
้ จารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง แผนการ
ตรวจสอบ (กรณีมีการเปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
- เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ น และเป็ นเรื่ องสาคัญระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้
- สอบทานรายงานของผู้สอบบัญ ชี ที่ จัด ทา เสนอให้ ฝ่ายบริ ห ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และติ ด ตามผลการด าเนิ น การตาม
ข้ อเสนอแนะนัน้
- พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชกั ช้ าในข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทได้ กระทาความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310,
311, 312 หรื อมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) เมื่อผู้สอบบัญชีได้ พบ และดาเนิ นการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้ า รวมทังต้
้ องรายงานผลการตรวจสอบใน
เบื ้องต้ นให้ แก่ สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
6. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
- สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบ และพิจารณา อย่าง
น้ อยไตรมาสละครัง้
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และให้ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทังเปิ
้ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
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ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึง่ อาจมีผลกระทบ
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรื อการ
กระทาดังกล่าว ได้ แก่
1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2) การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝื น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
- หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขรายการ หรื อการกระทาที่เข้ าลักษณะตามข้ อ
(1), (2) และ (3) ข้ างต้ น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจ
รายงานว่ามีรายการ หรื อการกระทาตามที่กล่าวข้ างต้ นต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์
8. การกากับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทังให้
้ แนวทาง และ ข้ อเสนอแนะที่
จาเป็ นเพื่อการพัฒนา
- ให้ ค วามสาคัญ โดยส่ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ก าหนดเรื่ อ งการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ไว้ เ ป็ นวาระประจ าของการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท
- ติดตามให้ ประธานกรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) จากเลขานุการบริ ษัท ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
9. การบริ หารความเสีย่ ง
- สอบทานให้ บริ ษั ทมีก ระบวนการบริ หารความเสี่ย งอย่างเป็ นระบบมาตรฐานที่ เหมาะสม มีป ระสิทธิ ภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล
- ร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ยง และฝ่ ายบริ หารในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท
10. ความรับผิดชอบอื่นๆ
- ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็ นของ
คณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
- ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ให้ ทนั สมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของบริ ษัท
เป็ นปกติปีละครัง้
- มีหน้ าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
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วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ตามที่ได้ กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ
3. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ ง และยื่นหนังสือลาออกให้ บริ ษัททราบล่วงหน้ าพอสมควร
พร้ อมระบุเหตุผลของการลาออกด้ วย
4. กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้ มีจานวนกรรมการตรวจสอบครบถ้ วนโดยไม่ชกั ช้ า โดยบุคคลที่เข้ า
เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
5. กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
- ครบวาระการดารงตาแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
- ตาย
- ลาออก
- ถูกถอดถอน
- ต้ องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สดุ หรื อคาสัง่ ที่ชอบด้ วยกฎหมายให้ จาคุก เว้ นแต่ในความผิดที่กระทาด้ วยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ
- เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
- เป็ นบุคคลล้ มละลาย
1.2

1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย กรรมการและ/หรื อผู้บริ หาร จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริ หาร
นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริ หาร
นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริ หาร
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
กรรมการบริ หาร
โดยมีนางอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้ า ที่และวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารแสดงรายละเอี ยดไว้ ในส่วนที่ 2.3.10
โครงสร้ างการจัดการ
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1.3

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายพนม ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ไว้ ดงั นี ้
ด้ านการสรรหา
1. กาหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท) และผู้บริ หาร
ระดับสูง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็ นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด เพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูง (ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึงผู้บริ หารระดับสูงสุดของบริ ษั ท)
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา และ/หรื อ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี
้ ้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์
อย่างน้ อยด้ านหนึ่งด้ านใดที่สาคัญสาหรับการดารงตาแหน่ง (เช่น การเงิน บริ หารธุรกิจ การตลาด การบริ หารทรัพยากร
บุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็ นต้ น) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้ การดาเนินการของคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ ้น ความสามารถในการดาเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล รวมถึงความสามารถในการ
คิดอย่างมีกลยุทธ์ และแสดงให้ เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็ นผู้นา รวมทังความช
้
านาญในวิชาชีพในระดับสูงและ
ความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติสว่ นบุคคลอื่นที่เหมาะสม
3. ดูแลให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม โดยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้ องประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ
4. เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
5. ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งและความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งผู้บริ หาร
ระดับสูง เป็ นประจาทุกปี และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
6. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ และ/หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(แล้ วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่งใส และเหมาะสมเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ
2. ดูแลให้ กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
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3. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และให้ เป็ นไปตามวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
2. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ พ้ นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก
3. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนครบวาระการดารงตาแหน่งหรื อไม่อาจดารงตาแหน่งจนครบกาหนดวาระ
ได้ ซึง่ ส่งผลให้ มีจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต่ากว่า 3 คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการสรรหา
้
และกาหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้ มีจานวนครบถ้ วนทันทีหรื ออย่างช้ าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน
เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
1.4
ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วย กรรมการและ/หรื อผู้บริ หาร จานวน 8 ท่าน

ชื่อ
ตาแหน่ ง
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นางอภิรตี สกุลอินทร์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิน่ จันทร์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
โดยมีนายสุธาเทพ ฟ้าไพศาลกิจ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง ไว้ ดงั นี ้
1. กาหนดนโยบาย และแนวทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัท พร้ อมมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้ปฎิบัติตาม
นโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกาหนดหน้ าที่ให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง
2. ทบทวน และปรับปรุ งระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง และ
กาหนดให้ มีการประเมินผล และติดตามการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับนโยบาย และแนวทางที่กาหนดไว้ อย่าง
สม่าเสมอ
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3. จัดให้ มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสีย่ งที่สาคัญในด้ านต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่ างเป็ นระบบ และ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการประเมินความเสีย่ งได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของการด
้
าเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรื อ
ลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. รายงานความเสีย่ ง และข้ อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และในกรณี ที่มีเรื่ องสาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนัยสาคัญ ต้ อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ ว
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง้ ยกเว้ น
กรรมการบริ หารความเสีย่ งที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ซึง่ จะครบวาระการดารงตาแหน่งพร้ อมกับการครบวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
2. กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ หารความเสีย่ งพ้ นจากตาแหน่งเมื่ อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทลงมติให้ ออก
- ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
2.

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด จะดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมื่อ
กรรมการที่ดารงตาแหน่งครบวาระ หรื อมีเหตุจาเป็ นที่จะต้ องแต่งตังกรรมการหรื
้
อผู้บริ หารระดับสูงสุดเพิ่ม คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงสุด โดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งพิจารณา
ถึงความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทางานประกอบการพิจารณา เพื่อกาหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทังด้
้ าน
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทเข้ ามาเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงสุด ทังนี
้ ้ บุคคลที่ได้ รับ
การแต่ง ตัง้ ให้ ด ารงตาแหน่ง กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงสุด ของบริ ษั ท จะต้ องมี คุณสมบัติครบถ้ ว นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องไม่มี
ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (รวมทัง้ ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) กฎหมายอื่ น และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี ้
2.1

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
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-

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรม
สามารถระบุและจัดการกับความเสีย่ งที่สาคัญของบริษัท
มีความทุม่ เทและอุทิศเวลาให้ กบั งานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
หรื อ
กรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์
ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
- กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัททาขึ ้นไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริษัทในเครื อ
กรรมการบริ ษัททุกคนต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กากับดูแลบริ ษัท และกรณีกรรมการที่เป็ น
กรรมการอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษัทและคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดด้ วย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการ
ทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) ในกรณี ที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้ บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้
ขาด
2. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่ง และกรรมการที่จะต้ องออกในวาระนี ้อาจเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ อีก ทังนี
้ ้ กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
3. นอกจากพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมือ่ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก หรื อศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ า

150

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560 (56-1)
ANNUAL REPORT 2017

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 70

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

เป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่าสองเดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน ทังนี
้ ้
มติของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
2.2
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดงั นี ้
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ามไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้ นเกิน
ร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
10. ซึง่ คุณสมบัติของกรรมการอิสระข้ างต้ นเป็ นไปตามนิยามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระ และต้ อง
- ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และ
- ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
3. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรื อการเงิ นเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้ านอื่นๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบการณ์ ในธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และความมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ ง ตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท โดยคัด เลื อ กจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนต้ องมีความรู้ ด้านบัญชีและ/หรื อการเงิน เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบและกากับดูแลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงกากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณา
ข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยบุคคลที่เป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กล่าวคือเมื่อกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงจนมีจานวนต่ากว่า 3 คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังให้
้ ครบจานวนภายในระยะเวลาไม่
เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนน้ อยกว่า 3 คน
2.3

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร โดยคัดเลือกจากกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ที่สามารถ
บริ หารงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทาหน้ าที่บริ หารจัดการงานประจาที่เกินอานาจหน้ าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการและกลัน่ กรองดูแลงานบริ หารเพื่อนาเสนอเรื่ องที่มีสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หาร
ประกอบด้ วยกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 3 คน
2.4
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คุณสมบัติเหมาะสมในการดาเนินหน้ าที่สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้เลือกกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 1 คน มาดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ ช่ ว ยเป็ นแกนหลัก ในการผลัก ดัน ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างอิสระ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้ อย 3 คน
2.5

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง และประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง โดยคัดเลือก
จากกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชานาญด้ านการบริ หารความเสี่ยง หรื อความรู้ ความ
ชานาญในอุตสาหกรรมที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจอยู่ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประกอบไปด้ วยกรรมการบริ หารความเสี่ยง
อย่างน้ อย 3 คน
2.6

การสรรหากรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ผู้จดั การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.

การกากับดูแลงานการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทในปั จจุบนั ซึง่ บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็น
ว่าจะสนับสนุนการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั หรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาวสูงสุด โดยในกรณีการลงทุนในบริ ษัท
ย่อย บริ ษัทจะควบคุมหรื อกาหนดนโยบายการบริ หารงาน เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริ ษัท โดยมีระบบบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน และการบริ หารจัดการ รวมถึงมาตรการในการอนุมตั ิและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง การเข้ าทารายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเพิ่มทุน และการลงทุนเพิ่มเติม เป็ นต้ น
เช่นเดียวกับบริ ษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้ าร่วมเป็ นกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารตามสัดส่วนการถือหุ้นหรื อเป็ นไปตามข้ อตกลง
ร่วมกันเป็ นสาคัญ แต่สาหรับกรณีการลงทุนในบริ ษัทร่วม บริ ษัทมีข้อจากัดในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน โดยบริ ษัทจะ
ส่งตัวแทนเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารตามสัดส่วนการถือหุ้นและเป็ นไปตามความเหมาะสม หรื อขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลง
ร่วมกัน โดยบุคคลที่บริ ษัทส่งเข้ าไปเป็ นตัวแทนนันจะต้
้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริ หารกิจการของบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้ ๆ ซึ่งจะทาหน้ าที่ ติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมด้ วย

4.

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท โดยบริ ษัทมี นโยบายห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทนาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม รวมทังต้
้ องไม่ทาการซื ้อขาย
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หลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ข้อมูลภายใน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ดังนี ้
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้
การรายงานการได้ ม าหรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ง หลัก ทรั พ ย์ ข องตนเอง คู่สมรส และบุต รที่ ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภาวะต่อ ส านัก งาน
คณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
2. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะจัดทา และเปิ ดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี ้ให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกันกับที่สง่ รายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมี
ผลหรื ออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องงดการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบ
การเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริ ษัทได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันให้
้ ผ้ อู ื่นทราบจนกว่าจะได้ มกี ารแจ้ ง
ข้ อมูลนันต่
้ อตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หากมีการกระทาอันฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะถือเป็ นความผิ ดทาง
วินยั ตามข้ อบังคับการทางานของบริ ษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตังแต่
้ การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือน
เป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างให้ พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
5.

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
หน่วย: บาท
2,712,579
ค่าสอบบัญชี
2,545,346
2,579,295
123,248
ค่าบริ การอื่น
90,905
101,508
ค่ าบริการรวม
2,835,827
2,636,251
2,680,802

หมายเหตุ: ปี 2560 ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยต่างประเทศ 1 บริษัท ยังไม่ได้ รับการเรียกชาระ

ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 ของ
บริ ษัทเป็ นจานวนไม่เกิน 1,600,000 บาท
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
1.

นโยบายภาพรวม

บริ ษั ท ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของการด าเนิ นธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โตอย่า งยั่ง ยื น ภายใต้ ความรั บผิ ด ชอบต่อ สัง คม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่ เน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย เศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่ บริ ษัทหวังว่าการดาเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทควบคู่กนั ไปด้ วย
2.

การดาเนินงาน

เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษัทจึง
ได้ มีการจัดตังคณะท
้
างานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ประกาศนโยบายด้ านความรับผิดชอบของบริ ษัทต่อสังคม โดยให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท
(2) ดาเนินการสื่อสารให้ พนักงานทุกระดับ คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ ยวข้ องทุกคน รู้ เข้ าใจ และเกิดความ
ตระหนักในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
(3) กาหนดแผนงานที่เหมาะสมสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจและสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ดั ด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทที่กาหนดอย่างสอดคล้ องและสนับสนุนตัวชี ้วัดผลงานของสายงาน
(4) จัดทางบประมาณ ติดตามประเมินผลงานตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของฝ่ ายและแผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้ อมทัง้ ทบทวนแผนงานและงบประมาณให้ มีประสิทธิภาพ
อยูเ่ สมอ
(5) ออกเกณฑ์ ระเบียบ คาสัง่ และประกาศด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท
(6) ตรวจเยี่ ย มหน่ ว ยงานเพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หา ให้ ค าชี แ้ นะ และแก้ ไขให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท
(7) สนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสาเร็ จ และประสบการณ์ ด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
(8) พิจารณาแต่งตังเปลี
้ ่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทใน
ระดับหน่วยงาน
(9) ประชุมคณะทางาน และรายงานผลการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทอย่างน้ อยเดือน
ละ 1 ครัง้
การดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วน คือการดาเนินงานหรื อ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมที่นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจปกติ (after-process) โดยบริ ษัทได้ จดั ทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยแบ่งเป็ น 8 หมวดซึง่ เป็ นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
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หมวดที่ 1: การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทมุ่งเน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมั
้ น่ ที่จะแข่งขันทาง
การค้ าตามหลักจริ ยธรรมในการประกอบการค้ า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้ อมูลที่ความเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า
การเรี ยก รับ และไม่ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตทางการค้ าในการจัดซื ้อสินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ เคารพต่อ
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น โดยบริ ษัทมีนโยบายให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปั ญญา อาทิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทมีโครงการ
รณรงค์การส่งเสริ มและปลูกจิตใต้ สานึกให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัทในทุกระดับชันให้
้ เกิดความรับผิดชอบต่ อสังคมด้ วย
หมวดที่ 2: การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีการบริ หารกิ จการบนพื ้นฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกากับดูแลกิ จการ และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับสินบนกับเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อ
ภาคเอกชน โดยบริ ษัทได้ กาหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการ
บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย ดังนี ้
1. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บ ริ หารและพนักงานของบริ ษัทดาเนินการหรื อยอมรั บการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในทุก
รู ปแบบทัง้ ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสม่าเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าที่ต้องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการกระทาที่เข้ าข่ายการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ
3. บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังบุ
้ คคลที่ให้ ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และฝ่ ายจัดการต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีหน้ าที่ในการให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อ
สื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ
้
ต่า ง ๆ เพื่อ ให้ เ หมาะสมกับ การเปลี่ย นแปลงของสภาพธุ ร กิ จ ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ และข้ อ กาหนดของ
กฎหมาย
5. ผู้ที่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้ และ
อาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
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6. บริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ ค วามรู้ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ มี
ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และส่งเสริ มด้ านคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าที่ของตน
7. บริ ษัทสนับสนุนให้ คสู่ ญ
ั ญา คูค่ ้ า หรื อบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เ กี่ยวข้ องกับบริ ษัทรายงานการละเมิด
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
8. บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหาหรื อการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ กอบรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทอย่างเป็ น
ธรรมและเพียงพอ เพื่อ ป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นภายในองค์ กร และเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ แก่
พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
9. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มคี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
ให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้ แน่ชดั
9.1. การให้ มอบหรื อรับของกานัล และการเลี ้ยงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย
เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
9.2. การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ อ งตามกฎหมาย โดย
ต้ องมัน่ ใจว่าการให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการอาพรางการติดสินบน
9.3. ในการดาเนินกิ จการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดาเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรื อเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขันตอนของการด
้
าเนิน
กิจการ
หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ
อายุ การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึ งจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิ จของบริ ษัทเข้ าไปมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ สง่ เสริ ม
ให้ มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิ มนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ช่องทางในการร้ องเรี ยนสาหรับผู้ที่ได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และ
ดาเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเคารพสิทธิ มนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทได้ ดาเนินการสร้ างองค์ความรู้ ด้านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
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หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัย
ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่ งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทใน
อนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็ นธรรม
3. ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่ วมสัมมนา
และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝั งทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4. จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่าง ๆ สาหรั บพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ ประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น รวมถึงการให้
เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น
5. จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจาปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริ
้
ษัท โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสี่ยง
ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทางานของแต่ละบุคคล
6. ดาเนินการให้ พนักงานปฏิบัติงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดยจัดให้ มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึ กอบรม และส่งเสริ ม ให้ พ นักงานมี สุขอนามั ย ที่ดี และดูแ ลสถานที่ ทางานให้ ถูก สุข ลักษณะ มี ความ
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อ
การกระทาที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัท รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าและบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของ
ลูกค้ าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อ ลูก ค้ า ด้ วยความรั บผิ ดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้ าเสมือ นเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวของบริ ษัท ดังนี ้
1. บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะจัดหาสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การ
จัดส่งที่ ถูกต้ องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและ
เท่าเทียมกัน พร้ อมกับการเอาใจใส่กบั ความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม
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2. บริ ษัทยึดมัน่ ในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดาเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ า
และบริ การของบริ ษัทที่ถกู ต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลที่ถกู ต้ อง
และเพียงพอในการตัดสินใจ
3. จัดให้ มีกระบวนการที่ลกู ค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญหาของการนาสินค้ าไปใช้ หรื อการให้ บริ การที่ไม่เหมาะสม
ผ่านทาง Email หรื อ Website เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ป้องกัน /แก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและ
เหมาะสม รวมทังน
้ าข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงสินค้ าและการให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
4. บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางที่มิชอบ
5. บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างลูกค้ า และระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัทให้
ยัง่ ยืน
หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมโดยบริ ษัทดาเนินการและควบคุม
ให้ การดาเนินธุรกิจไม่ก่อผลกระทบต่อสังคมและชุมชนที่อยูร่ อบข้ าง ให้ ความสาคัญกับนโยบายการดูแลสิง่ แวดล้ อม สังคม
และชุมชน และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคน รู้จกั ใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ วสั ดุ
สานักงานสิ ้นเปลืองต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เช่น การใช้ กระดาษรี ยสู (Re-used) การเปิ ด-ปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า เครื่ องปรับอากาศ
ระหว่างช่วงพัก และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่งครั ด
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดาเนินกิจการภายใต้ แนวคิด Forest Stewardship Council หรื อ FSC ระบบการจัดการสวน
ป่ าอย่างยัง่ ยืนมาใช้ กบั สินค้ าของบริ ษัท เช่น ไม้ สบั ชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น ซึ่ง เกิดจากการแปรรู ปไม้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดของ FSC ในฐานะผู้จัดจาหน่าย ตังแต่
้ การคัดเลือกแหล่งไม้ ที่ได้ รับการควบคุม ตามมาตรฐาน FSC และ การ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทจะคานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืนเป็ นหลัก
มาตรฐาน FSC มีหลายประเภท เช่น FSCFM (Forest Management Certification) หมายถึง มาตรฐานการ
จัดการป่ าอย่างยัง่ ยืนตามแนวทางที่ FSC กาหนดไว้ วา่ ต้ องมีพื ้นที่อนุรักษ์ อย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของพื ้นที่สวนไม้ ที่ขอรับรอง
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและฟื น้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาสิง่ แวดล้ อมให้
เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
มาตรฐาน FSC CoC (Chain of Custody) การจัดการห่วงโซผลิตภัณฑ์ เป็ นการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสาหรับ
องค์กรเพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์ ไม้ มีการผลิตหรื อจาหน่ายจากสวนไม้ ที่ได้ รับการรั บรอง ตังแต่
้ กระบวนการจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบ การรับและการจัดเก็บวัตถุดิบ การควบคุมปริ มาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ จะต้ องมีการคัดแยกหรื อการ
กาหนดอย่างชัดเจนในทุกขัน้ ตอน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าจะไม่มีการปะปนของวัสดุที่ไม่ได้ รับการรั บรองจนกว่าจะสิ ้นสุด
กระบวนการผลิต แปรรูปต่างๆ
ผู้ที่ขอรับการรับรองจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การประเมินของ FSC เพื่อเป็ นการยืนยันว่าสวน
ป่ าดังกล่าวไม่ได้ มาจากการทาลายป่ าธรรมชาติ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ FSC ตามนโยบายความสมดุล 3
ด้ าน ได้ แก่ เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
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“โดยยึดหลักการสาคัญ คือ ความถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศที่ผืนป่ านันตั
้ งอยู
้ ่ สิทธิใ นการใช้ ที่ดินบนผืนป่ า
นัน้ สิทธิของชนพื ้นเมืองดังเดิ
้ มที่อาศัยอยูใ่ นป่ านัน้ การใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้ ให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การกาหนดแผนการจัดการป่ าอย่างเหมาะสม รวมทังระบบการควบคุ
้
มดูแลรักษา
สภาพผืนป่ าและการกาหนดแผนการปลูกป่ าทดแทน เป็ นต้ น”
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมในทุกๆ ด้ าน และตระหนักถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น
จากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังในปั
้ จจุบนั หรื ออนาคต จึงได้ วางมาตรการดูแลสิ่งแวดล้ อม เพื่อจัดระบบการป้องกัน
สิง่ แวดล้ อมภายในบริ ษัท ดังนี ้
คลังสินค้ า
1. มีระบบคลังสินค้ าแบบปิ ดสาหรับสินค้ าประเภทขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย และ Wood Pellet
2. จัดให้ มีการคลุมผ้ าใบกองสินค้ า (ชีวมวล)
3. จัดให้ มีการเปิ ดสเปรย์น ้าประตูทางเข้ า-ออก คลังสินค้ า
4. ปลูกต้ นไม้ รอบคลังสินค้ า
5. จัดให้ มีสแลนป้องกันฝุ่ น
6. จัดให้ มีรถน ้าเพื่อสเปรย์น ้าพื ้นลานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
7. จัดให้ มีรถดูดฝุ่ นบริ เวณคลังสินค้ า
8. จัดให้ มีพนักงานกวาดลานอย่างสม่าเสมอ
9. รักษาสภาพน ้ารอบโรงงาน โดยการใช้ EM Ball เพื่อปรับสภาพน ้า ทุก 2 เดือน
10. มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและน ้า ปี ละ 1 ครัง้

ข้ อปฏิบัติในการรับสินค้ า ณ ท่ าเรือ
1. เรื อบรรทุกสินค้ าเทียบท่าเรื อโดยไม่มีการเปิ ดผ้ าใบก่อนได้ รับอนุญาต
2. จัดให้ มีการขึงผ้ าใบระหว่างท่าเทียบเรื อกับเรื อบรรทุกสินค้ า
3. ควบคุมปริ มาณการตักสินค้ าของรถแบ็คโฮ
4. รถบรรทุกขนถ่ายสินค้ าต้ องคลุมผ้ าใบ
5. ควบคุมปริ มาณการบรรทุกไม่ให้ เกินขอบกระบะ

160

ANNUAL REPORT 2017

ส่วนที่ 2.3 หน้ า 6

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชียไบโอแมส จากัด (มหาชน)

6. พนักงานทาความสะอาดพื ้นที่ทา่ เรื อ
7. จัดให้ มีรถโมบาย ตรวจสอบสินค้ าระหว่างขนถ่าย

ขัน้ ตอนการขนสินค้ าก่ อนนารถบรรทุกออกสู่ถนนสาธารณะ
1. แผนก QC ตรวจสอบสภาพรถ ความพร้ อมของรถ และความพร้ อมของพนักงานขับรถก่อนเข้ าสูค่ ลังสินค้ า
2. นารถบรรทุกชัง่ น ้าหนักรถเปล่า
3. นารถบรรทุกผ่านระบบ QC เพื่อตรวจใบรับสินค้ า
4. นารถบรรทุกเข้ ารับสินค้ าภายในอาคารระบบปิ ด หรื อ ลานเก็บกองสินค้ า
5. นารถบรรทุกชัง่ น ้าหนักสินค้ าเพื่อทดสอบน ้าหนักสินค้ า ไม่ให้ เกินตามที่กฎหมายกาหนด ณ เครื่ องชัง่
6. คลุมผ้ าใบปิ ดรถบรรทุกให้ มิดชิด ป้องกันการตกหล่น ให้ ได้ มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
7. นารถบรรทุกขึ ้นชัง่ เครื่ องชัง่ เพื่อตรวจสอบน ้าหนักสินค้ าก่อนส่งออกจาหน่าย พร้ อมรับเอกสารการส่งสินค้ า
จากเจ้ าหน้ าที่ประจาเครื่ องชัง่ น ้าหนัก
8. เมื่อได้ รับเอกสารแล้ ว รปภ. ตรวจสภาพความเรี ยบร้ อยของรถบรรทุก และ พนักงานขับรถบรรทุก เป็ นครัง้
สุดท้ ายก่อนออกสูถ่ นนสาธารณะ
หมวดที่ 7: การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
โดยมีนโยบายที่บริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้ เคียง เช่น การนารถน ้าดับเพลิงของ
บริ ษัทในการช่วยฉีดพรมน ้า เพื่อป้องกันฝุ่ นที่เกิดจากการทาถนน ซึง่ เป็ นกิจกรรมของหน่วยราชการ บริ จาคคอมพิวเตอร์ ให้
โรงเรี ยนและ สนับ สนุนกิ จกรรมด้ านศาสนา สนับสนุนกิ จกรรมเด็กนักเรี ยนและผู้สูง อายุ เป็ นต้ น ต ามโอกาสสมควร
นอกจากนี ้ ในการรับสมัครงานของบริ ษัท จะให้ ความสาคัญแก่ผ้ ทู ี่มีภมู ิลาเนาในบริ เวณใกล้ เคียง ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างงานให้ แก่
ท้ องถิ่ นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงอันจะนามาซึ่งรายได้ และความเจริ ญทางธุรกิจในชุมชนนัน้
รวมทัง้
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทด้ วยความ
รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริ ษัทยังได้ สง่ เสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
และสังคมด้ วย
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หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนิ นงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ มีการสนับสนุนการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
3.

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปกิจการ
ที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วได้ ดงั นี ้
1. กิจกรรมสนับสนุนด้ านการศึกษา
ทางบริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญของการศึกษาซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด
คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้ เป็ นพลเมืองที่ดีมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนเห็นความสาคัญของการสนับสนุนเยาวชนให้ มีความ
พร้ อมในการเรี ยนรู้สามารถพัฒนาตนเองได้ ทังในด้
้ านความรู้ ทักษะความสามารถ และสติปัญญา ซึง่ นอกจากนี ้การศึกษา
ยังเป็ นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสูก่ ารประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทางาน และการพึ่งพาตนเองได้ ในอนาคต
บริ ษัทจึงส่งเสริ มให้ มีโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มกราคม 2560 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด ร่ วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560 ณ โรงเรี ยน
บ้ านบางน ้าจืด แจกอุปกรณ์การศึกษาและขนมให้ กบั เด็กๆนักเรี ยนในโรงเรี ยน
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2. กิจกรรมส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอนั ดีงามของไทย

เมษายน 2560 บริ ษัทร่ วมสนับสนุนของขวัญชมรมผู้สงู อายุบางน ้าจืด ตาบลบางน ้าจืด อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ในวันที่ 25 เมษายน 2560
โครงการทอดกฐินสามัคคีประจาปี 2560

ตุลาคม 2560 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) ได้ เป็ นเจ้ าภาพทอดกฐิ นสามัคคีประจาปี 2560 ณ
วัดปรี ดาราม ตาบลแม่ลา อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยร่ วม
สมทบทุนบรูณะปฏิสงั ขรณ์ซอ่ มแซมต่อเติมศาลาเสนาสนะและรอบบริ เวณวัด
3. กิจกรรมส่งเสริ มสัมมาอาชีพ
ด้ วยการที่บ ริ ษัท มีสาขาที่ตัง้ อยู่ใ นเขตชุมชน ซึ่งได้ ท างานอย่า งใกล้ ชิดชาวบ้ านและชุม ชน ท าให้ เล็งเห็นถึ ง
ความสาคัญในเรื่ องรายรับรายจ่ายในครัวเรื อน การสร้ างอาชีพและคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน นอกเหนือจากการใส่ใจใน
เรื่ องสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจึงมีนโยบายที่เปิ ดโอกาสในการจ้ างงานด้ วยการรับคนในพื ้นที่ชุมชนใกล้ เคียงเข้ าทางานในทุก
ระดับตาแหน่ง มีพนักงานที่เป็ นคนในชุมชน
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4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

มีนาคม – พฤษภาคม 2560 บริ ษัท เอเชียไบโอแมส จากัด (มหาชน) ได้ สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานราชการ
ท้ องถิ่น อบต.บางน ้าจืด ในการใช้ รถน ้าของบริ ษัทฯ ทาการรดน ้าต้ นไม้ ในสนามกีฬาในช่วงฤดูแล้ ง เดือน มีนาคม –
พฤษภาคม 2560 สัปดาห์ละหนึง่ ครัง้

กรกฎาคม 2560 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) ได้ ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ กาจัดผักตบชวา
และทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริ เวณ
ริ มถนนเอกชัยและคลองเลียบถนนเอกชัย จัดโดย องค์การบริ หารส่วนตาบลบางน ้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
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สิงหาคม 2560 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) ได้ ร่วมกับชุมชนบ้ านบางน ้าจืดตังปณิ
้ ธานน้ อม
นาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่ ารปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั มหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการ “ขับเคลือ่ นการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่ ารปฏิบตั ิจน
เป็ นวิถีชีวิต (Way of Life)”

ธันวาคม 2560 บริ ษัท เอเชียไบโอแมส จากัด (มหาชน) ได้ สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนบางน ้าจืด ในการใช้ รถ
น ้าของบริ ษัทฯ ทาการรดน ้าถนนดินลูกรังหน้ าสถานีอนามัยตาบลบางน ้าจืดเพื่อลดฝุ่ นละอองที่รบกวนชาวบ้ านและผู้
ที่มาใช้ บริ การสถานีอนามัยตาบลบางน ้าจืด
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ปลูกปะการัง ฟื ้ นฟูโลกใต้ ท้องทะเล

ธันวาคม 2560 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) จัดทาโครงการ “ปลูกปะการัง ฟื น้ ฟูโลกใต้ ท้องทะเล”
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ หาดเตยงาม อาเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
รางวัล CSR -DIW
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ จดั พิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยูร่ ่วมกับชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW)” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
คุณธิญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ได้ รับมอบรางวัล CSR-DIW BEGINNER AWARD 2017
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รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) ได้ เข้ าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

สรุ ปภาพรวมกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคม
สาหรับภาพรวมของการดาเนินธุรกิจภายใต้ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทางบริ ษัทฯได้ รับความ
ร่วมมือจากพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เป็ นอย่างดี มีการดาเนินโครงการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง พร้ อมทังมี
้
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง นามาซึ่งการปรับปรุ ง แก้ ไข และพัฒนาธุรกิจให้ เติบโต และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืนตลอดไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความสาคัญ ของระบบการควบคุม ภายในที่ ดี ซึ่ง จะช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้ าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีการตรวจสอบภายในที่เป็ นไปตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
อนุมตั ิรายการที่เกี่ยวข้ องกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) จะมีผ้ สู อบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายในเข้ าร่วมประชุมด้ วยทุกครัง้ เพื่อนาเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ ติดตามความ
คืบหน้ า และหาแนวทางแก้ ไขข้ อสังเกตเพื่อให้ สามารถแก้ ไขประเด็นข้ อสังเกตได้ อย่างทันท่วงที
บริ ษัทไม่มีการจัดตังหน่
้ วยงานภายในบริ ษัทเพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบภายใน ดังนัน้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทจึง
ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท (ในเดือนมิถุนายน 2559 บริ ษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด ได้ มีมติให้ โอนการให้ บริ การทางวิชาชีพตรวจสอบภายในที่ดาเนินงานในนามของบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จากัด แก่บริ ษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด (“ธรรมนิติ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อธรรมนิติ) ทังนี
้ ้ ในปี 2558 และปี 2559 ธรรม
นิติได้ มอบหมายให้ นายคานึง สาริ สระ ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ หาร และในปี 2560 ธรรมนิติได้ มอบหมายให้ นางสาวศม
จรี ย์ แก้ วขอมดี ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของธรรมนิติ นายคานึง สาริ สระ และนางสาวศมจรี ย์ แก้ วขอมดี
แล้ วมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ โดยนายคานึง สาริ สระ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายในมานานกว่า 11 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีและวาง
ระบบบัญชีเป็ นเวลากว่า 16 ปี รวมถึงเคยเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบภายใน โดย
ได้ ผา่ นหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรุ่น 1-2 หลักสูตร Operation Audit หลักสูตรการประเมินความเสีย่ ง และได้ รับประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIAT) ในส่วนของนางสาวศมจรี ย์ แก้ วขอมดี มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายในมา
นานกว่า 10 ปี และเคยเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบภายได้ โดยได้ ผ่านหลักสูตรผู้
ตรวจสอบภายในรุ่น 1-2 หลักสูตรการประเมินความเสีย่ ง หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน
เข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั โดย
การซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงอ้ างอิงจากรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในที่จัดทาขึ ้นโดยธรรมนิติ ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2558 รายงานการติดตามผลการดาเนินการตามข้ อเสนอแนะ
ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2558 และรายงานการตรวจสอบภายในรายไตรมาสสาหรั บ
กระบวนการควบคุมภายในแต่ละหน่วยงาน และการติดตามผลการดาเนินการตามข้ อเสนอแนะ ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2559 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน
2559 ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 และฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทังนี
้ ้ ธรรมนิติได้ ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดงั นี ้
1. การควบคุม ภายในองค์ กร (Control environment): บริ ษัทมี การก าหนดโครงสร้ างองค์ กร จริ ยธรรมองค์ ก ร
นโยบายและขัน้ ตอนในการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกาหนดหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ และมีขนตอนในการติ
ั้
ดตามผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk assessment): บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการ
ระบุปัจจัยความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสีย่ ง นอกจากนี ้ ยังมี
การสือ่ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control activities): บริ ษัทมีการกาหนดระบบการควบคุมภายใน ในระดับกระบวนการ
โดยได้ มีการออกแบบการควบคุมภายในสาหรับกระบวนการต่างๆ ไว้ ในระดับที่เพียงพอ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & communication): บริ ษัทมีการออกแบบการควบคุม
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ ไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ระบบการติดตาม (Monitoring activities): บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและติดตามผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายใน ในเรื่ องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หาร
นาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่าง
เพียงพอแล้ ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีความควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
โดยในช่วงที่ ผ่านมาธรรมนิติ ได้ ดาเนินการประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจติดตามการ
ดาเนินการตามข้ อเสนอแนะ โดยในรายงานของธรรมนิติ ได้ ระบุถึงประเด็นต่างๆ ที่บริ ษัทควรปรับปรุ ง รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุ มภายในที่ดีและมีประสิทธิ ภาพเพียงพอที่จะรองรับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อไปในอนาคต ซึง่ บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการควบคุมภายใน และได้ กาหนดมาตรการและ
นโยบายต่างๆ รวมถึงได้ ดาเนินการแก้ ไขและปรั บปรุ งระบบการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะของธรรมนิติ มาอย่างต่อเนื่อ ง
โดยเฉพาะประเด็นข้ อสังเกตที่มีความเสีย่ งระดับสูง และระดับปานกลาง
ทังนี
้ ้ ข้ อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทที่ธรรมนิติได้ ตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในฉบับล่าสุดลง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ในขอบเขตการตรวจสอบเรื่ องการควบคุมการใช้ ระบบงานสารสนเทศ สามารถสรุปประเด็นปั ญหาหลัก
ที่ตรวจพบ และบริ ษัทได้ ปรับปรุงแก้ ไขให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของธรรมนิติครบถ้ วนแล้ ว ดังนี ้
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รายการระหว่ างกัน
1.

สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริ ษัทฯ กับบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ ี
เกิดขึน้ ในปี 2559 และ 2560
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งสามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น ได้ ดงั นี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์
1. บริ ษัท ภาประภัส จํากัด (“PPP”)
- PPP เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิ จจัดหาและจํ าหน่ายเชื อ้ เพลิงชี ว
99.98 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
มวลที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม
- บริ ษัทและ PPP มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้ แก่
1) นางณัชปภา ควรสถาพร
2) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
2. บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด (“STP”)
- STP เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าโดย
99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
รถบรรทุก โดยให้ บริ การกับ ABM และ PPP เป็ น - บริ ษัทและ STP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
หลัก
1) นางณัชปภา ควรสถาพร
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
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชื ้อเพลิงชีว
99.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
มวลในประเทศอินโดนีเซีย
- บริ ษัทและ ABI มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4. Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”) - ABE เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชื ้อเพลิง
55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว โดยบริ ษัท
ชีวมวลในประเทศมาเลเซีย
ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 2 ท่าน ดังนี ้
o Mr. Lau Hieng Ung ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 22.5
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o Mr. Law Hieng Chai ถือหุ้นในสัดส่ว นร้ อยละ
22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
- บริ ษัทและ ABE มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
5. Asia Biomass Resources SDN. BHD.
- ABR เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ว นร้ อยละ
(“ABR”)
55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว โดยบริ ษัท
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชื ้อเพลิง
ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 3 ท่าน ดังนี ้
ชีวมวลในประเทศมาเลเซีย
o Mr. Law Hieng Chai ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o Mr. Ho Kim Hee ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 11.25
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
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6. บริ ษั ท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จํ ากัด (มหาชน) (“AGE”)
ประกอบธุรกิจจําหน่ายถ่านหิน

-

7. บริ ษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ ต จํากัด (“AGET”)
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บริ การขนส่ ง สิ น ค้ าโดย
รถบรรทุก

ความสัมพันธ์
o Mr. Lai Che Sieng ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 11.25
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
บริ ษัทและ ABR มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
AGE เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ดังนี ้
o นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริ ษั ท ) ร้ อยละ
6.60 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นางณัชปภา ควรสถาพร (กรรมการบริ ษัท) ร้ อยละ
6.57 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (กรรมการบริ ษัท และ
กรรมการผู้จดั การ) ร้ อยละ 6.57 ของทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชําระแล้ ว
o นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร นายณฐภัทร ควร
สถาพร นางสาวพิมชญา ควรสถาพร นายอธิ ภทั ร
ควรสถาพร และนางปณิ ตา ควรสถาพร (บุตรของ
นายพนม และนางณัช ปภา ควรสถาพร ซึ่ ง เป็ น
กรรมการของบริ ษัท) ถื อหุ้นรวมกันร้ อยละ 32.85
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นางพนิดา ควรสถาพร (มารดาของคุณพนม ควร
สถาพร กรรมการบริ ษัท) ร้ อยละ 0.78 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o กลุ่ ม ญาติ ส นิ ท ของนางณั ช ปภา ควรสถาพร
กรรมการของบริ ษัท ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 2.70 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นายอภิสิท ธิ์ รุ จิเกี ย รติกรรมจร (กรรมการบริ ษั ท )
ร้ อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
บริ ษัทและ AGE มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
2) นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกําจร
AGET เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดย AGET เป็ น
บริ ษัทย่อยของ AGE ที่มี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.00 ของทุน จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล้ ว และมี
ครอบครัวควรสถาพรถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 0.99 ของทุน
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8. บริ ษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จํากัด (“AGETM”)
ประกอบธุรกิจบริ การขนถ่ายและคัดแยกถ่านหิน
บริ การเกี่ยวกับการขนส่งทางนํ ้าหรื อทางเรื อ
9. บริ ษั ท สถาพรลามิ เ นชั่ น จํ า กั ด (“STPL”) ประกอบธุรกิจขายไม้ สาํ เร็ จรูปปาร์ ติเกิ ้ลและเอ็ม
ดีเอฟ
10. บริ ษั ท เอเซี ย พาเนล จํ า กัด (“AP”) ประกอบ ธุรกิจผลิตปาร์ ติเกิ ้ลบอร์ ด

-

11. บริ ษัท เค.เอช. ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“KHD”)
ประกอบธุรกิจขาย ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้ บริ การเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ที่จอดรถ
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ความสัมพันธ์
จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
บริ ษัทและ AGET มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
AGETM เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท โดย AGETM
เป็ นบริ ษัทย่อยของ AGE ที่มี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
บริ ษัทและ AGETM มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
STPL เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีนาย
พิ ชัย ควรสถาพร ซึ่ ง เป็ นน้ อ งชายของนายพนม ควร
สถาพร (กรรมการบริ ษัท) เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อย
ละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
AP เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยบริ ษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว
คิดเป็ นเงินจํานวน 7.50 ล้ านบาท ซึ่ง AP อยู่ระหว่างการ
ชํ าระบัญชี โดยบริ ษัทได้ ตงั ้ สํารองมูลค่า เงิ น ลงทุนเต็ ม
จํานวนแล้ ว
AP ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ดังนี ้
o นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริ ษั ท ) ร้ อยละ
60.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นางณัชปภา ควรสถาพร (กรรมการบริ ษัท) ร้ อยละ
17.50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (กรรมการบริ ษัท และ
กรรมการผู้จดั การ) ร้ อยละ 2.50 ของทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชําระแล้ ว
o นางปณิตา ควรสถาพร สถาพร (บุตรของนายพนม
และนางณัชปภา ควรสถาพร ซึ่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษัท) ร้ อยละ 2.50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชําระแล้ ว
บริ ษัทและ AP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
KHD เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ดังนี ้
o นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริ ษั ท ) ร้ อยละ
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-

12. ห้ างหุ้นส่วนสามัญ ภัทธนนท์ (“PTN”) ประกอบ ธุรกิจขายฟื น ขี ้เลือ่ ย พืชผลทางการเกษตร
13. บริ ษั ท วี วี โฮม เดคคอร์ เ รที ฟ จํ า กัด (“VVH”) ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครื่ องใช้ สาํ หรับครัวเรื อน
และการตกแต่งบ้ าน

ความสัมพันธ์
51.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นางณัชปภา ควรสถาพร (กรรมการบริ ษัท) ร้ อยละ
7.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (กรรมการบริ ษัท และ
กรรมการผู้จดั การ) ร้ อยละ 7.00 ของทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชําระแล้ ว
o นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร นายณฐภัทร ควร
สถาพร นางสาวพิมชญา ควรสถาพร นายอธิ ภทั ร
ควรสถาพร และนางปณิ ตา ควรสถาพร (บุตรของ
นายพนม และนางณัช ปภา ควรสถาพร ซึ่ ง เป็ น
กรรมการของบริ ษัท) ถื อหุ้นรวมกันร้ อยละ 35.00
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
บริ ษัทและ KHD มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
2) นางณัชปภา ควรสถาพร
3) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
PTN เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีนาง
ละเอียด เดชไพบูลย์ยศ ซึ่งเป็ นมารดาของนาง ณัชปภา
ควรสถาพร (กรรมการบริ ษัท) เป็ นหุ้นส่วนแต่เพียงผู้เดียว
VVH เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีนาง
พจนี ย์ ตัง้ สืบ กุล ซึ่ง เป็ นน้ อ งสาวของนายพนม ควร
สถาพร (กรรมการบริ ษัท) เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อย
ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
DTC เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีนาย
อภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกําจร (กรรมการบริ ษัท) เป็ นกรรมการ

14. บริ ษั ท ดี . ที .ซี . เอ็น เตอร์ ไ พรส์ จํ า กัด (“DTC”) ประกอบธุ ร กิ จ จํ า หน่ า ย ให้ เช่ า ให้ บริ การ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านเครื อข่าย
15. Destiny Holdings (M) SDN. BHD. (“DHSB”) - DHSB เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีผ้ ู
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการร่ วมกันกับ ABE ซึ่งเป็ น
และลงทุนในกิจการอื่น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท
16. Jinsolid SDN. BHD. (“JSD”) ประกอบธุรกิจ - JSD เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ ถือหุ้น
เกี่ยวกับเชื ้อเพลิงชีวมวล
โดย DHSB ร้ อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชําระแล้ ว และมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกับ ABE และ ABR ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท
17. Destiny Integrated Logistics Services SDN. - DILS เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ ถือหุ้น
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์
BHD. (“DILS”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
โดย DHSB ร้ อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระ
บริ การขนส่งโลจิสติกส์
แล้ ว
18. AJ Biomass SDN. BHD. (“AJB”)
- AJB เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีผ้ ถู ือ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเชื ้อเพลิงชีวมวล
หุ้นรายใหญ่และกรรมการร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
19. Teck Yien SDN. BHD. (“TY”)
- TY เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีผ้ ถู ือหุ้น
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่ องมือหนัก
รายใหญ่และกรรมการร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท
20. Teck Yien Construction SDN. BHD. (“TYC”) - TYC เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีผ้ ูถือ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้ าง
หุ้นรายใหญ่และกรรมการร่ วมกันกับ ABE ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท
21. L.C Panmal Trading Company (“LCP”) - LCP เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีผ้ ถู ือ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับซื ้อมาขายไป
หุ้นรายใหญ่และกรรมการร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
22. The Golden Mines F&B Services SDN. - GMF เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีผ้ ถู ือ
BHD.
(“GMF”) ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ
หุ้นรายใหญ่และกรรมการร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่ง
ร้ านอาหาร
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
23. Teck Yien (Bintulu) SDN. BHD. (“TYB”) - TYB เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีผ้ ถู ือ
ประกอบธุรกิจให้ เช่าเครื่ องมือเครื่ องจักร
หุ้นรายใหญ่และกรรมการร่ วมกันกับ ABE และ ABR ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
24. นายกิติชยั เดชไพบูลย์ยศ
- เป็ นน้ อ งชายของนางณัช ปภา ควรสถาพร (กรรมการ
บริ ษัท)
25. นายพนม ควรสถาพร
- กรรมการและเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
26. นางณัชปภา ควรสถาพร
- กรรมการและเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
27. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
- กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษัท
28. นางปณิตา ควรสถาพร
- ญาติสนิทของกรรมการและเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท
29. นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร
- ญาติสนิทของกรรมการและเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท
30. บริ ษัท พรปรี ชา จํากัด (“PPC”) ประกอบธุรกิ จ - PPC เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ซึง่ ถือหุ้นโดยบุคคลที่
อสังหาริ มทรัพย์
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ดังนี ้
o นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริ ษั ท ) ร้ อยละ
12.50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์
o นางณัชปภา ควรสถาพร (กรรมการบริ ษัท) ร้ อยละ
12.50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (กรรมการบริ ษัท และ
กรรมการผู้ จั ด การ) ร้ อยละ 12.50 ของทุ น จด
ทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร นายณฐภัทร ควร
สถาพร นางสาวพิมชญา ควรสถาพร นายอธิ ภทั ร
ควรสถาพร และนางปณิตา ควรสถาพร (บุตรของ
นายพนม และนางณัช ปภา ควรสถาพร ซึ่ ง เป็ น
กรรมการของบริ ษัท) ถื อหุ้นรวมกันร้ อยละ 62.50
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
- บริ ษัทและ PPC มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้ แก่
1) นางณัชปภา ควรสถาพร
2) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
31. บริ ษัท โอพีจีเทค จํ ากัด (OPG) ประกอบธุรกิ จ - OPG เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือมีนาย
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มนํ ้ามัน
อภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกําจร (กรรมการบริ ษัท) เป็ นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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ลักษณะรายการ
ขัดแย้ ง
1. บริ ษัท ภาประภัส ขายสินค้ า
จํากัด (“PPP”)
- บริ ษัทมีการขายกะลาปาล์มให้ กบั PPP
ซื ้อสินค้ า
- บริ ษัทมีการซื ้อกะลาปาล์มกับ PPP
รายได้ คา่ บริ หารจัดการ
- บริ ษัทให้ บริ การบริ หารจัดการแก่ PPP ในส่วนงาน
บางส่วนที่ทบั ซ้ อนกัน เพื่อให้ การบริ หารจัดการใน
กลุม่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รายได้ คา่ เช่า
- บริ ษัทให้ PPP เช่าพื ้นที่สาํ หรับเป็ นสํานักงาน โดยมี
เงื่อนไขการชําระค่าเช่าตามที่ตกลงในสัญญาเช่า
ลูกหนี ้การค้ า
- เกิ ด ขึ น้ จากการขายสิ น ค้ า โดยมี เ งื่ อ นไขและ
ระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง
ลูกหนี ้อื่น
- เกิดขึ ้นจากรายได้ ค่าบริ หารจัดการและค่าเช่าพื ้นที่
โดยมี เ งื่ อ นไขและระยะเวลาเรี ย กเก็ บ เงิ น ตาม
ข้ อตกลง
เจ้ าหนี ้การค้ า
- เกิ ด ขึ น้ จากการซื อ้ สิ น ค้ า โดยมี เ งื่ อ นไขและ
ระยะเวลาชําระเงินตามข้ อตกลง
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มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2559
2560
215.96
113.01 - การขายและซื ้อกะลาปาล์มระหว่างบริ ษัทและ PPP เป็ นการ
ดํ า เนิ น ตามธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ขายและซื อ้
166,598.03
127,448.70
กะลาปาล์มกับ PPP เมื่อมีรายการสัง่ ซื ้อที่ต้องส่งมอบแต่ไม่
มีสนิ ค้ าเพื่อส่งมอบ จึงต้ องขายและซื ้อสินค้ าระหว่างกันเพื่อ
ส่ง มอบต่อให้ ลูก ค้ า โดยการกํ า หนดราคาซื อ้ ขายจะเป็ น
1,176.00
1,176.00
ราคาปกติที่เทียบเคียงกับลูกค้ ารายอื่น และเป็ นราคาที่ทงั ้ 2
ฝ่ ายตกลงร่วมกัน ทังนี
้ ้ การขายและซื ้อสินค้ าระหว่างบริ ษัท
และ PPP เป็ นการบริ หารจัดการการจัดหาสินค้ าและการ
จัด การสิน ค้ า คงคลังให้ เ กิ ดประสิทธิ ภาพสูง สุด ต่อ บริ ษั ท
180.00
180.00
โดยรวม
- บริ ษัทให้ บริ การบริ หารจัดการแก่ PPP โดยคิดค่าบริ หาร
จัดการซึง่ ประเมินจากปริ มาณ ลักษณะของงาน และจํานวน
231.08
51.15
ชัว่ โมง ตามเงื่อนไขและอัตราที่ระบุในสัญญา
- บริ ษัทให้ PPP เช่าพื ้นที่ โดยคิดอัตราค่าเช่าโดยคํานึงถึง
ต้ นทุนของพื ้นที่เช่าที่บริ ษัทจัดสรรให้ แก่ PPP ซึ่งสอดคล้ อง
1,438.32
119.86
กับราคาตลาด
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และเป็ นการบริ ห ารจัด การ
24,657.92
40,193.98
สินค้ า ทรัพยากรบุคคลและพื ้นที่ในการดําเนินงานของกลุม่
บริ ษัท ซึ่งมีการกําหนดราคาค่าสินค้ า อัตราค่าการบริ หาร

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

2. บริ ษัท สถาพรธ
นาพัฒน์ จํากัด

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ดอกเบี ้ยรับ
- บริ ษัทได้ รับดอกเบี ้ยจากการให้ STP กู้ยืมเงินระยะ

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
- บริ ษัทให้ PPP กู้ยืมเงินเพื่อการบริ หารสภาพคล่อง
ภายในกลุม่ บริ ษัท
ดอกเบี ้ยรับ
- บริ ษัทได้ รับดอกเบี ้ยจากการให้ PPP กู้ยืมเงินระยะ
สันเพื
้ ่อการบริ หารสภาพคล่องภายในกลุม่ บริ ษัท
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
- เกิดขึ ้นจากเงินกู้ยืม โดยมีเงื่อนไขการชําระดอกเบี ้ย
ตามที่ตกลง
เงินปั นผลรับ
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน PPP และ
PPP ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี
เงินปั นผลค้ างรับ
- เกิดขึ ้นจากเงินปั นผลที่ PPP ประกาศจ่าย แต่ยงั
ไม่ได้ ชําระ ณ สิ ้นปี 2559

ลักษณะรายการ

-
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1,714.07

8,998.20

-

-

-

1,245.06 -

-

11,997.60 -

880.57

1,499.50

32,993.40

-

57,500.00

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
จัดการ และอัตราค่าเช่าจะคํานึงถึงต้ นทุนของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยเป็ นเกณฑ์
บริ ษัทมีความจําเป็ นในการให้ PPP กู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มสภาพ
คล่อ งในระยะสัน้ ให้ กับ PPP โดยคิ ด ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ยื ม
ดัง กล่า วอ้ า งอิ ง จากต้ น ทุน ทางการเงิ น ที่ บ ริ ษั ท กู้ ยื ม จาก
สถาบันการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการบริ หารสภาพ
คล่องภายในกลุ่มบริ ษัท และมีการคิดดอกเบีย้ อ้ างอิงกับ
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
บริ ษัท มีเ งิ น ลงทุนใน PPP โดยถื อหุ้นในสัด ส่ว นร้ อยละ
99.98 ของทุน จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล้ ว ในปี 2559
และ PPP ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากมีกําไรสะสม
เหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และเงินปั นผลรับนี ้ถือ
เป็ นรายการปกติทวั่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทย่อยที่มีกําไรสะสมเพียงพอสําหรับการจ่ายเงิ น
ปั นผล
บริ ษัทมีความจํ าเป็ นในการให้ STP กู้ยืมเพื่อเพิ่มสภาพ
คล่อ งในระยะสัน้ ให้ กับ STP โดยคิ ด ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ยื ม

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

Asia Biomass Public Company Limited
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
(“STP”)

178

สันเพื
้ ่อการบริ หารสภาพคล่องภายในกลุม่ บริษัท
รายได้ คา่ เช่า
- บริ ษัทให้ STP เช่าพื ้นที่สาํ หรับเป็ นสํานักงาน และ
พื ้นที่จอดรถ โดยมีเงื่อนไขการชําระค่าเช่าตามทีต่ ก
ลงในสัญญาเช่า
ค่าขนส่ง
- บริ ษัทว่าจ้ าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่าขนส่ง
เป็ นไปตามสัญญาจัดจ้ างขนส่งซึง่ มีเงื่อนไข
มาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่บริษัททํากับบริษัท
ให้ บริ การขนส่งภายนอก
ค่าเช่ารถ
- บริ ษัทมีการเช่ารถตักและรถแท็งก์นํ ้าจาก STP เพื่อ
ใช้ ในการดําเนินงานของบริ ษัท โดยมีเงื่อนไขการ
ชําระค่าเช่าตามทีต่ กลงในสัญญาเช่า
ค่านํ ้ามัน อะไหล่ และวัสดุสิ ้นเปลือง
- บริ ษัทจ่ายค่านํ ้ามัน อะไหล่ และวัสดุสิ ้นเปลืองที่
เกิดขึ ้นจากการเช่ารถจาก STP ตามที่ได้ ตกลงใน
สัญญาเช่า
ลูกหนี ้อื่น
- เกิดขึ ้นจากรายได้ ค่าบริ หารจัดการและค่าเช่าพื ้นที่
โดยมี เ งื่ อ นไขและระยะเวลาเรี ย กเก็ บ เงิ น ตาม
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88.64 -

84.90 -

57.31

1,140.39

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 9

277.50

180.00

-

-

46,755.35

53,572.41

-

1,018.80

1,018.80

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
ดัง กล่า วอ้ า งอิ ง จากต้ น ทุน ทางการเงิ น ที่ บ ริ ษั ท กู้ ยื ม จาก
สถาบันการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการบริ หารสภาพ
คล่องภายในกลุ่มบริ ษัท และมีการคิดดอกเบีย้ อ้ างอิงกับ
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
บริ ษัทให้ STP เช่าพืน้ ที่ โดยอัตราค่าเช่าจะกํ าหนดโดย
คํานึงถึงต้ นทุนของพื ้นที่เช่าที่บริ ษัทจัดสรรให้ แก่ STP ซึ่ง
สอดคล้ องกับราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริ ษัท ซึ่งมีก ารคิด อัตราค่าเช่ าโดย
คํ า นึ ง ถึ ง ต้ น ทุน พื น้ ที่ ข องบริ ษั ท และสอดคล้ อ งกับ ราคา
ตลาด
บริ ษัทมีการใช้ บริ การขนส่งของ STP โดยบริ ษัทมีมาตรฐาน
การพิจารณาการว่าจ้ าง STP เช่นเดียวกับการว่าจ้ างขนส่ง
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารรายอื่ น ทัง้ นี ้ การคิ ด อัต ราค่า จ้ า งเป็ นไปตาม
เกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้ างผู้ให้ บริ การขนส่งรายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ซึ่ง มี ค่า บริ ก าร และเงื่ อ นไข

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ข้ อตกลง และเกิดจากการ ABM รับโอนพนักงานซึ่ง
มีหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
จาก STP
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
- เกิดขึ ้นจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ โดยมีเงื่อนไขการชําระ
ดอกเบี ้ยตามที่ตกลง
เงินกู้ยืมระยะสัน้
- บริ ษัทให้ STP กู้ยืมเงินระยะสันเพื
้ ่อการบริ หาร
สภาพคล่องภายในกลุม่ บริ ษัท
เจ้ าหนี ้การค้ า
- เกิดขึ ้นจากการว่าจ้ างขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและ
ระยะเวลาชําระเงินตามข้ อตกลง
ค่าขนส่ง (PPP)
- PPP จ้ าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่าขนส่งเป็ นไป
ตามสัญญาจัดจ้ างขนส่งซึง่ มีเงื่อนไขมาตรฐาน
เหมือนกับสัญญาที่ PPP ทํากับบริ ษัทให้ บริ การ
ขนส่งภายนอก
เจ้ าหนี ้การค้ า (PPP)
- เกิดขึ ้นจากการว่าจ้ างขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและ
ระยะเวลาชําระเงินตามข้ อตกลง
เงินปั นผลรับ
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ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 10

4,999.75

14,999.25

2,080.24

2,944.45

99.92

7,717.65

10,472.72

340.79

37,600.00

32,900.00

296.14

-

-

-

552.41 -

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
ก า ร ค้ า เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ที่ บ ริ ษั ท เ ข้ า ทํ า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก
บริ ษัทเช่ารถจาก STP โดยจ่ายอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท ซึ่งมีการจ่ายค่าเช่าตามราคา
ตลาด
ค่านํ ้ามัน อะไหล่ และวัสดุสิ ้นเปลืองที่เกิดขึ ้นเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่
เกิ ดขึน้ ตามปกติจากการเช่ารถ ซึ่งเทียบเคียงได้ กับการที่
บริ ษัทเช่ารถกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และมี เ งื่ อนไขการค้ า
เช่นเดียวกับที่ทํากับบุคคลภายนอก
บริ ษัท มี เงิ น ลงทุน ใน STP โดยถื อหุ้น ในสัด ส่วนร้ อยละ
99.99 ของทุน จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล้ ว ในปี 2559
และ STP ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากมีกําไรสะสม
เหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และเงินปั นผลรับนี ้ถือ
เป็ นรายการปกติทวั่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินปั นผล

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

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

ซื ้อสินค้ า
- บริ ษัทซื ้อกะลาปาล์มจาก ABE ซึง่ เป็ นผู้จดั หากะลา
ปาล์มจากผู้ขายในประเทศมาเลเซีย
ขายอุปกรณ์ (ABR)

- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน STP และ
STP ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี
เงินปั นผลค้ างรับ
- เกิดขึน้ จากเงินปั นผลที่ STP ประกาศจ่าย แต่ยัง
ไม่ได้ ชําระ ณ สิ ้นปี 2559
3. PT Asia Biomass ซื ้อสินค้ า (รวมซื ้อสินค้ าระหว่างทาง)
Indonesia (“ABI”) - บริ ษัทซื ้อกะลาปาล์มจาก ABI ซึ่งเป็ นผู้จดั หากะลา
ปาล์มจากผู้ขายในประเทศอินโดนีเซีย
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
- การซื ้อกะลาปาล์มจาก ABI จะต้ องมีการจ่ายเงิน
ค่าซื ้อสินค้ าล่วงหน้ า เหมือนกับซื ้อกะลาปาล์มกับ
ผู้ขายรายอื่น

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 11

910.96

141,459.18

21,023.25

29,933.64

10,999.45

-

ของบริ ษัทย่อยที่มีกําไรสะสมเพียงพอสําหรับการจ่ายเงิ น
ปั นผล

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

63,548.03 - บริ ษั ท มี ค วามจํ า เป็ นในการซื อ้ กะลาปาล์ ม จาก ABI
เนื่ องจาก ABI สามารถจัดหากะลาปาล์ มจากประเทศ
อินโดนีเซียในราคาและปริ มาณที่บริ ษัทต้ องการได้ โดยใช้
3,478.64
ความชํ านาญจากพนักงานในพื ้นที่ ซึ่งการซื ้อกะลาปาล์ม
จาก ABI เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริ ษัท โดย
มีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื ้อสินค้ า รวมถึงการจ่ายเงิน
ค่าสินค้ าล่วงหน้ าเช่ นเดียวกับที่บริ ษัททํารายการกับผู้จัด
จําหน่ายสินค้ ารายอื่นๆ ของบริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้ า
เช่นเดียวกับที่บริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
71,027.56 - บริ ษั ท มี ค วามจํ า เป็ นในการซื อ้ กะลาปาล์ ม จาก ABE
เนื่องจาก ABE สามารถจัดหากะลาปาล์มจากมาเลเซียใน
ราคาและปริ มาณที่บริ ษัทต้ องการได้ โดยใช้ ความชํานาญ
จากพนักงานในพื ้นที่ ซึ่งการซื ้อกะลาปาล์มจาก ABE เป็ น

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

5. Asia Biomass
Resources SDN.

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ซื ้อสินค้ า
- บริ ษัทซื ้อกะลาปาล์มจาก ABR ซึง่ เป็ นผู้จดั หากะลา

- ABE ขายเครื่ องร่อนกะลาปาล์มและอุปกรณ์ให้ กบั
ABR
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
- การซื ้อกะลาปาล์มจาก ABE จะต้ องมีการจ่ายเงิน
ค่าซื ้อสินค้ าล่วงหน้ า เหมือนกับซื ้อกะลาปาล์มกับ
ผู้ขายรายอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
- เกิ ด ขึน้ จากการซื อ้ กะลาปาล์ ม จาก ABE ตาม
สัญญาซื ้อขาย และมูลค่าสินค้ าที่ได้ รับเกินกว่าเงิน
จ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
เงินปั นผลรับ
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน ABE และ
ABE ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี
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ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 12

9,599.61

17,424.88 -

-

- -

2,560.70

- -

59,212.43

1,316.23

36,854.28

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
การดําเนินการตามธุรกิ จปกติของบริ ษัท โดยมีราคาและ
เงื่อนไขต่างๆ ในการซื ้อสินค้ า รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินค้ า
ล่วงหน้ าเช่นเดียวกับ ที่บริ ษัททํารายการกับผู้จัดจํ าหน่าย
สินค้ ารายอื่นๆ ของบริ ษัท
ABE ขายเครื่ องร่ อนและอุปกรณ์ ให้ กบั ABR เพื่อใช้ ในการ
ดําเนินงาน ที่ราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้ า
เช่นเดียวกับที่บริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
บริ ษัทมีเงิ นลงทุนใน ABE โดยถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
55.00 ของทุน จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล้ ว ในปี 2559
และ ABE ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากมีกําไรสะสม
เหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และเงินปั นผลรับนี ้ถือ
เป็ นรายการปกติทวั่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทย่อยที่มีกําไรสะสมเพียงพอสําหรับการจ่ายเงิ น
ปั นผล
บริ ษั ท มี ค วามจํ า เป็ นในการซื อ้ กะลาปาล์ ม จาก ABR
เนื่องจาก ABR สามารถจัดหากะลาปาล์มจากประเทศ

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

Asia Biomass Public Company Limited
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6. บริ ษัท เอเชีย กรี น
เอนเนอจี จํากัด

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
BHD. (“ABR”)

รายได้ บริ การขนส่ง (STP)
- AGE จ้ าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่าขนส่งเป็ นไป

ปาล์มจากผู้ขายในประเทศมาเลเซีย
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
- การซื ้อกะลาปาล์มจาก ABR จะต้ องมีการจ่ายเงิน
ค่าซื ้อสินค้ าล่วงหน้ า เหมือนกับซื ้อกะลาปาล์มกับ
ผู้ขายรายอื่น
เงินปั นผลรับ
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน ABR และ
ABR ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี

ลักษณะรายการ

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 13

-

-

-

985.76 -

266.47

-

449.29

86,731.57

56,257.43

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
มาเลเซี ยในราคาและปริ มาณที่ บริ ษัท ต้ อ งการได้ โดยใช้
ความชํ านาญจากพนักงานในพื ้นที่ ซึ่งการซื ้อกะลาปาล์ม
จาก ABR เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริ ษัท โดย
มีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื ้อสินค้ า รวมถึงการจ่ายเงิน
ค่าสินค้ าล่วงหน้ าเช่นเดียวกับที่บริ ษัททํารายการกับผู้ จัด
จําหน่ายสินค้ ารายอื่นๆ ของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้ า
เช่นเดียวกับที่บริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
บริ ษัทมีเงิ นลงทุนใน ABR โดยถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
55.00 ของทุน จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล้ ว ในปี 2560
และ ABR ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากมีกําไรสะสม
เหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และเงินปั นผลรับนี ้ถือ
เป็ นรายการปกติทวั่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทย่อยที่มีกําไรสะสมเพียงพอสําหรับการจ่ายเงิ น
ปั นผล
STP ให้ บริ การขนส่งกับ AGE โดยมีการคิดอัตราค่าบริ การ
เช่นเดียวกับการให้ บริ การขนส่งลูกค้ ารายอื่น

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

7. บริ ษัท เอ.จี.อี.
ทรานสปอร์ ต
จํากัด (“AGET”)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
(มหาชน) (“AGE”)

ตามสัญ ญาจัด จ้ างขนส่ง ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขมาตรฐาน
เหมือนกับสัญญาที่ AGE ทํากับบริ ษัทให้ บริ การ
ขนส่งภายนอก
รายได้ อื่น (STP)
- STP มีรายได้ จากการขายของเหลือใช้ ให้ AGE
ลูกหนี ้การค้ า (STP)
- เกิ ดขึน้ จากการให้ บริ การขนส่ง โดยมีเงื่อนไขและ
ระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง
ค่าขนส่ง (สําหรับบริ ษัท และ PPP)
- บริ ษั ท และ PPP มี ก ารใช้ บ ริ ก ารขนส่ง สิน ค้ า จาก
AGET โดยกําหนดค่าขนส่งเป็ นไปตามสัญญาจัด
จ้ างขนส่งซึง่ มีเงื่อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่
บริ ษัททํากับบริ ษัทให้ บริ การขนส่งภายนอก
รายได้ จากการให้ บริ การ (STP)
- AGET จ้ าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่าขนส่งเป็ นไป
ตามสัญ ญาจัด จ้ างขนส่ง ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขมาตรฐาน
เหมือนกับสัญญาที่ AGET ทํากับบริ ษัทให้ บริ การ
ขนส่งภายนอก
ลูกหนี ้การค้ า (STP)
- เกิ ดขึน้ จากการให้ บริ การขนส่ง โดยมีเงื่ อนไขคิ ด
ค่าบริ การและระยะเวลาชําระเงิ นตามสัญญาจัด

ลักษณะรายการ
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ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 14

-

-

1,417.64

77.22

8.00

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

1,741.09 - บริ ษัท และ PPP มีการใช้ บริ การขนส่งของ AGET โดย
บริ ษั ทมี ม าตรฐานการพิ จ ารณาการว่ า จ้ าง AGET
เช่นเดียวกับการว่าจ้ างขนส่งผู้ให้ บริ การรายอื่น ทังนี
้ ้ การคิด
อัตราค่าจ้ างเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้ างผู้ให้
บริ การขนส่งรายอื่น
15.00 - STP มีการให้ บริ การขนส่งกับ AGET โดยการคิดอัตรา
ค่า จ้ า งเป็ นไปตามเกณฑ์ เ ดี ย วกัน กับ อัต ราว่า จ้ า งที่ STP
เรี ยกเก็บกับผู้วา่ จ้ างขนส่งรายอื่น
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึ่งมีค่าบริ การ
และเงื่อนไขการค้ า เช่นเดียวกับที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเข้ า
ทํารายการกับบุคคลภายนอก

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิ จปกติของ STP ซึ่งมีค่าบริ การ และเงื่ อนไข
การค้ า เช่ น เดี ย วกั บ ที่ STP
เข้ าทํ า รายการกั บ
8.00
บุคคลภายนอก
187.70

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

Asia Biomass Public Company Limited
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9. บริ ษัท สถาพรลา
มิเนชัน่ จํากัด
(“STPL”)

8. บริ ษัท เอจีอี
เทอร์ มินอล จํากัด
(“AGETM”)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ซื ้อสินค้ า
- บริ ษัทซื ้อสินค้ าประเภทขี ้ฝุ่ น ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ยจาก STPL
โดยการกํ าหนดราคาซื อ้ เป็ นไปตามสัญ ญา ซึ่ง มี
ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่บริ ษัททํารายการกับ
บุคคลภายนอก

จ้ างขนส่งทัว่ ไป
เจ้ าหนี ้การค้ า (สําหรับบริ ษัท และ PPP)
- เกิ ด ขึน้ จากการใช้ บ ริ ก ารขนส่ง โดยมี เ งื่ อนไขคิ ด
ค่าบริ การและระยะเวลาชํ าระเงิ นตามสัญญาจัด
จ้ างขนส่งทัว่ ไป
ค่าบริ การอื่น ๆ
- มี ก ารใช้ บ ริ ก ารท่ า เรื อ รถตัก สิน ค้ า และเครื่ อ งชั่ง
นํ ้าหนักสินค้ าจาก AGETM โดยกําหนดค่า บริ การ
เป็ นไปตามเงื่ อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที่
บริ ษัททํากับบริ ษัทให้ บริ การภายนอก

ลักษณะรายการ

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 15

18.28

246.15

87.87

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

63.88 - บริ ษัท มีการใช้ บ ริ การท่าเรื อของ AGETM โดยบริ ษัท มี
มาตรฐานการพิจารณาการใช้ บริ การ AGETM เช่นเดียวกับ
การใช้ บริ การผู้ให้ บริ การรายอื่น ทังนี
้ ้ การคิดอัตราค่าบริ การ
เป็ นไปตามเกณฑ์ เดีย วกันกับอัต ราค่าบริ ก ารผู้ให้ บริ การ
ท่าเรื อรายอื่น
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีราคาหรื อ
ค่าบริ การ และเงื่อนไขการค้ า เช่นเดียวกับที่บริ ษัทเข้ าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
- - บริ ษัทมีการซื ้อสินค้ าจาก STPL ซึ่งเป็ นการดําเนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื ้อ
สินค้ าเช่นเดียวกับที่บริ ษัททํารายการกับผู้จดั จําหน่ายสินค้ า
รายอื่นๆ ของบริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการตามการ

1,439.70

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

รายได้ จากการให้ บริ การ (STP)
- AP จ้ าง STP ขนส่งเอกสาร เนื่องจากดําเนินการ
ปิ ดโรงงาน โดยกํ า หนดค่ า ขนส่ง ตามมาตรฐาน
เหมือนกับที่ STP ทํากับบริ ษัทอื่น

ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าไฟฟ้ า
- บริ ษั ท เช่ า สํ า นั ก งานจาก KHD โดยลงนามใน
สัญญาเช่าครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2555 ซึง่ ได้
มีการต่อสัญญาเช่าเรื่ อยมา โดยอัตราค่าเช่ามิได้ มี
การเปลี่ยนแปลงจนถึงปั จจุบนั ซึ่งสัญญาเช่าฉบับ
ปั จ จุ บัน ลงนามเมื่ อ วัน ที่ 1 ตุล าคม 2560 มี อ ายุ
สัญญาเช่า 1 ปี โดยมีอตั ราค่าเช่า ตารางเมตรละ
250 บาท ซึ่งเป็ นอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียง
ได้ กับอัตราค่าเช่าของอาคารสํานักงานในละแวก
เดียวกัน นอกจากค่าเช่าแล้ ว บริ ษัทจะมีภาระต้ อง
ชําระค่าสาธารณูปโภคให้ ทาง KHD โดยค่าใช้ จ่าย

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

ลักษณะรายการ

10. บริ ษัท เอเซีย
พาเนล จํากัด
(“AP”)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 16

1,227.00
572.50

-

5.00 -

-

1,227.00 618.18

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้ า
เช่นเดียวกับที่บริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
STP ให้ บริ การขนส่งกับ AP โดยมีการคิดอัตราค่าบริ การ
เช่นเดียวกับการให้ บริ การขนส่งลูกค้ ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิ จปกติของ STP ซึ่งมีค่าบริ การ และเงื่ อนไข
การค้ า เช่ น เดี ย วกั บ ที่ STP
เข้ าทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอก
บริ ษัท เช่าสํานัก งานจาก KHD เพื่อ ใช้ ที่ตัง้ ของสํานักงาน
ใหญ่ ซึ่งเป็ นรายการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยมี
อัต ราค่า เช่ า และเงื่ อ นไขต่างๆ ในการเช่ า และรั บบริ ก าร
สาธารณูปโภคเป็ นไปตามสัญญาที่ทําร่ วมกัน ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้ กบั การเช่าอาคารสํานักงานที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้ า
สามารถเที ย บเคี ย งกับ การเช่ า อาคารสํ า นัก งานที่ อ ยู่ใ น
บริ เวณใกล้ เคียงกับบริ ษัท

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

Asia Biomass Public Company Limited
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13. บ ริ ษั ท วี วี โ ฮ ม
เ ด ค ค อ ร์ เ ร ที ฟ

12. ห้ างหุ้นส่วนสามัญ
ภัทธนนท์ (“PTN”)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

ดัง กล่า วจะคิ ด ตามปริ ม าณการใช้ จ ริ ง ในอัต ราที่
KHD ต้ อ ง ชํ า ร ะ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น
สาธารณูปโภคนันๆ
้
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
- เกิดขึ ้นจากการค่าเช่าสํานักงานค้ างจ่ายที่ยงั ไม่ครบ
กําหนดชําระเงิน
รายได้ บริ การขนส่ง (STP)
- STP ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ ให้ บริ การขนส่ง
แก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลัก ขณะเดียวกันหาก
มีรถว่างก็ให้ บริ ษัทกับบุคคลภายนอก รวมถึงบริ ษัท
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย โดยอัต ราค่า บริ ก ารและเงื่ อ นไข
เป็ นไปตา มสั ญ ญาม าตรฐานที่ STP ทํ า กั บ
บุคคลภายนอก
ซื ้อสินค้ า
- บริ ษัทซือ้ สินค้ าประเภทขีก้ บจาก PTN เป็ นครั ง้
คราว โดย PTN ก็ประกอบธุรกิจจําหน่ายเชื ้อเพลิง
ชี ว มวลเช่ น เดี ย วกั บ บริ ษั ท โดยมี ร าคาซื อ้ และ
เงื่ อนไขการค้ าเช่นเดียวกับที่บริ ษัททํารายการกับ
บุคคลภายนอก
ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง
- เป็ นค่า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ การซ่อ มแซมอุปกรณ์ แ ละ

ลักษณะรายการ

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 17

23.30

45.77

10.80

145.91

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- - บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายวัสดุสิ ้นเปลืองเพื่อ ซ่อมแซมอุปกรณ์ และ
เครื่ องใช้ สาํ นักงาน โดยบริ ษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการ

- - บริ ษัทมีการซื ้อสินค้ าจาก PTN ซึ่งเป็ นการดําเนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื ้อ
สินค้ าเช่นเดียวกับที่บริ ษัททํารายการกับผู้จดั จําหน่ายสินค้ า
รายอื่นๆ ของบริ ษัท ขณะเดียวกัน PTN ก็ใช้ บริ การ STP
เป็ นผู้ขนส่งสินค้ าให้ แก่บริ ษัท และลูกค้ ารายอื่นของ PTN
ด้ วยราคาและเงื่อนไขการค้ าปกติเช่นเดียวกับที่บริ ษัททํา
รายการกับบุคคลภายนอก
- - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีราคาและ
เงื่ อ นไขการค้ า เช่ น เดี ย วกับ ที่ บ ริ ษั ท เข้ าทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอก

151.39

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

เครื่ องใช้ สาํ นักงาน
ซื ้อสินค้ า
- บริ ษัทซื ้อสินค้ าประเภทขี ้กบจาก VVHเป็ นครัง้
ค ร า ว โ ด ย มี ร า ค า ซื ้อ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค้ า
เช่นเดียวกับที่บริ ษัททํารายการกับบุคคลภายนอก
ซื ้ออุปกรณ์
- เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การซื อ้ และต่ อ เติ ม โต๊ ะ
สํานักงาน
เจ้ าหนี ้การค้ า
- เกิดขึ ้นจากการการซื ้อและต่อเติมโต๊ ะสํานักงานที่ยงั
ไม่ครบกําหนดชําระเงิน

ลักษณะรายการ

14. บริ ษัท ดี.ที.ซี. เอ็น ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง (STP)
เตอร์ ไ พรส์ จํ า กั ด - เป็ นค่าใช้ จ่ายวัสดุสิ ้นเปลืองยานพาหนะ
(“DTC”)
ค่าติดตังและค่
้
าเช่า GPS (STP)
- เป็ นค่าติดตัง้ GPS และค่าเช่า GPS สําหรั บ
ยานพาหนะของ STP
เจ้ าหนี ้อื่น (STP)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
จํากัด (“VVH”)

-

-

-

-
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17.33 -

35.95
ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 18

220.26

251.58

- -

26.00

-

1.28

20.00

-

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
ใช้ บริ การ VVH เช่นเดียวกับการใช้ บริ การผู้ให้ บริ การรายอื่น
ทังนี
้ ้ การคิดอัตราค่าบริ การเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับ
อัตราค่าบริ การผู้ให้ บริ การรายอื่น
บริ ษัทมีการซื ้อสินค้ าจาก VVH ซึ่งเป็ นการดําเนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื ้อ
สินค้ าเช่นเดียวกับที่บริ ษัททํารายการกับผู้จดั จําหน่ายสินค้ า
รายอื่นๆ ของบริ ษัท
บริ ษัทซื ้อและต่อเติมโต๊ ะสํานักงานของบริ ษัทกับ VVH โดยมี
ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื ้อขายเช่นเดียวกับผู้ขายราย
อื่น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีราคาหรื อ
ค่าบริ การ และเงื่อนไขการค้ า เช่นเดียวกับที่บริ ษัทเข้ าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
STP มีการใช้ บริ การซ่อมแซมยานพาหนะ ติดตังและเช่
้
า
เครื่ อ ง GPS โดยมี ม าตรฐานการพิ จ ารณาการใช้ บริ ก าร
DTC เช่นเดียวกับการใช้ บริ การผู้ให้ บริ การรายอื่น ทังนี
้ ้ การ
คิ ด อัต ราค่ า บริ ก ารเป็ นไปตามเกณฑ์ เ ดี ย วกั น กับ อัต รา
ค่าบริ การผู้ให้ บริ การรายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

Asia Biomass Public Company Limited
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ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 19

17.78

40.22

170.98

16. Destiny Holdings ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE และ ABR)
(M) SDN. BHD. - เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่า
(“DHSB”)
ไฟฟ้ า ค่า ไปรษณี ย์ส่งเอกสารทางไกล ซึ่งมี ราคา
และเงื่อนไขเป็ นไปตามตลาดทัว่ ไป
ค่าบริ หารจัดการ (ABE และ ABR)
- DHSB ดําเนินการบริ หารจัดการด้ านสํานักงาน
ให้ กบั ABE และเรี ยกเก็บค่าบริ หารจัดการเป็ นราย
เดือน
ค่าวัสดุสาํ นักงานสิ ้นเปลือง (ABE และ ABR)

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

17.23

รายการที่ ส มเหตุส มผล เนื่ อ งจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีราคาหรื อ
ค่าบริ การ และเงื่อนไขการค้ า เช่นเดียวกับที่บริ ษัทเข้ าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
1,508.78 - PPP มีการซื ้อสินค้ าจาก OPG ซึ่งเป็ นการดําเนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื ้อ
สินค้ าเช่นเดียวกับที่บริ ษัททํารายการกับผู้จดั จําหน่ายสินค้ า
รายอื่นๆ ของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ น
รายการตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
และมีราคาหรื อค่าบริ การ และเงื่อนไขการค้ า เช่นเดียวกับที่
บริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
140.76 - ABE มีการเช่าพื ้นที่สํานักงาน พร้ อมจ่ายค่าสาธารณูปโภค
และค่า บริ ห ารจัด การ ค่าสาธารณูปโภค ค่า ไปรษณี ย์ ส่ง
เอกสารทางไกล ตามราคาตลาด
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
37.27
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง ABE และมี ร าคาและเงื่ อ นไข
การค้ าตามตลาดทัว่ ไป

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

-

- เกิดขึ ้นจากค่าเช่า GPS สําหรับยานพาหนะ โดยมี
เงื่อนไขและระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง

ลักษณะรายการ

ซื ้อสินค้ า (รวมซื ้อสินค้ าระหว่างทาง) (PPP)
บริ ษัทซื ้อสินค้ าประเภทกะลาปาล์มจาก OPGเป็ นครัง้
คราว โดยมีราคาซื ้อและเงื่อนไขการค้ าเช่นเดียวกับที่
บริ ษัททํารายการกับบุคคลภายนอก

15. บริ ษัท โอพีจีเทค
จํากัด (OPG)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

18. Destiny
Integrated

17. Jinsolid SDN.
BHD. (“JSD”)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

- เป็ นค่าใช้ วสั ดุสาํ นักงานสิ ้นเปลือง ซึง่ ใช้ ระหว่างการ
เช่ า สํา นัก งาน ซึ่ง มี ร าคาและเงื่ อ นไขเป็ นไปตาม
ตลาดทัว่ ไป
เจ้ าหนี ้อื่น (ABE และ ABR)
- เกิ ดขึน้ จากค่าใช้ จ่ายเบ็ ดเตล็ด ค่าบริ หารจัดการ
และค่าวัสดุสํานักงานสิ ้นเปลือง ค่าสาธารณูปโภค
และค่าไปรษณีย์เอกสารทางไกล
ซื ้อสินค้ า
- บริ ษัทซื ้อสินค้ าประเภทกะลาปาล์มจาก JSD ซึ่ง
เป็ นการซื อ้ จากประเทศมาเลเซี ย เพื่ อ ส่ง ออกไป
ต่า งประเทศและนํ า มาจํ า หน่า ยในประเทศ โดย
JSD ก็ ป ระกอบธุ ร กิ จ จํ า หน่ า ยเชื อ้ เพลิ ง ชี ว มวล
เช่นเดียวกับบริ ษัทแต่ตงอยู
ั ้ ่ในมาเลเซีย โดยมีราคา
ซื อ้ และเงื่ อ นไขการค้ าเช่ น เดี ย วกั บ ที่ บ ริ ษั ท ทํ า
รายการกับบุคคลภายนอก
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าต่างประเทศ
- เป็ นเงิ น ที่ บ ริ ษั ท จ่ า ยล่ว งหน้ า ให้ แ ก่ JSD เป็ นค่ า
สินค้ าที่บริ ษัทมีสญ
ั ญาจะซื ้อกับ JSD ก่อนที่ ABE
และ ABR จะเริ่ มดําเนินงาน
ค่าบริ การและดําเนินการท่าเรื อ (ABE)
- เป็ นค่าบริ การและดําเนินการขนส่งที่ท่าเรื อ ในการ

ลักษณะรายการ
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ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 20

3,621.97

347.93

40,044.02

4.37

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- - บริ ษั ท มี ก ารซื อ้ กะลาปาล์ ม จาก JSD ซึ่ ง เป็ นการนํ า เข้ า
สินค้ าจากประเทศมาเลเซีย ก่อนที่บริ ษัทจะสามารถจัดตัง้
บริ ษัทย่อย ABE และ ABR และดําเนินการซือ้ ขายผ่าน
ABE และ ABR เองได้ โดยเป็ นการดําเนินการตามธุรกิจ
ปกติของบริ ษัท เพื่อให้ บริ ษัทสามารจัดซื ้อจัดหากะลาปาล์ม
ในมาเลเซียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ต่างๆ ในการซื ้อตามสัญญาที่ตกลงกัน เช่นเดียวกับที่บริ ษัท
ทํารายการกับผู้จดั จําหน่ายต่างประเทศรายอื่นๆ ของบริ ษัท
347.93 - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้ า
เช่นเดียวกับที่บริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
2,762.13 - ค่ า ใช้ จ่ า ยและเจ้ าหนี อ้ ื่ น ดั ง กล่ า วเป็ นค่ า บริ การและ
ดําเนินการขนส่งที่ท่าเรื อ ในการขนส่ง กะลาปาล์ม ซึ่งเป็ น

3.90

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
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ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด (บริ ษัท และ ABE)
- เป็ นค่าแรงงานคนในการจัดเก็บสินค้ า คัดร่ อนและ
คลุมผ้ าใบ
- ค่า ส่ง เอกสารทางไกล และค่า บริ ก ารดํ า เนิ น การ
ใบอนุญาตทํางาน
เจ้ าหนี ้อื่น (ABE)
เกิ ดขึน้ จากค่า เบ็ดเตล็ดดังกล่าว โดยมีเงื่ อนไขและ
ระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง

ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE)
- เป็ นค่านํ ้ามันรถเช่า

19. AJ Biomass
SDN. BHD.
(“AJB”)

20. Teck Yien SDN.
BHD. (“TY”)

บุคคลที่อาจมีความ
ลักษณะรายการ
ขัดแย้ ง
Logistics
ข น ส่ ง ก ะ ล า ป า ล์ ม ซึ่ ง มี รา ค า แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข
Services SDN.
เช่นเดียวกับที่ DILS ให้ บริ การกับบุคคลภายนอก
BHD. (“DILS”)
เจ้ าหนี ้อื่น (ABE)
- เกิดขึ ้นจากค่าบริ การและดําเนินการท่าเรื อ โดยมี
เงื่อนไขและระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง
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43.04

-

1,160.14

-

-

-

63.90 -

33.56

914.80 -

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2559
2560
การนําเข้ าสินค้ าจากมาเลเซีย (ค่าขนถ่ายสินค้ าที่ท่าเรื อ)
โดยเป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของ ABE และมีราคา
และเงื่อนไขต่างๆ ในการรับบริ การดังกล่าวเช่นเดียวกับที่
DILS ให้ บริ การกับผู้ประกอบการรายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของ ABE และมีราคาและเงื่อนไขการค้ า
เช่นเดียวกับที่บริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
ค่าแรงงานคนในการจัดเก็บสินค้ า ค่าแรงคัดร่ อนและคลุม
ผ้ าใบเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาสภาพของสิ น ค้ าของ ABE และ
ค่าบริ การในการส่งไปรษณีย์ เอกสารทางไกลและค่าบริ การ
ดําเนินการต่อใบอนุญาตทํางาน โดยเป็ นการดําเนินการ
ตามธุรกิจปกติของ ABE และมีราคาและเงื่อนไขต่างๆ ใน
การรั บ บริ ก ารดัง กล่า วเช่ น เดี ย วกับ ที่ AJB ให้ บ ริ ก ารกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจปกติของ ABE และมีอตั ราค่าจ้ างตามราคา
ตลาด
ค่านํา้ มันที่จ่ายให้ TY เป็ นไปตามราคานํา้ มันหน้ าสถานี
บริ การ

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE และ ABR)
- เป็ นค่าโทรศัพท์สาํ นักงาน
เจ้ าหนี ้อื่น (ABE และ ABR)
- เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การโทรศัพท์สาํ นักงาน

เจ้ าหนี ้อื่น (ABE)
เกิดขึ ้นจากค่านํ ้ามัน

ลักษณะรายการ

22. L.C Panmal
ค่าเช่าพื ้นที่ (ABR)
Trading Company - เป็ นค่าเช่าพื ้นที่กองเก็บสินค้ าของ ABR
ค่าบริ การขึ ้นลงสินค้ าและจัดกองสินค้ า (ABR)
(“LCP”)
- เป็ นค่ า บริ ก ารขึ น้ ลงสิ น ค้ าและจั ด กองสิ น ค้ าที่
คลังสินค้ าของ ABR
เงินประกันค่าเช่าพื ้นที่ (ABR)
- เป็ นเงินประกันค่าเช่าพื ้นที่กองเก็บสินค้ าของ ABR
เจ้ าหนี ้อื่น (ABR)
- เป็ นเจ้ าหนี ้ค่าเช่าพื ้นที่กองเก็บสินค้ าของ ABR

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

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
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มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2559
2560
3.20
1.90 - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจปกติของ ABE และมีราคาขายตามราคา
ตลาด
51.83
44.36 - ค่าโทรศัพท์สาํ นักงานถูกเรี ยกเก็บตามการใช้ งานจริ ง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
4.25
3.35
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจปกติของ ABE และมีอตั ราค่าบริ การตาม
ราคาตลาด
255.69
1,342.46 - ABR เช่าและเงินประกันค่าเช่า พื ้นที่ลานจาก LCP เพื่อใช้
กองเก็ บสินค้ าเป็ นรายการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติ
474.43
โดยมีอตั ราค่าเช่าเทียบเคียงได้ กบั การเช่าพื ้นที่ลานกองเก็บ
จากรายอื่น
- ค่าบริ การขึ ้นลงสินค้ าและจัดกองสินค้ าที่คลังสินค้ าโดยเป็ น
การดําเนินการตามธุรกิจปกติของ ABR และมีราคาและ
362.63
เงื่อนไขต่างๆ ในการรับบริ การดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ LCP
ให้ บริ การกับผู้ประกอบการรายอื่น
85.42 - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงื่อนไขการค้ า
สามารถเทียบเคียงกับการเช่าพื ้นที่ลานกองเก็บจากรายอื่น

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

Asia Biomass Public Company Limited

191

192

ANNUAL REPORT 2017

ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE)
เป็ นค่า จัดงานกิ จกรรมที่ จัดร่ วมกันของบริ ษั ทที่ เช่ า
สํานักงานในอาคารที่ ABE เช่า

ค่าเช่าอื่นๆ (บริ ษัท STP และ PPP)
- บริ ษัทและ PPP เช่าห้ องเก็บเอกสารบัญชีจากนาย
กิติชยั ด้ วยอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น (บริ ษัท STP และ PPP)
- เกิดขึ ้นจากการค่าเช่าห้ องเก็บเอกสารบัญชีค้าง
จ่ายทีย่ งั ไม่ครบกําหนดชําระเงิน

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

25. นายกิติชยั เดช
ไพบูลย์ยศ

บุคคลที่อาจมีความ
ลักษณะรายการ
ขัดแย้ ง
23. The Golden
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE และ ABR)
Mines F&B
- เป็ นค่าอาหารกลางวันพนักงาน และค่าอาหารเลี ้ยง
Services SDN.
รับรอง
BHD. (“GMF”)
เจ้ าหนี ้อื่น (ABE)
- เกิดขึ ้นจากค่าอาหาร
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มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2559
2560
48.65
27.42 - ค่า อาหารกลางวัน พนัก งานและค่า เลีย้ งรั บ รองที่ จ่ า ยให้
GMF เป็ นไปตามราคาอาหารที่แสดงหน้ าร้ านเช่นเดียวกับที่
GMF คิดราคากับลูกค้ ารายอื่น
2.56
- - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจปกติของ ABE และมีราคาขายตามราคา
ตลาด
4.26
- - ค่า งานกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง ซึ่ ง ถูก เรี ย กเก็ บ ตาม
สัดส่วน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของ ABE และมีอตั ราค่าบริ การตามราคา
ตลาด
43.70
- - ค่าเช่าห้ องเก็บเอกสารถูกเรี ยกเก็บตามราคาตลาด
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
3.80
การดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีอตั รา
ค่าเช่าตามราคาตลาด

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited

มูลค่ าวงเงิน1/
การคา้ ประกันวงเงิน2/
(พันบาท)
65,000.00 - นายพนม ควรสถาพร และนางณัชปภา ควรสถาพร คํ ้าประกัน
- จํานองที่ดนิ ของนายพนม ควรสถาพร นางปณิตา ควรสถาพร นางสาวธิญาดา ควรสถาพร นางสาวพิมญาดา ควร
สถาพร และคํ ้าประกันโดยบริ ษัท พรปรี ชา จํากัด
- บริ ษัทคํ ้าประกันวงเงินของ STP และ STP คํ ้าประกันวงเงินของ ABM
80,000.00 - นายพนม ควรสถาพร และนางณัชปภา ควรสถาพร คํ ้าประกัน
- จํานองที่ดินของนายพนม ควรสถาพร
- บริ ษัทคํ ้าประกันวงเงินของ STP และ STP คํ ้าประกันวงเงินของ ABM
1,095,000.00 - นายพนม ควรสถาพร และนางณัชปภา ควรสถาพร คํ ้าประกัน
- จํานองที่ดินของนายพนม ควรสถาพร นางปณิตา ควรสถาพร นางสาวธิญาดา ควรสถาพร นางสาวพิมญาดา ควร
สถาพร และบริ ษัท พรปรี ชา จํากัด ทังนี
้ ้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ คิดค่าตอบแทนในการใช้ ที่ดินเพื่อจํานองกับสถาบัน
การเงิน และจะไม่คิดค่าตอบแทนตราบเท่าที่บริ ษัทยังมีการใช้ ที่ดินนี ้จํานองกับสถาบันการเงินอยู่
- บริ ษัทคํ ้าประกันวงเงินที่ใช้ ร่วมกับ PPP และ PPP คํ ้าประกันวงเงินของบริ ษัทที่ใช้ ร่วมกัน
10,000.00 - นายพนม ควรสถาพร นางณัชปภา ควรสถาพร และ STP คํ ้าประกัน
- จํานองที่ดินของนายพนม ควรสถาพร
8,000.00 - นายพนม ควรสถาพร คํ ้าประกัน
7,000.00 - นางณัชปภา ควรสถาพร คํ ้าประกัน
- จํานองที่ดินของนายพนม ควรสถาพร นางปณิตา ควรสถาพร นางสาวธิญาดา ควรสถาพร นางสาวพิมญาดา ควร
สถาพร และบริ ษัท พรปรี ชา จํากัด
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หมายเหตุ: 1/ มูลค่าวงเงินเป็ นมูลค่ารวมของวงเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกบั ธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ง
2/ การคํ ้าประกันวงเงินโดยบริษัท บริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้ อง และที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้ องเป็ นการคํ ้าประกันหลายวงเงินรวมกัน

วงเงินบริ การเช็คเรี ยกเก็บแบบพิเศษ
หนังสือคํ ้าประกัน

วงเงินขายลดตัว๋ เงินรับ

วงเงินร่วมรวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์
ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทส์ และวงเงินสินเชื่อ
เพื่อการนําเข้ าและส่งออกอื่นๆ3/

เงินกู้ยืมระยะสัน้

วงเงินสินเชื่อของบริษัท
และบริษัทย่ อย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

การคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่ อย
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มูลค่ าวงเงิน
(พันบาท)
20,000.00 - นางณัชปภา ควรสถาพร คํ ้าประกัน
- บริ ษัท และ STP คํ ้าประกัน
- จํานองที่ดินของนายพนม ควรสถาพร

การคา้ ประกันวงเงิน

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ า 25

บริ ษัทได้ ดําเนินการขอปลดการเป็ นผู้คํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อของนายพนม ควรสถาพร ดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ณ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2560

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของนายพนม
ควรสถาพร

วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

การคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อส่ วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

- การคํ ้าประกันสินเชื่อระหว่างกลุม่ บริ ษัท เป็ นการสนับสนุนทางการเงินระหว่างกลุม่ บริ ษัท เพื่อการบริ หารทางการเงินให้ เกิดประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
- การคํ ้าประกันสินเชื่อโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และที่ดินกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นการได้ รับการสนับสนุนทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นในอดีต ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิปกติของสถาบั นการเงินที่จะ
เรี ยกหลักทรัพย์คํ ้าประกันจากบริ ษัท และ/หรื อกรรมการ และ/หรื อผู้ถือหุ้น รวมถึงการคํ ้าประกันโดยกรรมการ และ/หรื อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ วงเงินค่อนข้ างสูง แต่
บริ ษัทไม่มีหลักทรัพย์เพียงพอที่จะคํ ้าประกัน ทังนี
้ ้ ในส่วนของการคํ ้าประกันโดยกรรมการในวงเงินของบริ ษัท ไม่รวมถึงวงเงินของบริ ษัทย่อย บริ ษัทได้ รับหนังสือยืนยันจากสถาบันการเงิน
แล้ วว่าจะดําเนินการปลดคํ ้าประกันให้ เมือ่ บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรี ยบร้ อยแล้ ว สําหรับหลักทรัพย์คํ ้าประกันของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และที่ดินกรรมสิทธิ์
ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทคาดว่าภายหลังจากที่บริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคงจะได้ มีการดําเนินการเจรจากับสถาบันการเงิน
เพื่อปรับเปลีย่ นหลักทรัพย์ที่ใช้ คํ ้าประกันต่อไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการ

3/ วงเงินกู้เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทส์ และวงเงินสินเชื่อเพื่อการนําเข้ าและส่งออกอื่นๆ จะได้ รับวงเงิน Forward Contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจากการใช้ วงเงินดังกล่าวใน
จํานวนวงเงินที่เท่ากัน ซึง่ มีมลู ค่าวงเงินรวมเท่ากับ 1,015.00 ล้ านบาท
4/ ธนาคารจะดําเนินการปลดคํ ้าประกันกรรมการออกจากการการคํ ้าประกันวงเงินของบริษัท เมื่อบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ซึง่ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างประสานงานกับ
ธนาคาร
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2.

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน

ในการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้
เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริ ษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ ห าร ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันนัน้ บริ ษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อบังคับ
ประกาศ และคําสัง่ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่
สามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ รายการระหว่างกันนันต้
้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะ
จัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการทํารายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ในการเข้ าทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และ
รายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ให้ เป็ นไปตามหลักการดังนี ้
(ก)
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันที่เป็ นข้ อตกลง
ทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไประหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ได้ หากรายการดัง กล่า วนัน้ มี ข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลัก ษณะเดีย วกับที่ วิ ญ ญูช นจะพึง กระทํ า กับ คู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
(ข)
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทั่ วไปจะต้ องได้ รับการพิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้
้ อบังคับ ประกาศ และ
คําสัง่ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ ้น บริ ษัท
จะแต่งตัง้ ผู้เชี่ ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบั ญชี ของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของบริ ษัทเป็ น
สําคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต และแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ รวมทัง้ ข้ อบังคับ ประกาศ และคํ าสัง่ ของคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ ภายหลังการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ ว บริ ษัทคาดว่าจะมีการทํารายการระหว่าง
กันกับบริ ษัทในกลุม่ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในลักษณะที่เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ และการให้ ความช่วยเหลือหรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. การซื ้อหรื อจําหน่ายสินค้ าระหว่างบริ ษัทในกลุ่ม และบริ ษัทที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งเป็ นธุรกิ จปกติของ
บริ ษัท โดยมีการกําหนดราคาขายตามวิธี Cost Plus Pricing Method กล่าวคือ เป็ นการกําหนดราคาขาย
จากต้ นทุนเชื ้อเพลิงชีวมวล บวกค่าขนส่ง บวกค่าใช้ จ่ายในการขาย เป็ นต้ น บวกกําไรขันต้
้ น ซึง่ นโยบายการ
กําหนดราคาดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขเดียวกันกับราคาขายที่ขายให้ แก่บคุ คลอื่นทัว่ ไป
2. การให้ หรื อรับบริ การขนส่งสินค้ าระหว่างบริ ษัทในกลุ่ม และบริ ษัทที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งถื อเป็ นธุรกิ จ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาขนส่งเป็ นราคาที่ตกลงกันตามสัญญา และมีเงื่อนไขเป็ นมาตรฐานเดียวกับที่
บริ ษัทมีข้อตกลงกับบริ ษัทให้ บริ การขนส่งอื่นในอุตสาหกรรม
3. การทําสัญญาเช่าพื ้นที่อาคาร จากบริ ษัทที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยคิดค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การในอัตราที่
สามารถเทียบเคียงได้ กบั อัตราค่าเช่าในบริ เวณใกล้ เคียง อย่างไรก็ตาม รายการเช่าห้ องเก็บเอกสารบัญชี
จากนายกิติชยั เดชไพบูลย์ยศนัน้ จะไม่เกิดรายการขึ ้นอีกในอนาคต เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทได้ ย้ ายที่เก็บ
เอกสารบัญชีจากพื ้นที่ของนายกิติชยั เป็ นพื ้นที่ในสํานักงานใหญ่แล้ ว
4. รายการเช่าหรื อให้ เช่าทรัพย์สินที่ใช้ ในการดําเนินธุรกิจระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ซึง่ เป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกําหนดราคาค่าเช่าจะคํานึงถึงต้ นทุนในการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ และความเหมาะสมของราคาเช่าในท้ องตลาดเป็ นสําคัญ โดยจะมีการทําสัญญาเช่า และกําหนด
เงื่อนไขให้ ชดั เจนและเป็ นธรรมสามารถเทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรม
5. รายการให้ บริ การและ/หรื อรับบริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อย และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งถื อเป็ นการทํารายการประเภทสนับสนุนธุรกิ จปกติ ราคาค่าบริ การและ
เงื่ อ นไขทางการค้ า หรื อ ข้ อ ตกลงอื่ น ๆ จะต้ อ งมี ลัก ษณะใกล้ เ คี ย งกับ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ หรื อ ชํ า ระให้ แ ก่
บุคคลภายนอกแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ หากเกิดรายการระหว่างกันขึ ้น บริ ษัทจะดําเนินการตามมาตรการหรื อขันตอนการอนุ
้
มตั กิ ารทํารายการ
ระหว่างกันตามที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ นอย่างเคร่งครัด
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
เพื่อให้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินสะท้ อนผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) การวิเคราะห์ในหัวข้ อนี ้จะอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน

รายได้
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดหาและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวล โดยเริ่ มต้ นจากผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการแปรรูปไม้ เช่น เศษฟื น ขี ้กบ ขี ้เลือ่ ย จนประเทศไทยเริ่ มเห็นความสาคัญกับเชื ้อเพลิงชีวมวลมากขึ ้น บริ ษัทจึงได้ มี
การขยายประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้น เช่น กะลาปาล์ม ชีวมวลอัดแท่ง และไม้ สบั และส่วนอื่นๆ ของไม้ และเพื่อเกิดความ
คล่องตัวในการจัดหาและจัดจาหน่าย บริ ษัทได้ มีการดาเนินการขนส่งสินค้ าเองด้ วยภายใต้ การบริ หารจัดการของ STP ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ร่วมกับการจ้ างผู้ดาเนินการขนส่งภายนอก เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินการขนส่ง
สินค้ า นอกจากการจาหน่ายภายในประเทศแล้ ว บริ ษัทได้ ขยายขอบข่ายการจาหน่ายไปยังต่างประเทศ และเมื่อความ
ต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงชีวมวลทังในประเทศและต่
้
างประเทศเพิ่มมากขึ ้น ในขณะที่กาลังการผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลในประเทศมี
จากัด บริ ษัทจึงได้ มีการจัดหาเชื ้อเพลิงชีวมวลจากแหล่งผลิตต่างประเทศ จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพื่อจะได้
เป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มรองรับการขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล
ของบริ ษัท
รายได้ รวมของบริ ษัท ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ และรายได้ อื่น โดยรายได้ จากการ
ขายสินค้ าและการให้ บริ การเป็ นรายได้ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท 2 ประเภท ดังนี ้
(1) รายได้ จากการขายสินค้ า ซึง่ เป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท เกิดจากการดาเนินธุรกิจของ ABM และบริ ษัทย่อยใน
ประเทศคือ PPP และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ คือ ABI ในประเทศอินโดนีเซีย และ ABE และ ABR ใน
ประเทศมาเลเซีย โดยบริ ษัทย่อยในต่างประเทศจะทาหน้ าที่จดั หา และรวบรวมกะลาปาล์มที่ผลิตในประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย เพื่อจาหน่ายต่อให้ แก่ ABM และ PPP ตามแผนการจาหน่ายที่เกิดจาก ABM และ
PPP ซึง่ เป็ นผู้ติดต่อและรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยคือ STP ซึ่งบริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นเพื่อให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าโดยรถบรรทุกให้ กับ ABM และ PPP เป็ นหลัก และหากในกรณีที่มีกาลังการให้ บริ การเหลือในบางช่วงเวลา
STP ก็จะมีการให้ บริ การขนส่งแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่น เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานสูงสุด
รายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2558 – 2560 มีจานวน 1,250.56 ล้ านบาท 1,294.83 ล้ านบาท และ 1,246.06 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยปี 2560 มีรายได้ ปรับตัวลดลงจานวน 48.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 3.77 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน โดยรายได้ หลักกว่าร้ อยละ 99 ของรายได้ รวมเป็ นรายได้ จากการขายสินค้ า นอกจากการขายสินค้ าแล้ ว ยังมี
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0 - 1 ของรายได้ รวม ส่วนที่
เหลืออีกประมาณร้ อยละ 0 - 1 จะเป็ นรายได้ อื่น ซึ่งประกอบด้ วยรายได้ จากการขายสินทรัพย์ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และอื่นๆ เป็ นต้ น
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รายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2558 – 2560 สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างรายได้
หน่วย: ล้ านบาท

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

รายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ
1. รายได้ จากการขายสินค้ า
2. รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง
รวมรายได้ จากการขายสินค้ าและการ
ให้ บริการ
1/
รายได้ 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

หมายเหตุ: 1/ รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กาไรจากการขายรถบรรทุกขนส่ง กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และรายได้ จากการเคลม
ประกันทรัพย์สิน เป็ นต้ น

แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ แต่ละประเภทต่อรายได้ รวมสาหรับปี 2558 – 2560

โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท ประกอบด้ วยรายได้ 3 ประเภท คือรายได้ จากการขายสินค้ า ซึ่งเป็ นรายได้ หลักของ
บริ ษัท รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง และรายได้ อื่น
(1) รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ จากการขายสินค้ า ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ เชื อ้ เพลิงชี วมวล โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
เชื ้อเพลิงชีวมวลจานวน 1,203.76 ล้ านบาท 1,272.80 ล้ านบาท และ 1,210.06 ล้ านบาท ในปี 2558 – 2560 ตามลาดับ
ซึ่งรายได้ จากการขายสินค้ าของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 62.74 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.93 สาเหตุเกิด
จากราคาขายเฉลีย่ ต่อหน่วยที่ปรับตัวลดลงจาก 2,265 บาทต่อตัน เป็ น 2,113 บาทต่อตัน หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 6.7
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แผนภาพแสดงรายได้ และปริ มาณการจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลในปี 2558 – 2560

แผนภาพแสดงราคาขายเฉลีย่ ต่อตันของเชื ้อเพลิงชีวมวลในปี 2558 – 2560

นอกจากสินค้ าผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงชีวมวลดังที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทได้ เริ่ มจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ป ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริ มจากผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงชีวมวลตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ดังนัน้ ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทจึงมีรายได้
จากการขายสินค้ าประเภทไม้ แปรรู ปด้ วย กล่าวคือจานวน 3.31 ล้ านบาท และ 30.87 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
0.26 และร้ อยละ 2.49 ของรายได้ จากการขายสินค้ าทังหมด
้
ตามลาดับ
หากพิ จ ารณาการจ าหน่า ยสิน ค้ า แยกตามเขตภูมิ ศ าสตร์ บริ ษั ท มี ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทัง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยมีการจาหน่ายในประเทศเป็ นหลักคิดเป็ นร้ อยละ 78 – 89 ของยอดจาหน่ายสินค้ าทังหมด
้
สัดส่วนการ
จาหน่ายสินค้ าในประเทศและต่างประเทศสาหรับปี 2558 –2560 สามารถแสดงได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้
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ตารางแสดงสัดส่วนการจาหน่ายสินค้ าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
โดยกาหนดจากสถานทีต่ งของลู
ั้
กค้ าในปี 2558 – 2560
โครงสร้ างรายได้ จากการขายสิ น ค้ าและ
บริการตามภูมิศาสตร์ 1/
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
 ประเทศในทวีปเอเชีย
รวมรายได้ จากการขายสินค้ าและบริการ

สาหรับปี 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

หมายเหตุ: 1/ รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การตามภูมิศาสตร์ กาหนดจากสถานที่ตงั ้ ของลูกค้ า ซึ่ง
แสดงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แผนภาพแสดงสัดส่วนการจาหน่ายสินค้ าแยกตามเขตภูมศิ าสตร์
โดยกาหนดจากสถานที่ปลายทางของสินค้ าที่บริ ษัทจัดส่งไปในปี 2558 – 2560

บริ ษัทเริ่ มศึกษาและเปิ ดตลาดส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นต้ นมา ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้
จากการส่งสินค้ าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ (โดยกาหนดจากสถานที่ปลายทางของสินค้ าที่บริ ษัทจัดส่งไป) เป็ นจานวน
108.41 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อนซึง่ มีจานวน 135.65 ล้ านบาท หรื อลดลง 27.24 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อย
ละ 20.08 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการส่งออกกะลาปาล์มที่ลดลงจานวน 57.33 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
ลดลงร้ อยละ 42.23 ซึ่งได้ รับการชดเชยจากการที่บริ ษัทสามารถส่งออกสินค้ าประเภทชีวมวลอัด แท่งเป็ นลาเรื อได้ เป็ นปี
แรกจานวน 22.65 ล้ านบาท และส่งออกเป็ นตู้คอนเทนเนอร์ อีกเป็ นเงินจานวน 5.98 ล้ านบาท แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อรายได้
จากการส่งออกกะลาปาล์มที่ลดลง
ในปี 2558 – 2560 รายได้ หลักจากการขายสินค้ าของบริ ษัทมาจากการจาหน่ายกะลาปาล์มซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 51 – 75 ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ าทังหมด
้
รองลงมาเป็ นสินค้ ากลุม่ ไม้ สบั และส่วนอื่นๆ ของไม้ คิด
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เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6 – 30 ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ า ถัดมาคือขี ้กบและขี ้เลื่อย คิดเป็ นร้ อยละ 7 – 12 ของรายได้
รวมจากการขายสินค้ า และอันดับสุดท้ ายจะเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง สัดส่วนร้ อยละ 8 – 9 ของรายได้ รวมจากการขาย
สินค้ า ทังนี
้ ้ สัดส่วนการจาหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทสามารถแสดงได้ ดงั แผนภาพดังต่อไปนี ้
แผนภาพแสดงสัดส่วนการจาหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทในปี 2558 – 2560

ในบรรดาสินค้ าเชื ้อเพลิงชีวมวลที่บริ ษัทจาหน่ายทังหมด
้
กะลาปาล์มถือว่าเป็ นผลพลอยได้ จากการแปรรู ปพืชผล
ทางการเกษตรที่มีปริ มาณความต้ องการมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวลที่มีค่าความร้ อนสูง และมีแหล่งผลิตที่
เพียงพอรองรับความต้ องการที่มีอยู่ในปั จจุบนั ซึ่งบริ ษัทก็เล็งเห็นถึงแนวโน้ มดังกล่าว จึงทาให้ ในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการสร้ างความสัมพันธ์ กับแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
รวมถึงบุกตลาดการจาหน่ายกะลาปาล์มเพิ่มขึ ้นจากเดิมที่เน้ นจาหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุม่ ขี ้กบและขี ้เลื่อย ดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สาหรับในปี 2559 - 2560 ผลิตภัณฑ์กลุม่
ไม้ สบั และส่วนอื่นๆ ของไม้ โดยเฉพาะไม้ สบั จะเป็ นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ ลกู ค้ าหันมาใช้ เพิ่มขึ ้น เนื่องจากเป็ นเชือ้ เพลิงที่
ราคาต่าและมีแหล่งไม้ ที่ปลูกเพื่อตัดใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิงเพิ่มมากขึน้ ประกอบกับความต้ องการไม้ สบั เพื่อเป็ นเชื อ้ เพลิงมี
ปริ มาณสูงขึ ้นตามนโยบายส่งเสริ มการใช้ พลังงานทางเลือกของภาครัฐ และความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นจากภาคอุตสาหกรรม
อื่นๆซึง่ ใช้ ไม้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิต ซึง่ บริ ษัทก็ศกึ ษาถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้ ผกู สัมพันธ์ กบั แหล่งผลิตไม้ และ
ได้ มีแผนการลงทุนในส่วนของโรงไม้ สบั ด้ วยเช่นกัน โดยสัดส่วนการจาหน่ายไม้ สบั และส่วนอื่นๆ ของไม้ ในปี 2560 คิดเป็ น
ร้ อยละ 29.56 ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ า ซึง่ สูงกว่าปี 2559 ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 23.17
(2) รายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง
ปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจจัดหาและจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท นอกจากเรื่ องของแหล่งผลิตสินค้ า
แล้ ว การบริ หารการขนส่งสินค้ าก็นบั เป็ นสิ่งสาคัญอันจะทาให้ การดาเนินธุรกิ จเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด บริ ษัทได้ จัดตัง้
บริ ษัทย่อยคือ STP ขึ ้นมาเพื่อดาเนินการขนส่งสินค้ าให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลัก และหากมีกาลังการให้ บริ การเหลือ
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ในบางช่วงเวลา STP จะให้ บริ การขนส่งกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่น โดยมีการวางแผนการขนส่งเพื่อให้ มีการใช้
รถให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด รายได้ จากการให้ บริ การซึ่งเป็ นการให้ บริ การขนส่ง กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่นลดลง
จากปี 2559 ที่ 2.17 ล้ านบาท เป็ น 1.35 ล้ านบาท ในปี 2560 หรื อลดลง 0.82 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทได้ จาหน่าย
รถบรรทุกที่มีอายุการใช้ งานนานและมีค่าซ่อมแซมสูง ทังนี
้ ้ เพื่อ สามารถบริ หารให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด และเน้ นเพื่อ
ให้ บริ การแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลัก
(3) รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 16.55 ล้ านบาท และ 5.16 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งรายได้
รวมของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 11.39 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68.82 สาเหตุเหลักเกิดจาก 1) ในปี 2559
บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิ นรวม 6.75 ล้ านบาท ในขณะที่ปี
2560 บริ ษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิ นรวม 6.67 ล้ านบาท ซึ่ง
แสดงอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และ 2) บริ ษัทมีกาไรจากการขายรถบรรทุกลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจานวน 8.55 ล้ าน
บาท ในขณะที่ปี 2560 มีจานวน 2.69 ล้ านบาท หรื อลดลง 5.86 ล้ านบาท
ต้ นทุนขายสินค้ าและการให้ บริการ และกาไรขัน้ ต้ น
(1) ต้ นทุนขายสินค้ า และกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขายสินค้ าของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 1,005.19 ล้ านบาท และ 945.17 ล้ านบาท ตามลาดับ
ซึ่งต้ นทุนขายสินค้ าของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 60.02 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.97 โดยการลดลงของ
ต้ นทุนขายสินค้ ามีแนวโน้ มสอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ จากการขายสินค้ า ในขณะที่อตั รากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทในปี
2559 และ 2560 เท่ากับร้ อยละ 21.23 และร้ อยละ 23.75 ซึง่ บริ ษัทสามารถเพิ่มอัตรากาไรขันต้
้ นจากปี ก่อนอีกร้ อยละ 2.52
เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น และบริ หารต้ นทุนในการ
จัดหากะลาปาล์มซึ่งเป็ นสินค้ าหลักได้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้ ในปี 2559 บริ ษัทพบปั ญหาจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนี
โญ (El Nino) ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปลายปี 2558 ทาให้ ผลผลิตปาล์มออกน้ อย ส่งผลให้ ต้นทุนในการจัดหาสูงในขณะที่ราคาขาย
มิได้ ปรับตัวสูงขึ ้นตาม
ทัง้ นี ้ หากคานวณกาไรขัน้ ต้ น โดยนาต้ นทุนในการจัดจาหน่าย ซึ่งมีองค์ ประกอบหลัก คือ ค่าขนส่งออก ซึ่ง
ประกอบด้ วย ค่าขนส่งสินค้ าออกจากคลังสินค้ าของบริ ษัทหรื อจากผู้จดั จาหน่ายสินค้ าเพื่อส่งให้ กบั ลูกค้ าซึง่ จะแปรผันตาม
ปริ มาณการขาย และค่าบริ การซึง่ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการส่งออกสาหรับสินค้ าที่สง่ ออกต่างประเทศ และ
ค่าขนส่งออกต่างประเทศเฉพาะกรณีที่มีข้อตกลงกับลูกค้ าเป็ นราคา CIF หรื อ CFR (บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใน
การขนส่งจนถึงท่าเรื อปลายทางต่างประเทศ) เป็ นต้ น มารวมเป็ นต้ นทุนขายของสินค้ า จะทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นสาหรับ
การขายสินค้ าอยูท่ ี่ร้อยละ 9.81 ในปี 2560 ซึง่ สูงกว่าปี 2559 ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 8.82 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.99
(2) ต้ นทุนการให้ บริการ และกาไรขัน้ ต้ น
บริ ษัทมีต้นทุนการให้ บริ การขนส่งจานวน 1.56 ล้ านบาท และ 1.05 ล้ านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ
ซึง่ ลดลงอย่างต่อเนื่องตามปริ มาณการให้ บริ การขนส่งต่อบุคคลภายนอกที่ลดลง อันเป็ นผลมาจากบริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่
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ขยายกองรถบรรทุกขนส่ง ขณะเดียวกันในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการขายรถบรรทุกขนส่งที่อายุการใช้ งานสูงออกไป
และปี 2560 ก็เช่นกัน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การบริ หารจัดการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ต้ นทุนการให้ บริ การขนส่งคิดเป็ น ร้ อยละ
71.90 และร้ อยละ 77.61 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 28.10 และร้ อยละ
22.39 ตามลาดับ
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
(1) ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 158.38 ล้ านบาท และ 172.80 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 14.42 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.10
โดยสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการส่งออกสินค้ าประเภทชีวมวลอัดแท่งแบบทังล
้ าเรื อได้ เป็ นครัง้ แรก และมี
เงื่อนไขการขายแบบ CFR (บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขนส่งจนถึงท่าเรื อปลายทางต่างประเทศ) ส่งผลให้ บริ ษัท
มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการส่งออกสูงขึ ้น
(2) ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารจานวน 85.29 ล้ านบาท และ 96.91 ล้ านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 6.59 และร้ อยละ 7.78 ของรายได้ รวม ตามลาดับ สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวมปกติ
จะอยู่ในระดับประมาณร้ อยละ 7-8 สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวมของปี 2560 ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับปี
ก่อน มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันได้ แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงิน และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่สงู ขึ ้น
ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งคิ ดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 50
ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร รองลงมาคือ ค่า เช่าและบริ การ ซึ่งรวมถึง ค่าเช่าทรั พย์ สินในการดาเนิ นงาน เช่นค่าเช่ า
สานักงาน เป็ นต้ น ค่าบริ การ เช่นค่าบริ การวิชาชีพ ค่าที่ปรึ กษา ค่าบริ การตรวจสอบภายใน ค่าตรวจสอบและสอบทาน
รายงานทางการเงิน และค่าอบรม/สัมมนา เป็ นต้ น ลาดับถัดมาจะเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารยังประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายไม่ปกติ เช่น ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้ า
ค่าสารอง/ตัดจาหน่ายสินค้ าไฟไหม้ ค่าสารองหนีส้ งสัยจะสูญ และหนีส้ ูญ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เป็ นต้ น
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินจานวน 12.74 ล้ านบาท และ 13.11 ล้ านบาท ในปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ คิด
เป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 0.98 และร้ อยละ 1.05 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ซึ่งต้ นทุนทางการเงินของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี
2559 จานวน 0.37 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.90 สาเหตุเกิดจากบริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินในปี
2560 สูงขึ ้นจากปี 2559 เพื่อใช้ สาหรับการดาเนินของบริ ษัท

ส่วนที่ 2.4.16 หน้ า 7

ANNUAL REPORT 2017

203

Asia Biomass Public Company Limited

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 5.32 ล้ านบาท และ 1.61 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้
หากพิจ ารณาสัด ส่ว นค่า ใช้ จ่ ายภาษี เ งิ นได้ ต่อ ก าไรก่อ นภาษี เ งิ น ได้ พบว่า มี สดั ส่วนร้ อยละ 16.80 และร้ อยละ 9.45
ตามลาดับ ในปี 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายภาษี เงิ นได้ ต่อกาไรก่อนภาษี เงินได้ ต่ากว่าอัตราภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล
ค่อนข้ างมาก เนื่องจากมีรายการปรับปรุงค่าใช้ จ่ายบางรายการที่สามารถหักลดหย่อนในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ส่วนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลปี 2560 ซึง่ ต่ากว่าปี 2559 จานวน 3.71 ล้ านบาท เกิดจากกาไรสุทธิก่อนภาษี ต่ากว่าปี
2559 จานวน 14.64 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 46.23
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทสาหรับปี 2559 และ 2560 มีจานวน 26.18 ล้ านบาท และ 15.63 ล้ าน
บาท ตามลาดับ ซึง่ กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 10.55 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 40.30 เนื่องจากต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจาก 243.67 ล้ านบาท เป็ น
269.70 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่ม ขึ ้นร้ อยละ 10.68 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าเช่าและบริ การ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน และบริ ษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน จานวน 6.67
ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน จานวน
6.75 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ในปี 2560 บริ ษัทยังมีกาไรจากการขายรถบรรทุกขนส่งจานวน 2.69 ล้ านบาท ซึ่งลดลงจากปี
ก่อนที่มีจานวน 8.55 ล้ านบาท
กาไรเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในปี 2559 และปี 2560 จานวน 16.86 ล้ านบาท และ 17.33 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินในบริ ษัทย่อย
จานวน (9.32) ล้ านบาท (0.26) ล้ านบาท ตามลาดับ และมีผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
จานวน 0 บาท และ 1.96 ล้ านบาท ตามลาดับ
2.

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวน 761.98 ล้ านบาท และ 808.45 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริ ษัทประกอบด้ วยลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น สินค้ าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 46.47 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 6.10 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือเพื่อรองรับการขายในปี ถัดไป โดยสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวน 214.11 ล้ านบาท และ 337.44 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้น 123.33 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 57.60 ในขณะที่ลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวน 136.60 ล้ าน
บาท และ 91.66 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง ลดลง 44.94 ล้ านบาท หรื อคิด เป็ นร้ อยละ 32.90 สาเหตุห ลัก เกิ ด จาก
ความสามารถในการบริ หารลูกหนี ้การค้ าที่มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ทังนี
้ ้ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในปี 2559 และ 2560
เท่ากับ 37.84 วัน และ 32.79 วัน ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับระยะเวลาการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู หนี ้การค้ าประมาณ 30 60 วัน โดยระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากบริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารจัดการลูกหนี ้ที่ดีขึ ้น
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องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
(1) ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 136.60 ล้ านบาท และ 91.66 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.93 และร้ อยละ 11.33 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท ตามลาดับ โดยมีลกู หนี ้อื่นในสัดส่วน
ไม่ถึงร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม ที่เหลือเป็ นลูกหนี ้การค้ า
- ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ สิ ้นปี 2560 ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทลดลงเหลือ 89.56 ล้ านบาท จากจานวน 134.03 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559
หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 33.18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีการบริ หารลูกหนี ้การค้ าที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น อีกทังมี
้
ความเข้ มงวดในการติดตามหนี ้มากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากลูกหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี 2560 ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่เกินกว่า
กาหนดชาระ และมีลกู หนี ้ที่ค้างชาระเกินกว่ากาหนดไม่เกินกว่า 3 เดือน อยู่จานวนต่าลงจากปี 2559 ทังนี
้ ้ ระยะเวลาเก็บ
หนี ้เฉลีย่ ในปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 37.84 วัน และ 32.79 วัน ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับระยะเวลาการให้ เครดิตเทอม
แก่ลกู หนี ้การค้ าประมาณ 30 - 60 วัน โดยระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากบริ ษัทมีนโยบายในการบริ หาร
จัดการลูกหนี ้ที่ดีขึ ้น
ลูก หนี ก้ ารค้ า ของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย ลูก หนี ก้ ารค้ า ในส่ว นของกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน และกิ จ การอื่ น โดย
รายละเอียดของลูกหนี ้การค้ าแบ่งตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระสามารถแสดงได้ ดงั นี ้
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : ล้ านบาท)
มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- ไม่ถึงกาหนดชาระ
0.30 62.58
0.04 53.25
0.12 62.13
- เกินกาหนดตา่ กว่า 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
กิจการอื่น
- ไม่ถึงกาหนดชาระ
115.51 86.85 105.19 77.80
71.43 78.85
- เกินกาหนดตา่ กว่า 3 เดือน
16.90 12.70
26.67 19.72
17.91 19.77
- เกินกาหนดระหว่าง 3 - 6 เดือน
0.04
0.03
1.75
1.30
- เกินกาหนดระหว่าง 6 - 12 เดือน
0.25
0.19
1.13
0.84
0.46
0.51
- เกินกาหนดมากกว่า 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 : ค่าเผื่อหนี ้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
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี ้การค้ า ในส่วนของกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จะพบว่าบริ ษัทไม่มีลกู หนี ้การค้ าของ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือน
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สาหรับลูกหนี ้การค้ าในส่วนของกิจการอื่น ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระและลูกหนี ้การค้ าที่
ค้ างชาระเกินกาหนดต่ากว่า 3 เดือน โดย ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วนลูกหนี ้การค้ ายังไม่ถึงกาหนดชาระ
และลูกหนี ้การค้ าค้ างชาระไม่เกิน 3 เดือนในส่วนของกิจการอื่นรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 97.52 และร้ อยละ 98.62 ของลูกหนี ้
การค้ าของกิจการอื่น (ก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ) ตามลาดับ โดยลูกหนี ้การค้ ายังไม่ถึงกาหนดชาระและลูกหนี ้การค้ า
ค้ างชาระไม่เกิน 3 เดือน ณ สิ ้นปี 2560 รวมกันเป็ นจานวน 89.34 ล้ านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 จานวน 42.52 ล้ านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 32.25 ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชาระเกินกาหนดต่ากว่า 3 เดือนส่วนใหญ่ เกิดจากการเหลื่อมของ
ระยะเวลาการวางบิลไม่ตรงกับรอบการจ่ายชาระหนี ้ของลูกหนี ้การค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าที่ค้างชาระเกิน
กาหนดเกินกว่า 3 เดือนรวมกันคิดเป็ นจานวนเพียง 3.34 ล้ านบาท และ 1.25 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.48 และร้ อยละ 1.39 ของลูกหนี ้การค้ าของกิจการอื่นรวม (ก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ)
ตามลาดับ ซึ่งถือว่าต่ามาก เป็ นผลมาจากบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการลูกหนี ้การค้ า การคัดกรองลูกค้ า
ตลอดจนการอนุมตั ิการให้ วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ าที่เข้ มงวด และยอดหนี ้ค้ างชาระเกินกาหนดเกินกว่า 3 เดือน ณ สิ ้นปี 2560
ลดลงร้ อยละ 62.58
ณ สิ ้นปี 2560 ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของบริ ษัทลดลงเหลือ 1.22 ล้ านบาท จากจานวน 1.25 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2559 หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 2.40 ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ดังนี ้
- ลูกหนี ้ค้ างชาระน้ อยกว่า 180 วัน
ไม่ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี ้ค้ างชาระเกิน 181 – 360 วัน
ตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 50
- ลูกหนี ้ค้ างชาระเกินกว่า 360 วัน
ตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 100
นโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญข้ างต้ น บริ ษัทได้ พิจารณาจากประวัติการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ที่ผ่านมาโดย
เห็นว่ามีความเพียงพอต่อการบริ หารจัดการลูกหนี ้ของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การพิจารณาค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจะใช้ ข้อมูล
ประกอบอื่นๆ ร่วมด้ วย โดยหากไม่ได้ มีการตังค่
้ าเผื่อตามนโยบายดังกล่าวจะต้ องมีเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยผ่าน
ความเห็นจากผู้บริ หารสูงสุดด้ านบริ หารการเงินและได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการผู้จดั การ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะมีการสอบทานการตัง้
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังพิจารณาความเพียงพอของการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญเป็ นการเฉพาะเจาะจงสาหรับลูกหนี ้แต่ละราย ซึง่ พิจารณาจากฐานะการเงิน ประวัติการชาระเงินในอดีต ปริ มาณหนี ้
คงค้ างเทียบกับความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม ลูกหนี ้ที่เคยมีประวัติการ
ชาระไม่ดี ค้ างชาระเป็ นเวลานาน หรื อมีปัญหาเรื่ องฐานะการเงิน บริ ษัทจะควบคุมดูแลลูกหนี ้ดังกล่าวเป็ นพิเศษ และจะ
พิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นรายๆ ไป
- ลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้อื่นคือลูกหนี ้ที่เกิดจากค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานจ่ายล่วงหน้ าและตัดจ่ายตามระยะเวลาของค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น เงินทดรองจ่ายพนักงาน ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงาน เป็ นต้ น โดย ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมียอดลูกหนี ้อื่นจานวน
2.10 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 0.47 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 18.29 ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้อื่นของบริ ษัทโดย
ปกติจะเป็ นสัดส่วนไม่ถึงร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม
(2) สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิ (หลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง) จานวน 214.11
ล้ านบาท และ 337.44 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 28.10 และร้ อยละ 41.74 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยปี 2560 มี
ยอดสินค้ าคงเหลือมากกว่าปี 2559 จานวน 123.33 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.60 ซึ่งสินค้ าคงเหลือที่สงู ขึ ้นนัน้ เกิด
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จากการจัดเก็บกะลาปาล์มของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้ าต่างประเทศ เนื่องจากปริ มาณการซื ้อขายสินค้ า
ต่อสัญญาสาหรับสินค้ าที่จาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในต่างประเทศจะมีปริ มาณค่อนข้ างสูง ซึ่งปั จจัยในการพิจารณาซื ้อสินค้ า
ของลูกค้ าในต่างประเทศคือลูกค้ าจะต้ องเข้ ามาตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้ าในเรื่ องกระบวนการจัดเก็บสินค้ า ปริ มาณ
สินค้ าที่บริ ษัทมีเก็บสารองไว้ และคุณภาพของสินค้ า ก่อนที่ลกู ค้ าจะตัดสินใจซื ้อสินค้ า บริ ษัทจึงจัดเก็บสินค้ าเพื่อรองรับ
ลูกค้ าต่างประเทศดังกล่าว ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็ได้ มีการลงทุนซื ้อที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีซึ่งใกล้ กับแหล่งผลิต
กะลาปาล์ม และไม้ สบั ที่สาคัญในประเทศไทย การขยายพื ้นที่จดั เก็บดังกล่าวจึงเป็ นผลให้ ปริ มาณสินค้ าคงเหลือของบริ ษัท
มีปริ มาณค่อนข้ างสูง ณ สิ ้นปี 2559 และยิ่งปรับตัวสูงขึ ้น ณ สิ ้นปี 2560
(3) เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
การจัดซื ้อสินค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะมีเงื่อนไขการชาระเงินแบบจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าในจานวนที่กาหนดไว้
ในสัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของการโอนเงินให้ กบั ผู้ผลิตสินค้ าล่วงหน้ าเป็ นค่าสินค้ าจานวนหนึ่ง และเมื่อได้ รับ
สินค้ าจะนามูลค่าของสินค้ าที่ได้ รับไปตัดยอดเงินจ่ายล่วงหน้ า จนกว่าเงินที่จ่ายล่วงหน้ าจะลดลงต่ากว่ายอดเงินที่ตกลงกัน
ไว้ บริ ษัทก็จะทาการโอนเงินจ่ายล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าให้ เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้ าที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขาย
สินค้ า ทังนี
้ ้ จานวนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าสาหรับผู้ผลิตสินค้ าแต่ละรายจะขึ น้ อยู่กับปริ มาณสินค้ าที่ผ้ จู ัดจาหน่ายมี
ข้ อตกลงที่จะขายให้ กบั บริ ษัท การดาเนินนโยบายจ่ายชาระค่าสินค้ าล่วงหน้ านี ้เป็ นลักษณะทัว่ ไปสาหรับธุรกิจจัดหาและ
จาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็ นไปเพื่อประกันว่าผู้ผลิตสินค้ าจะขายสินค้ าที่ผ้ ผู ลิตผลิตได้ ให้ แก่บริ ษัทตามจานวนที่ ได้ มี
การทาข้ อตกลงกันไว้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงิ น เครดิตทัง้ สาหรั บลูกหนีก้ ารค้ าและเงิ น
ล่วงหน้ าค่าสินค้ า เพื่อพิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลของคูค่ ้ าที่มขี ้ อตกลงให้ บริ ษัทจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า อาทิเช่น ข้ อมูลการ
จดทะเบียนของคู่ค้าและข้ อ มูลด้ านการเงินรวมถึงข้ อมูลธุรกิจอื่น ๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวนี ้จะต้ องมี
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบริ หารการเงินเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นด้ วยทุกครัง้ โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ าให้ แก่
คูค่ ้ าหลังจากได้ รับการอนุมตั ิจากคณะอนุกรรมการดังกล่าวภายใต้ วงเงินที่อนุมตั ิแล้ วเท่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ บริ หาร
ความเสี่ยงจากการจ่า ยเงิ น ล่วงหน้ าโดยลดวงเงิ นจ่ ายล่วงหน้ าลงให้ เ หลือเท่า ที่จ าเป็ นตามศัก ยภาพของคู่ค้า อย่า ง
เหมาะสมด้ วย และปรับเปลีย่ นจากการซื ้อผ่านคูค่ ้ าในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้ าจากปริ มาณ
การสัง่ ซื ้อคราวละมาก ๆ เป็ นการซื ้อตรงจากผู้ผลิตหรื อผ่านผู้จดั จาหน่ายรายย่อยทีละปริ มาณน้ อย ๆ โดยบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัททังในประเทศอิ
้
นโดนีเซียและมาเลเซีย ซึง่ เมื่อได้ รับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัทย่อยดังกล่าวครบจานวนที่จ่ายเงิน
ล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทจึงทาการจ่ายเงินล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ขู ายตามสัญญาซื ้อขายสินค้ าถัดไปตามลาดับ
ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมียอดเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าจานวน 37.12 ล้ านบาท และ 12.83 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.87 และร้ อยละ 1.59 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สาเหตุที่จานวนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าที่ลดลง
เนื่องมาจากบริ ษัทได้ มีมาตรการในการพิจารณากลัน่ กรองวงเงินสินเชื่อของคู่ค้าและการปรับลดการจ่ายเงินล่วงหน้ าค่า
สินค้ าจานวนสูงในคราวเดียว เป็ นการจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ าตามศักยภาพของคู่ค้า และการแบ่งจ่ายเงินล่วงหน้ าค่า
สินค้ าดังกล่าวข้ างต้ น
(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ด้ วยลักษณะการประกอบธุรกิจจัดหาและจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวมวลของบริ ษัท ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทสามารถ
ดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั คือการที่บริ ษัทสามารถจัดหาและรวบรวมสินค้ า จากแหล่งต่างๆ เพื่อจาหน่าย
ให้ กับลูกค้ าได้ ตลอดทังปี
้ และส่งสินค้ าได้ ตามคุณภาพที่ลกู ค้ าต้ องการภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งการที่บริ ษัทจะสามารถ
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ดาเนินการดังกล่าวได้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องมีการลงทุนในคลังสินค้ าเพื่อใช้ ในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพสินค้ าให้ เพียงพอ
ต่อการจาหน่ายในช่วงที่สินค้ าขาดแคลน และมีการลงทุนในกองรถที่ใช้ ในการขนส่งสินค้ าในขนาดที่บริ ษัทยังสามารถ
บริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) จานวน
280.32 ล้ านบาท และ 275.93 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 36.79 และร้ อยละ 34.13 ของสินทรั พย์ รวม
ตามลาดับ โดยเป็ นส่วนของที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์สานักงานจานวน 213.10 ล้ านบาท และ 216.73 ล้ านบาท
ตามลาดับ และเป็ นส่วนของยานพาหนะจานวน 67.21 ล้ านบาท และ 59.20 ล้ านบาท ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ ้นจานวน 3.63 ล้ านบาท สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ ้นในปี 2560 มาจากการค่าก่อสร้ างที่
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีที่ตอ่ เนื่องจากปี 2559 เพื่อใช้ เป็ นคลังสินค้ าสาหรับการจัดเก็บสินค้ าที่จดั หาจากผู้ผลิตในแถบภาคใต้
ของประเทศไทย ในส่วนของยานพาหนะของบริ ษัทลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากการจาหน่ายรถบรรทุกขนส่งที่มีอายุการใช้ งาน
นานเกินกว่าที่บริ ษัทกาหนดและไม่ค้ มุ ค่ากับค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและบารุงรักษาแล้ ว
หนีส้ ิน
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวน 628.71 ล้ านบาท และ 655.53 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยหนี ้สินหลักของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นและ
เงินปั นผลค้ างจ่าย ซึ่งหนี ้สินรวมของบริ ษัทเพิ่มขึน้ จากปี 2559 จานวน 26.82 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.27 โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเนื่องมาจากการดาเนินงาน
องค์ประกอบของหนี ้สินที่สาคัญของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
(1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินถือเป็ นเงินทุนหลักที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
โดยเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินประกอบด้ วยตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note, “P/N”) สินเชื่อเพื่อการนาเข้ า
สินค้ า (Trust Receipt, “T/R”) และสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit, “P/C”) โดย ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560
บริ ษัทมียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 508.49 ล้ านบาท และ 562.43 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80.88 และร้ อยละ 85.80 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ โดย ณ สิ ้นปี 2560 เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจานวน 53.94 ล้ านบาท จาก ณ สิ ้นปี 2559 หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.61 เนื่องจากมีการสะสมยอดสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจานวน 123.33 ล้ านบาท
(2) เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 58.09 ล้ านบาท และ 43.23 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.24 และร้ อยละ 6.59 ของหนี ้สินรวมของบริ ษัท ตามลาดับ
- เจ้ าหนี ้การค้ า
บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าจานวน 33.50 ล้ านบาท และ 24.34 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 5.33 และร้ อยละ 3.71 ของหนี ้สินรวมของบริ ษัท ตามลาดับ โดยปกติบริ ษัทจะมีเจ้ าหนี ้การค้ าในสัดส่วนที่
ค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับปริ มาณการซื ้อสินค้ าในแต่ละปี ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ผลิตสินค้ าส่วนใหญ่จะมีข้อกาหนดให้ บริ ษัทชาระ
เงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า หรื อหากยินยอมให้ ชาระเงินหลังได้ รับสินค้ า ระยะเวลาเครดิตจะค่อนข้ างสัน้ กล่าวคือประมาณ 7 –
15 วัน ดังจะพิจารณาได้ จากอัตราส่วนระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ยของบริ ษัทประมาณ 10.21 วัน และ 11.00 วัน สาหรับปี
2559 และปี 2560 ตามลาดับ ซึง่ อยูใ่ นระดับปกติ
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- เจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้อื่น ส่วนใหญ่เกิดจากรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท แต่ยงั มิได้ ชาระ อาทิเช่น โบนัสค้ าง
จ่าย เจ้ าหนี ้กรมสรรพากร ค่าบริ การตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย ค่าบริ การขนส่งค้ างจ่าย ค่าเช่าที่ดินและอาคารค้ างจ่าย และ
ค่าบริ การอื่นๆ ค้ างจ่าย เป็ นต้ น โดย ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้อื่นคงค้ างจานวน 24.59 ล้ านบาท และ
18.88 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.91 และร้ อยละ 2.88 ของหนี ้สินรวมตามลาดับ ซึ่งลดลง 5.70 ล้ านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 23.20 ซึง่ เจ้ าหนี ้อื่นของบริ ษัทดังที่กล่าวข้ างต้ นเป็ นไปตามเงื่อนไขการจ่ายชาระที่บริ ษัทตกลงกับคูค่ ้ า
(3) หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหนี ้ที่เกิดจากการให้ บริ การสินเชื่อของสถาบันการเงินในการซื ้อรถบรรทุก
ขนส่งและรถที่ใช้ งานอื่นๆ ของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมียอดหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจานวน
10.51 ล้ า นบาท และ 7.47 ล้ า นบาท ตามลาดับ หรื อ คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 1.67 และร้ อยละ 1.14 ของหนี ส้ ิน รวม
ตามลาดับ โดยยอดหนี ้คงค้ างลดลง เนื่องจากการจ่ายชาระคืนตามกาหนดเวลาของสัญญา
(4) หนีส้ ินอื่น
หนี ้สินอื่น ประกอบด้ วยหนี ้สินภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี เงิน
ประกันพนักงานค้ างชาระ เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า เป็ นต้ น หนี ้สินอื่นโดยทัว่ ไปจะมียอดคงค้ างไม่สงู หรื อประมาณ 5 – 7
ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 1 ของหนี ้สินรวม โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็ นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ
สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมียอดหนี ้สินอื่นรวมจานวน 6.74 ล้ านบาท และ 5.80 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 1.07 และร้ อยละ 0.88 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับปกติ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม) ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 มีจานวน
128.77 ล้ านบาท และ 148.85 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.90 และร้ อยละ 18.41 ของสินทรั พย์ รวม
ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจานวน 20.08 ล้ านบาท จาก ณ สิ ้นปี 2559 เนื่องมาจากใน
เดือนมีนาคม 2560 บริ ษัทได้ มีการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจานวน 73 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท ทาให้ บริ ษัทมีทนุ ชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นจานวน 36.50 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน บริ ษัทประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลใน
เดือนธันวาคม 2560 จานวน 33.75 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิเบ็ดเสร็ จจานวน 17.33 ล้ านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 4.72 เท่า และ 4.29 เท่า
ตามลาดับ แหล่งเงินทุนหลักที่บริ ษัทใช้ ในการดาเนินธุรกิจที่ผา่ นมาจะมาจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินร่ วมกับ
เงินที่ได้ จากกาไรที่บริ ษัทได้ รับจากการดาเนินธุรกิจสะสมมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทพยายามที่จะรักษาระดับอัตราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ ซึง่ ที่ผา่ นมาอยู่ในระดับไม่เกินกว่า 4 – 5 เท่า ทังนี
้ ้
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.43 เท่า จากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้นซึง่ มาจากการเพิม่
ทุนจานวน 36.50 ล้ านบาท ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 33.75 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิเบ็ดเสร็ จจานวน
17.33 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ
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หุ้นจะปรับลดลงอีกเนื่องจากบริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะทาให้ เป็ นการเพิ่มศักยภาพให้ บริ ษัทสามารถกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินได้ มากขึ ้นเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นในอนาคต
3.

การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง

หน่วย: ล้ านบาท

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(ปรับปรุ งใหม่ ) (ปรับปรุ 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
สาหรับปี 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 82.40 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าจานวน 31.23 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 13.58 ล้ าน
บาท และบริ ษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี 2559 จานวน 26.35 ล้ านบาท ในขณะที่สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้
ไปในการดาเนินงานจานวน 36.98 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการใช้ เงินไปในการรวบรวมสินค้ าเพื่อนามาจาหน่าย โดย
ใช้ เงินไปในสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจานวน 123.54 ล้ านบาท ถึงแม้ จะได้ รับการชดเชยจากการรับชาระหนี ้จากลูกหนี ้การค้ า
และลูกหนี ้อื่นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 45.22 ล้ านบาท และมีเงินได้ มาจากเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าจานวน 23.56
ล้ านบาท แต่ยงั ไม่เพียงพอชดเชยกับกระแสเงินสดใช้ ไปจากการดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
สาหรับปี 2559 บริ ษัทมีเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุนจานวน 21.71 ล้ านบาท โดยเกิดจากการใช้ ไปในสินทรัพย์
ถาวรที่เพิ่มขึ ้นจานวน 41.88 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นส่วนใหญ่จะใช้ ไปในการก่อสร้ างคลังเก็บสินค้ าที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี และมี
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรจานวน 21.79 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการขายรถบรรทุกเก่า ในขณะที่สาหรับ
ปี 2560 บริ ษัทมีกระเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมการลงทุนจานวน 7.09 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ ไปในการซื ้อสินทรัพย์
ถาวรเพิ่มขึ ้นจานวน 12.26 ล้ านบาท ซึง่ เกี่ยวกับการก่อสร้ างคลังเก็บสินค้ าที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ตอ่ เนื่องจากปี 2559 โดย
ได้ รับการชดเชยจากเงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรจานวน 5.94 ล้ านบาท
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เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
สาหรับปี 2559 บริ ษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 45.66 ล้ านบาท เกิดจากการจ่ายดอกเบี ้ย
การลดลงของเงินเบิกเกินบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิ น และการจ่ายชาระคืนหนี ้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน จานวน 11.91 ล้ านบาท 24.34 ล้ านบาท และ 9.41 ล้ านบาท ตามลาดับ ในขณะที่สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีกระแส
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 30.88 ล้ านบาท โดยมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินจานวน 53.94 ล้ านบาท และเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจานวน 36.50 ล้ านบาท ในขณะเดียวกันบริ ษัทได้ มี
การจ่ายเงินปั นผลค้ างจ่ายจากปี 2559 จานวน 41.04 ล้ านบาท มีการจ่ายดอกเบี ้ย และจ่ายชาระคืนหนี ้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงินจานวน 12.22 ล้ านบาท และ 6.29 ล้ านบาท ตามลาดับ
4.

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ที่ผ่านมา สินทรัพย์หมุนเวียนหลักของบริ ษัทคือลูกหนี ้การค้ า สินค้ าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า ซึ่ง
รวมกันคิดเป็ นร้ อยละประมาณ 50 - 60 ของสินทรัพย์รวม โดยแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลัก ประกอบด้ วย เงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน และเจ้ าหนี ้การค้ า ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.74 เท่า
และ 0.77 เท่า ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ในขณะที่ หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ ว ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.30 เท่า และ 0.20 เท่า ตามลาดับ ก็พบว่ามีอตั ราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ วที่ต่าลง เนื่องจากบริ ษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่จดั เป็ นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหมุนเร็ วในการคานวณอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ ว คือสินค้ าคงเหลือที่สงู ขึ ้น นอกจากนี ้ อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที่ 0.14 เท่า และ (0.06)
เท่า ณ สิ ้นปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ยที่ระดับ 1.84 เท่า
และ (0.88) เท่า ตามลาดับ และอัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพันที่ระดับ 1.30 เท่า และ (0.51) เท่า ตามลาดับ ซึง่
ต่าลง มีสาเหตุมาจากบริ ษัทต้ องใช้ เงินทุนในการสะสมสินค้ าคงเหลือเพื่อจาหน่าย อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริ ษัท
ระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อใช้ ในการขยายการดาเนินธุรกิจ จะทาให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ปรับตัวดีขึ ้น และการบริ หารจัดการเงินทุนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ก็จ ะส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินที่จะปรับตัวดี
ขึ ้นตามลาดับ
ในส่วนของ Cash Cycle ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมี Cash Cycle ที่ 104.63 วัน และ 126.71 วัน
ตามลาดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือ จากการจัดเก็บสินค้ าเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ สามารถสนองตอบ
ต่อความต้ องการสินค้ าของลูกค้ าเมื่อปริ มาณสินค้ าในตลาดมีปริ มาณลดลง
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นสาหรับการขายสินค้ าและการให้ บริ การร้ อยละ 21.24 และร้ อย
ละ 23.75 ตามลาดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากการบริ หารจัดการต้ นทุนสินค้ าที่ดีขึ ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราส่วนกาไรสุทธิ
จะพบว่าอัตราส่วนกาไรสุทธิของบริ ษัทอยูท่ ี่ร้อยละ 2.02 และร้ อยละ 1.25 ตามลาดับ ซึ่งสาหรับปี 2560 ถึงแม้ บริ ษัทจะมี
อัตรากาไรขันต้
้ นสูงกว่าเมื่อเทียบกับปี ก่อนค่อนข้ างมาก แต่บริ ษัทกลับมีอตั รากาไรสุทธิคิดเป็ นร้ อยละต่ากว่าปี ก่อน ทังนี
้ ้ มี
สาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนในขณะที่รายได้ จากการ
ขายสินค้ าลดลง และในปี 2559 บริ ษัทมีกาไรจากการขายทรัพย์สินและกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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จานวน 15.35 ล้ านบาท ในขณะที่ในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรจากการขายทรั พย์ สิน เพียง 4.38 ล้ านบาท ในขณะที่มีผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น 6.67 ล้ านบาท
อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
สาหรับปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คิดเป็ นร้ อยละ 3.41 และร้ อยละ 1.99
ตามลาดับ ซึง่ ต่าลง เนื่องจากในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ อื่นสูงกว่าในปี 2560
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