แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
สินสุด น ี 1 น า ม 2561
บริ

อ ีย บ อแมส จํากด (ม า น)

สารบัญ
ส่ วนที 1

การประกอบธรก

นา

1

น ยบายและ า ร มการประกอบ ุรกิจ

2

ลก

ะการประกอบ ุรกิจ

5

ปจจย สียง

61

ร ยสิน ี ้ นการประกอบ ุรกิจ
5

ข้ อ ิ า างก มาย
ข้ อมูล

ส่ วนที

6

ปและข้ อมูลสํา

อน

การ ั การ ะการกากับ

ก การ

ข้ อมูล ลก ร ยและ ้ ู อ ้ นุ
รงสร้ างการจดการ

1

การกํากบดูแลกิจการ
1

ามรบ ิด อบ อสง ม

12

11 การ บ มุ าย นและการบริ ารจดการ าม สียง

1

12 รายการระ างกน

1

ส่ วนที

านะการ น ะ การ า นน าน

1

ข้ อมูล างการ งิน ีสํา

15

1

การ ิ ราะ และ ําอ ิบายของ ายจดการ

166

อกสารรั บรอ วา ก อ อ อ
อกสาร นบ
อกสารแนบ 1

รายละ อียด กีย กบกรรมการ ้ บู ริ าร ้ มู ีอํานาจ บ มุ และ ลขานุการบริ

อกสารแนบ 2

รายละ อียด กีย กบกรรมการของบริ ยอย

อกสารแนบ

รายละ อียด กีย กบ

อกสารแนบ

รายละ อียด กีย กบรายการประ มินรา า ร ยสิน

อกสารแนบ 5

แบบประ มิน าม ียง อของระบบการ บ มุ าย น

น้ างาน ร จสอบและ

น้ างานกํากบดูแลการป ิบ ิงานของบริ

ส่ วนที
การประกอบธุรกิจ

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

. น ยบายและ าพรว การประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ABM”) ดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิง ชีวมวลหลากหลาย
ประเภท อาทิเช่น กะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง (Bi
) เปน ้ น ห้ กบั
ลูก ้ าอุ สาหกรรม นหลายสาขาธุรกิจ งมี วาม ้ องการ ช้ พลังงานเชื อเพลิงชีวมวล นกระบวนการ ลิ ทัง นประเท และ
่างประเท
1.1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เปนอง ์กรชันนําด้ านการจัดหาเชือเพลิงชีวมวล นระดับภูมิภา เอเชีย
พันธกิจ

อบสนอง วาม ้ องการของลูก ้ า อย่า งรวดเรว ด้ ว ยเชื อเพลิง ชี ว มวลทีหลากหลาย ห้ วามสํา ั ด้ า น
ุ ภาพและมีปริ มา เชื อเพลิงชีวมวลทีสามาร ส่ง งลูก ้ าได้ อย่าง ่อเนืองและสมําเสมอ พร้ อมด้ วยระบบโลจิส ิกส์ที อบ
โจทย์ รวมทังการบริ การหลังการขายทีเปนเลิ และ ํานง ง ลประโยชน์ของ ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท
1.

ประวั ิ วา ปน า การ ปลียนแปล และพั นาการทีสา ั

รอบ รัว วรส าพรมีประสบการ ์ นการดําเนินธุรกิจมามากกว่า ปี โดยเริ ม ้ นจากธุรกิจการเปน ้ ู ลิ งธูป
วั ุดิบยาจุดกันยุง และจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวลจากแกลบ เ ษไม้ และเ ษ ื น ห้ กับโรงงานอุ สาหกรรม ่อมาจงมีการ
จัด งบริ
ั ษัทขนเมือวันที สิงหา ม
ภาย ้ ชือบริ ษัท อุ สาหกรรม งธูปไทย จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ ม ้ น 1 ล้ าน
บาท เพือขยายการดําเนินธุรกิจดังกล่าว ่อมา บริ ษัทได้ จดั งบริ
ั ษัทย่อยชือ บริ ษัท ส าพรธนาพั น์ จํากัด (“ ”) ขนเมือวันที
มีนา ม
เพือ ห้ บริ การขนส่งสิน ้ าทางร และทํา ห้ การบริ หารการจัดส่งสิน ้ าเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามาร
ห้ บริ การได้ ทัน ามเวลาทีลูก ้ ากําหนด นอกจากนี บริ ษัทยังมีการลงทุน น ลังสิน ้ าหลายแห่ง เพือเปนจุดรับ รวบรวม เกบ
สํารองและกระจายสิน ้ า ห้ กบั บริ ษัทอีกด้ วย
ภายหลังธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลได้ เ ิบโ อย่าง ่อเนือง าม วาม ้ องการเชือเพลิงทดแทนที
เพิมมากขน บริ ษัทจงหันมาเน้ นธุรกิจการจัดหา และจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวล โดยยกเลิกการดําเนินธุรกิจ ลิ งธูป และ
วั ดุ ิบยาจุดกันยุง และเปลียนชือเปนบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด เมือวันที
ลุ า ม
เพือ ห้ ชือสอด ล้ องกับประเภท
ธุรกิจหลักมากขน นอกจากนี บริ ษัทได้ จดั งบริ
ั ษัทย่อยชือ บริ ษัท ภาประภัส จํากัด (“ ”) เมือวันที 1 ลุ า ม
เพือรองรับ
การขยาย ัวของธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหาและจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวลทีได้ รับการยกเว้ น
ภาษี มลู ่าเพิม บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลมาอย่างยาวนานจนเปนทีรู้จกั และ
ได้ รับการยอมรับจาก ้ จู ัดจําหน่ายและ ้ ู ืออย่างกว้ างขวางจากหลากหลายอุ สาหกรรม รวมไป ง ้ จู ัดจําหน่ายและลูก ้ า น
่างประเท บริ ษัทจงได้ จัด งบริ
ั ษัทย่อย น ่างประเท บริ ษัท ได้ แก่ A i Bi
i (“AB ”) A i Bi
B (“AB ”) และ A i Bi
B (“AB ”) เพือดําเนินการจัดหาสิน ้ าเชือเพลิงชีวมวล

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

ส่วนที หน้ าที 1

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

นประเท อินโดนีเ ียและมาเลเ ีย และจําหน่าย ห้ กบั ABM เพือ ห้ ABM นําไปจัดจําหน่าย อ่ โดยมีทงการจั
ั
ดส่งสิน ้ าเชือเพลิง
ชีวมวล รงจาก บริ ษัทย่อยดังกล่าว ห้ กบั ลูก ้ าของ ABM น า่ งประเท และจัดส่งมายัง ลังสิน ้ าของ ABM นประเท ไทย

ปี

การเปลียนแปลง และพั นาการทีสํา ั นช่วงปี 1
- วันที กุมภาพันธ์ 1 บริ ษัทเสนอขายหุ้น ห้ กบั ประชาชนทัวไปเปน รังแรก จํานวน
1
หุ้น

ล้ าน

- วันที มิ นุ ายน 1 บริ ษัทได้ รับการประกา เกียร ิ ุ ระดับ ้ น ปี ที นกิจกรรมการร รง ์
ลดส ิ ิอบุ ั ิเห จุ ากการทํางาน ห้ เปน นู ย์ (
A i
i ) ของกระทรวงแรงงาน
- วันที สิงหา ม 1 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้ ่านการรับรองมา ร าน การ
บริ หารงาน ุ ภาพ
1 1
- วันที สิงหา ม 1 บริ ษัทร่ วมพิธีลงนามสั า ือขายไม้ โ เรว (A i
i ) ล่วงหน้ า
ระหว่า ง อง ์ ก ารอุ สาหกรรมป่ าไม้ และ บริ ษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จํ า กัด (มหาชน) อง ์ ก าร
อุ สาหกรรมป่ าไม้
- วันที พ ษจิกายน 1 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้ ่านการรับรองมา ร าน
การจัดการสิงแวดล้ อม 1 1 1
- บริ ษัท เอบีเอม เพลเลทส์ จํากัด จัด งข
ั นเมือวันที พ จิกายน 1 โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ ม ้ น
เท่ากับ
ล้ านบาท และแบ่งออกเปนหุ้นสามั จํานวน 1
หุ้น มูล ่าที ราไว้ 1 บาท ่อ
หุ้น โดยบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ือหุ้นจํานวน
หุ้น หรื อ นสัดส่วนร้ อยละ
ของทุนจดทะเบียน

ประกา เกียร ิ ุ และการรับรองมา ร าน ปี

ส่วนที หน้ าที

1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บริ ัท อ ีย บ อแ ส จากั

า น

ธุรกิจ นส่
เพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจจัดหา

ธุรกิจจั าและจั
จา น่ าย อ พลิ ีว วล

ธุรกิจ ลิ ีว วลอั แท่

และจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล

บริ ษัท ภาประภัส จํากัด

บริ ษัท เอบีเอม เพลเลทส์ จํากัด

บริ ษัท ส าพรธนาพั น์ จํากัด
A i Bi

i

A i Bi
A i Bi

สั ส่ วนการ อ นุ ย
รอยละ

ราย อบริ ัทย่ อย
บริ ษัท เอบีเอม เพลเลทส์ จํากัด

การประกอบธุรกิจ
ลิ ไม้ สบั และชีวมวลอัดแท่ง

บริ ษัท ภาประภัส จํากัด

จัด หาและจัด จํ า หน่ า ยเชื อเพลิ ง ชี ว มวลที ได้ รั บ การ
ยกเว้ นภาษี มลู ่าเพิม

A i Bi

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากประเท อินโดนีเ ีย และจัด

i

จําหน่าย ห้ กบั ABM แ เ่ พียง ้ เู ดียว
A i Bi

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากประเท มาเลเ ีย นบริ เว

B

อา าเข เมือง Bi

และจัดจําหน่าย ห้ กับ ABM

แ เ่ พียง ้ เู ดียว1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

( -)

ส่วนที หน้ าที

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ราย อบริ ัทย่ อย

สั ส่ วนการ อ นุ ย
รอยละ

การประกอบธุรกิจ

A i Bi

จัดหาเชื อเพลิงชีวมวลจาก ประเท มาเลเ ีย ยกเว้ น

B

บริ เว เข เมือง Bi

และจัดจําหน่าย ห้ กบั ABM

แ เ่ พียง ้ เู ดียว1
ห้ บริ การขนส่งสิน ้ าทางร บรรทุก โดย ห้ บริ การกับ

บริ ษัท ส าพรธนาพั น์ จํากัด

ABM และ

เปนหลัก และหากมี กํ า ลัง การ

ห้ บริ การเหลือ นบางช่วงกจะ ห้ บริ การขนส่งกับบริ ษัท
ทีเกียวข้ อง และบริ ษัทอืนด้ วย
หมายเห ุ 1 การจัด งั บริษัท นประเท มาเลเ ีย เนืองจากพันธมิ ร นประเท มาเลเ ียมี วามเชียวชา การจัดหา นแ ล่ ะพืนทีแ ก า่ งกัน

1.

วา สั พันธ์ กับกลุ่ ธุรกิจ อ
ไม่มี
-

ส่วนที หน้ าที

อ ุน

่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยดํ า เนินธุรกิ จ จัด หาและจัด จํ า หน่า ยเชื อเพลิง ชี ว มวลเป็ นหลัก ทังนี การจัด หาและจัด
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลจะดําเนินการโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังในประเทศและต่างประเทศ ได้ แก่ ABMP PPP ABI
ABE ABR และมี STP สนับสนุนการดําเนินการให้ บริ การขนส่งเชื อเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหาและจัด
จําหน่าย โดยแสดงโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจได้ ดงั นี
รายได้ แบ่ งตามประเภทธุรกิจ

ดําเนินการ
โดย

รายได้ จากการขายสินค้ า

2559

2560

2561

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

1,276.11

98.55

1,239.55

99.48

1,285.32

99.01

- ในประเทศ

ABM และ PPP

,140.46

88.08

1,130.39

90.72

936.14

72.11

- ต่างประเทศ

ABM

135.65

10.48

107.93

8.66

349.18

26.90

- ต่างประเทศ – บริ ษัทย่อยใน

ABE

-

-

1.23

0.10

-

-

รายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง2/ STP

2.17

0.17

1.35

0.11

3.51

0.27

16.55

1.28

5.16

0.41

9.38

0.72

1,246.06 100.00

1,298.21

100.00

ต่างประเทศ1/

รายได้ อืน

3/

และ
บริษัทย่ อย

รวม

1,294.83 100.00

หมายเหตุ:
1 เนืองจากในช่วงแรกที ABI อยู่ระหว่างการดําเนินการขอใบอนุ าตการส่งออกกะลาปาลม กะลาปาลมที ABI เก็บรวบรวมได้ ในช่วงนัน จงมี
การขายตรงให้ กับลูกค้ าอินโดนีเ ียรายเดียว โดยหลังจากนัน ABI และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศจะมีหน้ าทีจัดหาและขายตรงกับ ABM เท่านัน
2 รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งทีแสดงในตารางข้ างต้ น เป็ นรายได้ เ พาะส่วนทีทาง STP ให้ บริ การขนส่งกับบุคคลภายนอก ทังนี STP จะ
ให้ บริ การขนส่งกับบริษัท และ PPP เป็ นหลัก
3 รายได้ อืนประกอบด้ วย (1) รายได้ จากการขายสินทรัพย (2) กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (3) รายได้ จากการเคลมประกัน
ทรัพยสิน และ (4) รายได้ อืน

ลิตภั ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทําการจัดหาและจัดจําหน่ายสามาร แบ่งได้ เป็ น 5 กลุม่ หลัก โดยมีรายได้ จาก
การขายแบ่งตามประเภทของ ลิตภั ในระหว่างปี 2559 ง ปี 2561 ดังนี
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รายได้ แบ่ งตามกลุ่ม ลิตภัณ

2559
ล้ านบาท

การขายในประเท

1.140.46

2560

2561

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท

ร้ อยละ

89.37 1,130.39

91.19

936.14

72.83

-

กะลาปาลม

610.81

47.86

554.19

44.71

619.33

48.18

-

ไม้ สบั และส่วนอืน ของไม้

295.73

23.17

366.38

29.56

177.33

13.80

-

ชีวมวลอัดแท่ง

107.43

8.42

83.06

6.70

24.22

1.88

-

ขีกบ ขีเลือย และ นุ่ ไม้

121.32

9.51

97.17

7.84

115.26

8.97

-

สินค้ าอืน

5.17

0.41

29.59

2.38

-

-

135.65

10.63

109.16

8.81

349.18

27.17

135.65

10.63

77.83

6.28

59.91

4.66

การขายต่ างประเท
-

กะลาปาลม

-

ไม้ สบั และส่วนอืน ของไม้

-

-

0.09

0.01

-

-

-

ชีวมวลอัดแท่ง

-

-

28.63

2.31

289.27

22.51

-

สินค้ าอืน

1.38

0.11

-

-

-

กะลาปาลม (บริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศ)

1.23

0.10

-

-

100.00 1,239.55

100

1,285.32

100

รวม
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1,276.11

-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
แ นภาพแสดงสัดส่ วนรายได้ จากการขายแยกตามประเภทของ ลิตภัณ ป 2559 งป 2561

ลักษณะ ลิตภัณ หรือบริการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก คือ การจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ กบั ้ ทู ีมีความต้ องการ
ใช้ เ ชื อเพลิง ชี ว มวล ทัง ้ ูทีมี ค วามต้ องการใช้ เ ชื อเพลิง ชี ว มวลเป็ นเชื อเพลิ งในกระบวนการ ลิต ได้ แ ก่ กลุ่ม โรงงาน
อุตสาหกรรม และกลุม่ โรงไ ้า และ ้ ทู ีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ ประโยชนด้ านอืน เช่น กลุม่ ้ แู ปรรู ปชีวมวล กลุม่ ้ ู ลิต
ลิตภั ไม้ และกลุม่ ทีนําเชือเพลิงชีวมวลไปจัดจําหน่ายต่อ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดหาเชือเพลิงชีวมวล
จากแหล่ง ้ ู ลิต และ ้ จู ําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ( S
) ทีมีคุ ภาพและน่าเชือ ือ ทังนี การจัดหาในประเทศจะ
ดําเนินการ ่าน ABM และ PPP ส่วนการจัดหาในต่างประเทศจะดําเนินการ ่าน ABI ABE และ ABR โดยการจัดจําหน่าย
ให้ กบั ลูกค้ าจะดําเนินการ ่าน ABM และ PPP เท่านัน
เชือเพลิงชีวมวล (B
) คือ เชือเพลิงทีได้ จากสิงมีชีวิตหรื อสารอินทรี ยทีสามาร เปลียนเป็ นพลังงาน
ได้ เช่น ล ลิตรองจากกระบวนการแปรรูป ล ลิตทางการเกษตร และ ล ลิตส่วนเหลือหลังการเก็บเกียวทางการเกษตร
และป่ าไม้ เป็ นต้ น โดยเชื อเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหาและจัดจําหน่ายนัน เป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมาจาก
ลิตภั ทางการเกษตร งสามาร แบ่งได้ ตามแหล่งทีมาเป็ น 3 ประเภท คือ
1. เชื อเพลิงชีวมวลทีได้ จ ากกระบวนการแปรรู ป ล ลิต ทางการเกษตร เช่น กะลาปาลม ใยปาลม ทะลาย
ปาลมจากโรงสกัดนํามันปาลมดิบ ขีกบจากโรงงานเ อรนิเจอรไม้ ขีเลือย ปี กไม้ และส่วนอืน ของไม้ จาก
โรงเลือย แกลบจากโรงสีข้าว และชานอ้ อยจากโรงงาน ลิตนําตาล เป็ นต้ น
2. เชื อเพลิง ชีวมวลทีได้ จ ากการทํา เกษตร เช่น างข้ าวจากนาข้ า ว ปลายไม้ รากไม้ และตอไม้ จ ากสวน
ยางพารา ใบอ้ อยและยอดอ้ อยจากไร่ อ้อย เหง้ ามันสําปะหลังจากไร่ มนั สําประหลัง และ งั ข้ าวโพดจากไร่
ข้ าวโพด เป็ นต้ น
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3. เชื อเพลิง ชีว มวลทีได้ จากการปลูกข นใหม่เ พือเป็ นแหล่ง พลังงานโดยเ พาะ ส่ว นมากเป็ นไม้ โตเร็ ว เช่น
กระ ินยักษ ยูคาลิปตัส และห ้ าเนเปี ยร เป็ นต้ น
โดยเชือเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหาและจัดจําหน่ายนัน ส่วนให ่จะเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีได้ จาก
กระบวนการแปรรูป ล ลิตทางการเกษตร
้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะใช้ วิธีการเ าไหม้ โดยตรง (
) เพือเปลียน
เชือเพลิงชีวมวลเป็ นพลังงานความร้ อนและนําไปใช้ ในกระบวนการ ลิตของตน กล่าวคือ ้ ใู ช้ จะนําเชือเพลิงชีวมวลไปเ า
ในเตาเ า เพือให้ เกิดความร้ อนในหม้ อไอนํา (B ) จนนําในหม้ อไอนําเดือดและกลายเป็ นไอนํา โดยไอนําทีได้ จะมี
ความดัน อุ หภูมิ และอัตราการไหลตามที ้ ใู ช้ กําหนดไว้ และ ้ ใู ช้ จะนําไอนํานีไปใช้ ประโยชนในกระบวนการ ลิตต่อไป
เช่น นําไปใช้ หมุนกังหันไอนําเพือ ลิตไ ้า นําไปใช้ เป่ าอากาศเพือทําให้ เส้ นใย ้ าแห้ งในโรงงานทอ ้ า และนําไปใช้ ่า
เชือในอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้ น ทังนี ไอนําสามาร นําไปใช้ ประโยชนได้ ในหลากหลายรู ปแบบในกระบวนการ ลิตของ
แต่ละอุตสาหกรรม และในแต่ละขันตอน ขนกับ ้ ใู ช้ งาน ทังนี ้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวลจะต้ องเลือกประเภทเชือเพลิงชีวมวลให้
เหมาะสมกับเทคโนโลยีของเตาเ าและหม้ อไอนําทีมีอยู่ โดยบางเทคโนโลยีสามาร รองรับเชื อเพลิงชีวมวลได้ ประเภท
เดียว แต่บางชนิดสามาร รองรับเชือเพลิงชีวมวลได้ หลายประเภท งเทคโนโลยีทีสามาร รองรับเชือเพลิงชีวมวลได้ หลาย
ประเภทจะสามาร เพิมความยืดหยุ่นให้ กบั ้ ใู ช้ งาน เนืองจากสามาร ใช้ เชือเพลิงชีวมวลประเภทหนง ทดแทนอีกประเภท
ได้
ลิตภั

ทีบริ ษัทจัดหาและจัดจําหน่ายสามาร แบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ หลักดังนี

กลุ่มท 1 กะลาปาลม P
S
กะลาปาลม ือเป็ น ลิตภั
ลพลอยได้ จากกระบวนการสกัดนํามันปาลม งเป็ นกระบวนการแยกนํามันออก
จากเนือและเมล็ด ในของ ลปาลมของโรงงานอุต สาหกรรม ลิต นํามันปาลมดิบ โดยการสกัด นํามันปาลมจากปาลม
ทะลายสดจะได้ กะลาปาลมจากกระบวนการ ลิตประมา ร้ อยละ 4 ของนําหนักปาลมทะลายสด
กะลาปาลมเป็ นส่วนประกอบหนงของ ลปาลม โดยจะเป็ นส่วนทีหุ้มเมล็ดในของ ลปาลม ลักษ ะทัวไปมีสี
นําตาลเข้ ม เนือแข็ง และมีคุ สมบัติให้ ค่าพลังงานความร้ อนอยูใ่ นระดับสูง โดยค่าความร้ อนจะขนอยูก่ บั ค่าความชืนและ
ขนาดของกะลาปาลม

เมลดใน

รป ลปาลมและส่ วนประกอบ
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

กลุ่มท 2 ไม้ สับและส่ วนอืน ของไม้
ลิตภั กลุม่ ไม้ สบั และส่วนอืน ของไม้ ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจําหน่าย ได้ แก่ ไม้ สบั ปี กไม้ หัวไม้ ไม้ ื น ส่วน
อืน ของไม้ งได้ จากกระบวนการตัดและเลือยไม้ เช่น โรงเลือย โรงงาน ลิตไม้ สบั โรงงาน ลิตไม้ แปรรู ป และโรงงาน
เ อรนิเจอรไม้ เป็ นต้ น งจะมีขนาดแตกต่างกันออกไปตามการใช้ งานทีลูกค้ าต้ องการ โดย ลิตภั กลุม่ ไม้ สบั และส่วน
อืน ของไม้ ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดจําหน่ายจะมาจากไม้ ยางพารา และไม้ 13 ชนิดทีได้ รับการอนุ าตจากกรมป่ าไม้

รปไม้ สับ

รปปกไม้

รปไม้ ื น

กลุ่มท 3 ขกบ ขเลือย และ ุ่ นไม้
S
,S
,
ขีกบ ขีเลือย และ นุ่ ไม้ เป็ น ลิตภั
ลพลอยได้ ทีได้ จากการแปรรู ปไม้ ขีกบมีลกั ษ ะเป็ นเปลือกไม้ บาง ได้
จากการไสไม้ ส่วนขีเลือยและ นุ่ ไม้ มีลกั ษ ะเป็ น ง คล้ าย นุ่ นําหนักเบา ได้ จากการเลือยไม้ งได้ มาจากกระบวนการ
แปรรูปไม้ เช่น โรงเลือย โรงงาน ลิตไม้ แปรรูป และโรงงานเ อรนิเจอรไม้ เป็ นต้ น

รปขกบ

รปขเลือย

รป ุ่ นไม้

กลุ่มท 4 วมวลอัดแท่ ง
P
ชีวมวลอัดแท่ง คือ ลิตภั ทีเกิดจากการนํา ลพลอยได้ จากการแปรรู ป ล ลิตทางการเกษตร เช่น เปลือกไม้
ส่วนอืน ของไม้ ขี กบ ขี เลือย และแกลบ เป็ นต้ น มา ่านกระบวนการย่อย ลดความชื น และนํา มาอัด เป็ นแท่ง เป็ นรู ป
ทรงกระบอกขนาดเล็ก ทังนี ชีวมวลอัดแท่งมีความหนาแน่นสูง และค่าความชืนตํา จากกระบวนการ ลิตทีมีการอัด และ
่านความร้ อน จงทําให้ ชีวมวลอัดแท่งมีค่าความร้ อนสูงกว่าเชือเพลิงชีวมวลก่อนทีจะนํามาอัดแท่ง ลิตภั ชีวมวลอัด
แท่งทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจําหน่ายโดยส่วนมากจะ ลิตจาก ลพลอยได้ จากไม้ เช่นขีกบ ขีเลือย หรื อทีเรี ยกว่า
P นอกจากนี ยังมีการจําหน่ายชีวมวลอัดแท่งประเภทอืนด้ วย เช่น แกลบอัดแท่ง และขีเลือย สมแกลบอัดแท่ง เป็ น
ต้ น
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รป วมวลอัดแท่ ง

กลุ่มท 5 สินค้ าอืน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลอืน เพือเป็ นทางเลือก และตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า ได้ แก่ แกลบ ใยปาลม ทะลายปาลม งั ข้ าวโพด เหง้ ามัน เป็ นต้ น นอกจากนี เมือเดือนธันวาคม 2559 บริ ษัทเริ ม
จัด หาและจัด จํา หน่า ยสินค้ า อืนนอกเหนือจากเชื อเพลิง ชี วมวล ได้ แก่ ลิตภั ไม้ แปรรู ป งเป็ น ลิตภั ทีบริ ษั ท
สามาร จัดหาได้ จาก S
ทีจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ บริ ษัท ได้ แก่ โรงเลือย และโรงงานไม้ แปรรู ป และขาย
ให้ กบั ลูกค้ าทีเป็ น S
ของบริ ษัท ได้ แก่ โรงงาน ลิตเ อรนิเจอรไม้ และลูกค้ าทีมีความต้ องการในต่างประเทศ
ทังนี ราคาของเชือเพลิงชีวมวลจะแปร นั ตามค่าความร้ อน งค่าความร้ อนจะแปร ก นั ตามค่าความชืน โดยใน
การ ือขาย ้ ู ื อ ้ ูขายจะมีการตกลงราคาพร้ อมทังกํา หนดระดับค่าความชื นของเชื อเพลิงชี วมวลแต่ละประเภท โดย
เชือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทจะให้ พลังงานจากการเ าไหม้ แตกต่างกัน ตามลักษ ะองคประกอบต่าง ของชีวมวลแต่
ละชนิด และสัดส่วนความชืนทีสะสมอยู่ในชีวมวล งสามาร แสดงได้ ดงั นี
นิดของเ ือเพลิง วมวล1/

ค่ าความ ืน

ค่ าความร้ อน

ร้ อยละ

กิโลแคลอรต่ อกิโลกรัม

กลุ่มท 1 กะลาปาลม

12

4,039

กลุ่มท 2 ไม้ สับและส่ วนอืน ของไม้

55

1,570

55

1,570

กลุ่มท 3 ขกบ ขเลือย และ ุ่ นไม้
ขีเลือยยางพารา
กลุ่มท 4 วมวลอัดแท่ ง2/

ขนกับขนาดของชีวมวลอัดแท่ง และประเภทของชีวมวลทีนํามาอัดแท่ง
เช่น

P

ทีมีคา่ ความชืนไม่เกินร้ อยละ 10 จะมีค่าความร้ อนอยู่

ประมา 3,900 – 4,300 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

นิดของเ ือเพลิง วมวล1/

ค่ าความ ืน

ค่ าความร้ อน

ร้ อยละ

กิโลแคลอรต่ อกิโลกรัม

แกลบ

12

3,231

ใยปาลม

39

2,725

ทะลายปาลม

59

1,730

งั ข้ าวโพด

40

2,299

40

1,312

กลุ่มท 5 เ ือเพลิง วมวลอืน

เหง้ ามัน

ทีมา: กรมพั นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
หมายเหตุ: 1 แสดงเ พาะเชือเพลิงทีข้ อมูลจากกรมพั นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
2 ค่าประมา การจากบริ ษัท

การตลาดและการแข่ งขัน
นโยบายการตลาดของ ลิตภัณ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย งต่อไปนีจะเรี ยกรวมว่า บริษัท มีนโยบายการตลาดของ ลิตภั

ดังนี

1. ลิตภัณ
บริ ษัทมุ่งเน้ นทีจะจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีมีคุ ภาพให้ กับลูกค้ า บริ ษัทจงให้ ความสําคั ตังแต่ขนตอนการ
ั
คัดเลือก S
การขนส่ง และการจัดเก็บ ลิตภั โดยบริ ษัทมีขนตอนการควบคุ
ั
มคุ ภาพของ ลิตภั อย่าง
ละเอียดตลอดขันตอนการดําเนินงาน ทังค่าความชื น สี ขนาด สิงเจือปน โดยมีทงการทดสอบ
ั
่านห้ องป ิบตั ิการและ
ประเมินทางกายภาพ เพือให้ ลกู ค้ ามีความมันใจในคุ ภาพของ ลิตภั เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท นอกจากนี บริ ษัท
ยังให้ ความสําคั ต่อการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยบริ ษัทมีเชือเพลิงชีวมวลให้ ลกู ค้ าเลือกอย่างหลากหลาย
ทําให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกในการใช้ ลิตภั ทดแทนกร ีที ลิตภั ทีลูกค้ าใช้ เป็ นประจํามีราคาสูงขน งต่างจากบริ ษัท
ส่วนให ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทีจะเลือกขายเพียง ลิตภั ประเภทเดียว ทังนี บริ ษัทยังสนองตอบความต้ องการของ
ลูกค้ าในแง่ของการยกระดับมาตร านของ ลิตภั ทีบริ ษัทจําหน่าย โดยเชือเพลิงชีวมวลทีเป็ น ลพลอยได้ จากไม้ ของ
บริ ษัท ได้ แก่ ชีวมวลอัดแท่งที ลิตจาก ลพลอยได้ จากไม้ (
P ) ขีกบ ขีเลือย ไม้ สบั และส่วนอืน ของไม้ ได้ รับ
การรับรองตามมาตร านการจัดการป่ าไม้ ยงยื
ั น S
( ) ของ T
S
( S ) งเป็ นมาตร านทีรับรองว่า ลิตภั ทีบริ ษัทจําหน่ายนันได้ มาจากแหล่งทีมาทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล และ
สามาร ตรวจสอบกลับได้ ตลอดทังห่วงโ ่ของ ลิตภั ทังนี ้ ปู ระกอบการต่างประเทศหลาย ประเทศ จะมีข้อกําหนดที
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จะ ือเชื อเพลิง ชีว มวลจาก S
ทีได้ รับการรับรองตามมาตร านดังกล่า ว จงทําให้ บริ ษัทมีข้อได้ เ ปรี ย บในการ
จําหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศ เมือเทียบกับ ้ จู ดั หาและจัดจําหน่ายรายอืนในประเทศไทย
2. การให้ บริการ
บริ ษัทให้ ความสําคั กับการบริ การทังก่อนและหลังการขาย โดยบริ ษัทมี ้ เู ชียวชา คอยดูแลและให้ คําปรกษา
ด้ านการใช้ ลิตภั เชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมกับเตาเ าและเทคโนโลยีของหม้ อไอนํา (B ) หรื อความต้ องการของ
ลูกค้ า โดยสามาร ให้ คําปรกษาทังกับลูกค้ าทีอยู่ในขันตอนการศกษาความน่าจะเป็ นในการใช้ เชือเพลิงชีวมวล ลูกค้ าทีใช้
เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการ ลิตอยู่แล้ ว ลูกค้ าทีมีการการปรับแต่งการเ าไหม้ ของหม้ อไอนําใหม่ หรื อลูกค้ าทีมีความ
ต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลประเภทใหม่ โดย ้ เู ชียวชา ของบริ ษัทจะเข้ าไปพูดคุยสอบ าม งความต้ องการ ตรวจสอบ
หม้ อไอนํา และให้ คําแนะนํา งทีโรงงานของลูกค้ า เพือให้ ลูกค้ ามันใจได้ ว่า ลิตภั เชื อเพลิงชีวมวลที ือจากบริ ษัท
สามาร นําไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกระบวนการ ลิตของลูกค้ า ในส่วนของการให้ บริ การขนส่ง บริ ษัทมี
การว่าจ้ าง STP และ ้ ปู ระกอบการขนส่งรายอืนเพือทําการขนส่ง ลิตภั ให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทมีเก การคัดเลือก
้ รู ั บจ้ า งขนส่ง ตามมาตร านทีบริ ษั ทกํ าหนด และมีก ารประเมิน ้ ูรับจ้ า งขนส่งอย่า งสมําเสมอ เพือให้ สามาร จัด ส่ง
ลิตภั ให้ กบั บริ ษัทได้ ตามแ นงาน ลิตภั
งมือลูกค้ าตามกําหนดเวลา และลดการสู เสียของ ลิตภั ระหว่าง
ขนส่ง ทังนี STP ได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุ ภาพ IS 9001: 2015 งทําให้ มนใจได้
ั
ว่าการบริ หารงานขนส่งของ
STP มีมาตร านระดับสากล
3. การบริหารต้ นทุน
บริ ษัทเน้ นการบริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพ งมีส่วนช่วยให้ บริ ษัทสามาร นําเสนอ ลิตภั เชือเพลิง
ชีวมวลในราคาทีสามาร แข่งขันได้ ให้ กับลูกค้ า โดยทีมงานของบริ ษัทมีการเ ้าติดตามส านการ อุปสงคและอุปทาน
ของตลาด ลิตภั เชื อเพลิงชีวมวลอย่างใกล้ ชิด เพือให้ บริ ษัทสามาร จัดหา ลิตภั เชื อเพลิงขีวมวลในราคาและ
ปริ มา ทีเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาได้ ประกอบกับบริ ษัทมีคลังสินค้ าเพือจัดเก็บ ลิตภั เชื อเพลิงชีวมวลทังในและ
ต่างประเทศ ง 4 แห่ง ทําให้ บริ ษัทสามาร วางแ นการสัง ือและขายได้ อย่างคล่องตัว และสามาร บริ หารสินค้ าคงคลัง
ให้ อยู่ใ นระดับทีเหมาะสมได้ อีก ทังยัง ช่ว ยให้ บริ ษัทวางแ นการจัดส่ง ลิต ภั ได้ อย่า งมีประสิทธิ ภาพมากขนด้ ว ย
นอกจากนี บริ ษัทยังเพิมการบริ หารการขนส่งให้ มีประสิทธิ ภาพ โดยมีรูปแบบการขนส่ง ลิตภั จาก S
ไปยัง
ลูกค้ าโดยตรงโดยไม่ ่านเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท ( การขนส่งตรง ) งช่วยลดต้ นทุนในการขนส่งและจัดเก็บ ลิตภั ได้
อีกทางหนง
4. การจําหน่ ายและ ่ องทางการจัดจําหน่ าย
ช่องทางการจัดจําหน่าย ลิตภั เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท แบ่งได้ เป็ น 2 ช่องทาง คือ
(1) การขายโดยตรงให้ กบั ้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวล งได้ แก่ กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม กลุม่ โรงไ ้า กลุม่ ้ แู ปรรูปชีว
มวล และกลุม่ ้ ใู ช้ ประโยชนชีวมวลในอุตสาหกรรมอืน
(2) การขาย ่าน ้ จู ดั จําหน่าย ( T
) งT
จะทําการขายต่อให้ กบั ้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวลอีกทอดหนง
โดยสัดส่วนของรายได้ จากการขายเชือเพลิงชีวมวลแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่ายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ทังในและต่างประเทศสําหรับปี 2558 งปี 2561 สามาร แสดงได้ ดงั นี
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หมายเหตุ: สัดส่วนรายได้ จาการขายเชือเพลิงชีวมวลทีแสดง ไม่รวมการรายได้ จากการจําหน่าย ลิตภั

ไม้ แปรรูปของบริษัท

การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ ายในประเทศ
การจําหน่าย ลิตภั เชื อเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ าในประเทศจะใช้ ทงั 2 ช่องทาง ดังกล่าว โดยสัดส่วนการ
จําหน่ายให้ กบั ้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวลคิดเป็ นประมา ร้ อยละ 73 งร้ อยละ 79 ของการจําหน่ายในประเทศทังหมด และส่วน
ทีเหลืออีกประมา ร้ อยละ 21 งร้ อยละ 27ของการจําหน่ายในประเทศทังหมด เป็ นการจําหน่ายให้ กบั T
สําหรับ
กร ีทีเป็ นลูกค้ าใหม่พนักงานขายจะทําการระบุลกู ค้ าทีจะทําการติดต่อนําเสนอ ลิตภั เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท โดย
ทําการสํารวจหา ้ ทู ีมีความต้ องการใช้ จากข้ อมูล ้ ใู ช้ หม้ อไอนํา (B ) ข้ อมูลโรงไ ้าทีดําเนินการเชิงพา ิชย และ หรื อ
เว็บไ ตทีเกียวข้ อง หรื อในบางกร ี ลูกค้ าทีมีความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอาจจะเป็ น ้ ตู ิดต่อมาทางบริ ษัทเอง โดย
บริ ษัทมีช่องทางในการประชาสัมพันธ ลิตภั เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท ่านการโ ษ าออนไลน เว็บไ ตบริ ษัท การ
ออกงานแสดงสินค้ า และการบอกปากต่อปากของลูกค้ า เป็ นต้ น และพนักงานขายจะทําการเข้ าพบเพือสอบ ามและ
ประเมินความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลจากลูกค้ าแต่ละราย โดยจะพิจาร าจากประเภทของหม้ อไอนํา กําลังการ ลิต
และประเภทของการใช้ งาน เพือสามาร นําเสนอประเภทของเชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมให้ กบั ลูกค้ าต่อไปได้ และสําหรับ
ลูกค้ าเดิม พนักงานขายแต่ละรายจะทําการติดต่อเพือสํารวจ งประเภทและปริ มา ความต้ องการใช้ ของลูกค้ าทีตนเอง
รับ ิดชอบทุกเดือน ทังนี การจัดจําหน่ายในประเทศจะทําการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ่านบริ ษัท และ PPP ง PPP จะ
จัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ ายต่ างประเทศ
ในส่วนของการจัดจําหน่ายให้ กับลูกค้ าต่างประเทศ การขาย ่าน T
ือเป็ นช่องทางหลัก โดยมีสดั ส่วน
ประมา ร้ อยละ 82 งร้ อยละ 100 ของการจําหน่ายต่างประเทศ เนืองจากกลุ่มลูกค้ า ้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวล (E - )
ในต่างประเทศส่วนให ่ มีนโยบายทีจะ ือ ่านกับ T
รายให ่ของประเทศนัน เพือลดความเสียงในการจัด ือ
โดยตรง ดังนัน บริ ษัทจะทําการติดต่อกับ T
รายให ่ของแต่ละประเทศเพือทําการจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวลให้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังพยายามติดต่อโดยตรงกับกลุม่ ้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวลเพือทําการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ โดย
บริ ษั ทจะทํา การสรรหาลูกค้ า รายใหม่จากหลายช่องทาง เช่น การติดต่อ ้ ู ื อในงานแสดงสินค้ าเชื อเพลิงชี วมวล การ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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แนะนําจาก S
และการค้ นหาจากแหล่งข้ อมูลอุตสาหกรรมในเว็บไ ตของประเทศนัน เช่น รายชือโรงไ ้า เป็ น
ต้ น เพือติดต่อเข้ าแนะนําบริ ษัท และ ลิตภั ของบริ ษัท ในส่วนของลูกค้ ารายเดิม T
จะทําการประเมินความ
ต้ องการใช้ ของ ้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวลแต่ละราย งเป็ นลูกค้ าของ T
รายนันให้ กับ ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทเป็ นรายปี
งมีรายละเอียดความต้ องการสินค้ าในแต่ละเดือน และมีการทบทวนแ นเมือมีการเปลียนแปลง เพือให้ บริ ษัทสามาร
วางแ นจัดหาและจัดจําหน่ายได้ อย่าง กู ต้ อง บริ ษัทอาจมีโอกาสได้ เข้ าพบกับลูกค้ า ้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวล ่านการแนะนํา
ของ T
เพือให้ บริ ษัทสามาร ประเมินความต้ องการและประเภทของเชือเพลิงทีเหมาะสมให้ กบั ้ ูใช้ ได้ และในส่วน
ของ ้ ใู ช้ เชื อเพลิงชีวมวลจะประมา ความต้ องการรับสินค้ า ให้ ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทเป็ นรายปี หรื อบริ ษัทจะเข้ า
ประมูลตามข้ อกําหนดของลูกค้ ารายนัน โดยบริ ษัทมีช่องทางในการประชาสัมพันธ ลิตภั เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท
่านการโ ษ าออนไลน เว็บไ ตบริ ษัท การออกงานแสดงสินค้ า และการบอกปากต่อปากของลูกค้ า เป็ นต้ น โดยการ
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศจะดําเนินการ ่าน ABM เท่านัน กล่าวคือ สินค้ าจะส่งตรงจากบริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศไปยังลูกค้ าในต่างประเทศ โดยคู่สั าในการ ือขายสินค้ ากับลูกค้ าต่างประเทศคือ ABM
5. การกําหนดราคา
การขายสินค้ าทังในประเทศและต่างประเทศ บริ ษัทกําหนดราคาขายของ ลิตภั ตามราคาตลาดในช่วงเวลา
นัน โดยบวกกําไรเพิมจากต้ นทุนทีเกิดขนจริ ง เช่น ต้ นทุน ลิตภั ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ เป็ นต้ น
และเปรี ยบเทียบกับราคาเพือให้ ราคาขายของ ลิตภั อยู่ในระดับทีแข่งขันได้ ทังนี จะมีการคํานว โครงสร้ างต้ นทุน
และมีการกําหนดกําไรขันตําเพือให้ ่ ายขายและการตลาดสามาร นําเสนอราคาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างมีมาตร าน อย่างไรก็
ตาม ในช่วงทีมีการแข่งขันสูง ่ ายขายและการตลาดอาจจะต้ องทําการขายในราคาทีได้ กําไรตํากว่ากําไรขันตําทีกําหนด
เอาไว้ ง ่ ายขายและการตลาดจะต้ องนําราคาดังกล่าว เสนอให้ ้ มู ีอํานาจพิจาร าอนุมตั ิก่อนดําเนินการขาย ลิตภั
6. การควบคุมและพิจารณาเครดิตของลกค้ า
บริ ษัทมีขนตอนในการพิ
ั
จาร าและคัดกรองลูกค้ าเพือให้ ได้ ลกู ค้ าทีมีคุ ภาพ และขจัดปั หาการเกิดหนีเสีย
บริ ษัทให้ ความสําคั กับการพิจาร าประวัติ และตรวจสอบส านะการเงินของลูกค้ าก่อนจะดําเนินการขาย ลิตภั
ให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทกําหนดให้ มีการทําใบประวัติ อนุมตั ิเครดิตของลูกค้ ารายใหม่ทุกรายเพือให้ ้ มู ีอํานาจพิจาร าอนุมตั ิ
เปิ ด บั ชี ลูกค้ า โดยเจ้ า หน้ าที ่ ายขายและการตลาดจะทําการสอบประวัติลกู ค้ าทังจากการสัมภาษ การเข้ าเยียม
กิจการ การหาข้ อมูลทางอินเตอรเน็ต เพือให้ ทราบ งข้ อมูลเบืองต้ น เช่น ชือ ทีตังกิจการ ลิตภั ทีต้ องการ ปริ มา
การสัง ือ และจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการขออนุมตั ิ เช่น สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัท สําเนาทะเบียนภาษี มูลค่าเพิม
และงบการเงิน บับล่าสุด และเจ้ าหน้ าที ่ ายบั ชีและการเงินจะวิเคราะหและให้ ความคิดเห็นเกียวกับส านภาพการเงิน
ของลูกค้ า เพือนําเสนอให้ ค ะอนุกรรมการพิจาร าวงเงินเครดิตพิจาร าการเปิ ดบั ชีลกู ค้ า หากได้ รับการอนุมตั ิจงจะ
ดําเนินการเปิ ดบั ชี ือขายให้ ลูกค้ า พร้ อมกําหนดเงือนไขการชําระเงินลงในระบบ โดยหากเป็ นการขายเชือจะมีการ
กําหนดวงเงินเครดิต (
) และระยะเวลาการชําระเงิน (
T ) อย่างชัดเจน งหากมีการขายเกินวงเงิน
เครดิต หรื อค้ างชําระเกินระยะเวลาการชําระเงิน ระบบจะ กู ล็อกโดยอัตโนมัติ และ ่ ายขายและการตลาดจะไม่สามาร
ดําเนินการขายได้ อย่างไรก็ตาม หาก ่ ายขายและการตลาดต้ องการจะขายกร ีเกินวงเงินเครดิตหรื อเกินระยะเวลาการ
รับชําระเงินทีลูกค้ าได้ รับ จะต้ องทําการขออนุมตั ิตามขันตอนทีบริ ษัทวางไว้ ทังนี บริ ษัทมีการทบทวนวงเงิ นเครดิตทุก ปี
หรื อเมือมีเหตุการ ทีเชือได้ ว่า ส่ง ลกระทบต่อเครดิตของลูกค้ า เพือให้ เหมาะสมกับ านะทางการเงินและการดําเนิน
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจของลูกค้ า และมีการติดตามลูกหนีค้ างชําระอย่างใกล้ ชิด โดยหากลูกค้ ามีการค้ างชําระเกินกว่ากําหนด บริ ษัทจะมี
การติดตามลูกหนีค้ างชําระตามมาตรการทีบริ ษัทได้ กําหนดไว้
กลยุทธในการประกอบธุรกิจ
เพือให้ บริ ษัทสามาร ตอบสนองต่อวิสยั ทัศนในการมุ่งสู่การเป็ นองคกรชันนําด้ านการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย บริ ษัทได้ ดําเนินกลยุทธทีสอดรับกับพันธกิจทีบริ ษัทตังไว้ ทีมุ่งมันจะตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและครบ ้ วน ทังในแง่ของคุ ภาพ ปริ มา การให้ บริ การ การจัดเก็บ และการส่งมอบ ลิตภั
ง
สามาร สรุปกลยุทธในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทได้ ดังนี
1. บริ ษัทให้ ความสําคั ในการส่งมอบเชือเพลิงชีวมวลทีมีคุ ภาพให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทพยายามพั นาและ
ยกระดับ คุ ภาพเชื อเพลิง ชี ว มวลของบริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื อง ตังแต่ก ระบวนการคัด เลือ ก ้ ูจัด จํ า หน่า ยที มี คุ ภาพ
กระบวนการปรับปรุงคุ ภาพของ ลิตภั ก่อนส่งมอบให้ ลกู ค้ า กระบวนการควบคุมแหล่งทีมาของ ลิตภั และการ
ส่งมอบ ลิตภั บริ ษัทจงมีแ นในการจัดทําการประกันคุ ภาพของสินค้ าเพิมเติมในอนาคตดังนี
1.1 ในปี 2560 บริ ษัทดําเนินการยืนขอการรับรองคุ ภาพสินค้ าและบริ การ IS 9001:2015 และการ
รับรองด้ านการจัดการสิงแวดล้ อม IS 14001:2015 เพือให้ ลกู ค้ าสามาร มันใจได้ ว่าสินค้ าของบริ ษัท
ได้ ่านการดําเนินงานต่าง เป็ นไปตามมาตร านสากล
1.2 ในปี 2560 บริ ษัทดําเนินการขอขยายขอบเขตการรับรองมาตร าน ด้ านระบบควบคุมการเคลือนย้ าย
ของสินค้ าไม้ ( S ) ในกลุ่ม ลิตภั เชือเพลิงชีวมวล อาทิเช่น ปี กไม้ และขีเลือยอัดก้ อน
(
B
) เป็ นต้ น และในกลุม่ ลิตภั ไม้ แปรรู ป ไม้ อดั ไม้ บาง และวัสดุแ ่น อาทิเช่น ไม้
ยางพาราแปรรู ป, แ ่นชิ นไม้ อัด (P
B ) และ แ ่นใยไม้ อัด ความหนาแน่นปานกลาง
(M
B
หรื อ M ) เพือรองรับแ นการเพิม ลิตภั อืนของบริ ษัท
1.3 ในปี
บริ ษัท มีการจัดทําระบบรับรองมาตร านเพิมเติม ด้ านควบคุมการเคลือนย้ ายของสินค้ า
ไม้ P
E
(PE - ) และมาตร านอืน ทีได้ รับ
การยอมรับในระดับสากล
1.4 ในปี 2562 บริ ษัทจะดําเนินการขอการรับรองมาตร านด้ านการจัดการป่ าไม้ อย่างยังยืน (S
M
) งเป็ นการรับรองพืนทีป่ าไม้ ทีได้ มาตร าน มาจากการจัดการอย่าง ูกต้ อง ทัง
ทางด้ า นเศรษ กิ จ สัง คม และสิงแวดล้ อ ม เช่ น
S
–
M
( S - M) หรื อ มาตร านการจัดการสวนไม้ เศรษ กิจ (มอก.14061) เป็ นต้ น
2. บริ ษัทมุ่งเน้ นทีจะจัดหา ลิตภั ทีมีความหลากหลายให้ กับลูกค้ า เพือเพิมทางเลือกให้ กับลูกค้ าในการ
ปรับใช้ เชือเพลิงชีวมวลให้ ตรงกับความต้ องการของตน และเพิมมูลค่าเพิมให้ กบั ลิตภั ทังนี บริ ษัทพยายามจัดหาและ
แนะนํา ลิตภั หลากหลายชนิด ให้ กับลูกค้ า งมีแหล่ง ทีมาจากกระบวนการ ลิต ล ลิตทางเกษตรทีแตกต่า งกัน
พร้ อมทังจัดหา ลิตภั ทีมีมลู ค่าเพิมทีสามาร เพิมศักยภาพในการทํากําไรให้ กบั บริ ษัทได้ อีกทางทางหนง โดยบริ ษัทได้
ริ เริ มศกษา งวิธีในการแปรรูปชีวมวลปกติให้ มีคา่ ความร้ อนทีสูงขน โดย า่ นกระบวนการทอรรี แ กชัน (T
) ง
เป็ นกระบวนการทางความร้ อนในสภาวะทีไม่รุนแรงเพือเปลียนชีวมวลให้ เป็ น ่านก่อนแล้ วจงทําการบด สับย่อยชีวมวล
งจะทําให้ เชื อเพลิงชีวมวลดังกล่าวมีความชื นน้ อย ค่าความร้ อนและความหนาแน่นสูง นอกจากนี บริ ษัทได้ มองเห็น
โอกาสในการจัดหาและจัดจําหน่าย ลิตภั อืน นอกเหนือจาก ลิตภั เชื อเพลิงชีวมวล งเป็ น ลิตภั ทีบริ ษัท
สามาร จัดหาได้ จาก S
ทีจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ บริ ษัท เมือเดือนธันวาคม ปี 2559 บริ ษัทได้ เริ มทดลอง
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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จัดหา ลิตภั ไม้ แปรรูปจากโรงเลือยไม้ และจัดจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าทีนําไม้ แปรรู ปไปใช้ ลิตเ อรนิเจอรหรื อไม้ แปรรู ป
ในลําดับ ัดไป งกลุ่มลูกค้ าไม้ แปรรู ปเหล่านีก็เป็ น S
เชือเพลิงชีวมวลให้ กับบริ ษัทด้ วย โดยบริ ษัทเชือมันว่าจะ
สามาร จัดหาไม้ แปรรู ปได้ จากความสัมพันธอันดีกับโรงเลือยไม้ ทีบริ ษัทติดต่อ ือขายกันหลายรายอยู่แล้ ว และสามาร
จําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าไม้ แปรรูปทีมีความต้ องการใช้ ได้ ทังลูกค้ าในประเทศทีบริ ษัทมีความสัมพันธจากการเป็ นคู่ค้ากันอยู่
แล้ ว และลูกค้ าต่างประเทศ โดยเ พาะลูกค้ าในประเทศจีน ทีเป็ นตลาดทีมีความต้ องการสูง ทังนี หาก ลการดําเนินงาน
ของการจัดหาและจัดจําหน่ายไม้ แปรรู ปเป็ นไปตามทีบริ ษัทตังเป้าไว้ บริ ษัทมีแ นทีจะจัดตังบริ ษัทย่อยเพือดําเนินการ
จัดหาและจัดจําหน่ายไม้ แปรรู ปในอนาคต เพือแยกประเภทการจัดหาและจัดจําหน่ายสินค้ าให้ ชัดเจน และเพือให้ การ
ติดต่อประสานงานกับลูกค้ า และการวางแ นการขยายตลาดลูกค้ าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไป งการศกษาการขยาย
การดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจการ ลิตไม้ แปรรูป
3. บริ ษัทให้ ความสําคั กับการบริ หารจัดการโลจิสติกสทีมีประสิทธิ ภาพ เพือให้ สามาร ส่งมอบ ลิตภั
ให้ กับลูกค้ าได้ ตรงเวลาและครบ ้ วน โดยบริ ษัทมีการพิจาร าเลือกทําเลทีตังคลังของบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม มีการ
บริ หารจัดการการขนส่งทีมีประสิทธิภาพทังในแง่ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเองหรื อการว่าจ้ างจากบริ ษัทร ขนส่งภายนอก
ทังนี เพือรองรับการเติบโตของธุรกิจ และให้ การบริ หารจัดการต้ นทุนของบริ ษัทมีประสิทธิภาพมากขน
4. บริ ษั ทพั นาความสามาร ในการเข้ า งแหล่ง เชื อเพลิงชี วมวล และลูกค้ าทังในและต่า งประเทศอย่า ง
ต่อเนือง เพือให้ บริ ษัทสามาร จัดหาเชือเพลิงชีวมวลให้ ได้ เพียงต่อความต้ องการของลูกค้ า ในราคาและต้ นทุนทีเหมาะสม
โดยบริ ษัทมีแ นการลงทุนขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจต้ นนําของกลุ่มสินค้ าทีได้ จากการแปรรู ปไม้ ต่าง เพือพั นา
แหล่ง ลิตเชือเพลิงชีวมวลให้ มีเพียงพอต่อความต้ องการ งรวม งการขยายเครื อข่ายธุรกิจในระบบเกษตรพันธะสั า
(
) ประเภทไม้ เพือการแปรรู ป และไม้ โตเร็ วต่าง รวมทังการลงทุนในโรงงาน ลิตไม้ สบั (
)
และชีวมวลอัดแท่ง (
P
)
5. บริ ษั ท พั นาคุ ภาพการให้ บ ริ ก ารกั บลูก ค้ า อย่า งต่ อ เนือง ทังก่ อ นและหลัง การขาย โดยมี ก ารนํ า
ข้ อเสนอแนะจากลูกค้ ามาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนือง เพือบริ การให้ มีคุ ภาพ และประสิทธิภาพมากขน โดยมีการ
จัดการแบบ
เพือมุ่งเน้ นให้ เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
ลักษณะลกค้ าและกลุ่มลกค้ าเป้ าหมาย
ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ าทังในและต่างประเทศ โดยสามาร
แบ่งสัดส่วนการจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในและต่างประเทศได้ ดงั นี
ประเภทลกค้ า

2559

2560

2561

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท
ลูกค้ าในประเทศ

1,137.16

ลูกค้ าต่างประเทศ

135.65

89.34 1,101.65
10.66

107.03

91.14

937.08

72.91

8.86

348.24

27.09

หมายเหตุ: สัดส่วนการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลแบ่งตามประเภทลูกค้ าทีแสดง ไม่รวมการจําหน่าย ลิตภั
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ร้ อยละ

ไม้ แปรรูปของบริ ษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายในประเทศ
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายภายในประเทศ คือกลุ่ม ้ ทู ีต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการ ลิตและจําหน่าย
แบ่งได้ เป็ น 5 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นกลุม่ ทีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ เพือ ลิตพลังงานความร้ อน โดยมีการใช้ หม้ อ
ไอนํา (B ) ในกระบวนการ ลิต
2. กลุม่ โรงไ า้ งนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ ในกระบวนการ ลิตกระแสไ ้าในโรงไ ้า
3. กลุ่ม ้ จู ัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ( T
) นําเชื อเพลิงชีวมวลที ือจากบริ ษัทไปจําหน่ายต่ออีกทอด
หนง
4. กลุ่ม ้ ใู ช้ ประโยชนชีวมวลในอุตสาหกรรมอืน นอกเหนือจากการใช้ เป็ นเชื อเพลิง เช่น ้ ู ลิตแ ่นไม้ อัด
ความหนาแน่นปานกลาง (M
B
หรื อ M ) และ ้ ู ลิตแ ่นชินไม้ อดั (P
) เป็ นต้ น
5. กลุม่ ้ แู ปรรูปชีวมวล งนําเชือเพลิงชีวมวลไป ลิตเป็ นเชือเพลิงชีวมวลเพือจําหน่ายต่อให้ กับ ้ ใู ช้ เชือเพลิง
ชีวมวลหรื อ T
ต่ออีกทอดหนง เช่น ้ ู ลิตเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (B
P ) และ ้ ู ลิตชินไม้
สับ (
) เป็ นต้ น
ทังนี กลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับตลาดในประเทศ คือ กลุม่ ลูกค้ าทีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้
เป็ นเชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการ ลิต ได้ แก่ (1) กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม และ (2) กลุม่ โรงไ ้า งยอด ือของลูกค้ า
2 กลุม่ นี คิดเป็ นสัดส่วนประมา ร้ อยละ 79 งร้ อยละ 87 ของรายได้ จากการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลในประเทศ ส่วนที
เหลือประมา ร้ อยละ 13 งร้ อยละ 21 ของรายได้ จากการจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวลในประเทศจะจําหน่ายให้ กับ (3)
T
(4) กลุม่ ้ ใู ช้ ประโยชนชีวมวลในอุตสาหกรรมอืน และ (5) กลุม่ ้ แู ปรรูปชีวมวล งสามาร แสดงสัดส่วนได้ ดงั นี

หมายเหตุ: สัดส่วนรายได้ การจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลแบ่งตามประเภทลูกค้ าทีแสดง ไม่รวมจําหน่าย ลิตภั

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

ไม้ แปรรูปของบริ ษัท
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ลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรม ือว่าเป็ นกลุม่ ลูกค้ าทีมีสดั ส่วนการ ือเชื อเพลิงชีวมวลกับบริ ษัทสูงสุด เนืองจากเป็ น
กลุ่มลูกค้ าทีมีปริ มา ในการใช้ เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการ ลิตของตนเองอย่างต่อเนือง และเป็ นประจํา กล่าวคือ
เมือไรทียังมีการ ลิตสินค้ าอยู่ ลูกค้ ากลุ่มนีก็มีความต้ องการใช้ เชื อเพลิงชีวมวล โดยลูกค้ าอุตสาหกรรมทีใช้ เชื อเพลิงชีว
มวลในกระบวนการ ลิต ได้ แก่ (1) กลุ่มลูกค้ าทีมีพืนทีของโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ หรื อพืนทีที
ใกล้ เคียงแหล่งชุมชน เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ิตี จังหวัดชลบุรี เป็ นต้ น
(2) กลุม่ ลูกค้ าทีจําหน่ายสินค้ าให้ กับลูกค้ าทีเรี ยกร้ องให้ ้ ู ลิต ลิตสินค้ าด้ วยกระบวนการทีมีการปล่อยกา คารบอนตํา
หรื อรักษาสิงแวดล้ อม (3) กลุ่มลูกค้ าทีมีความใส่ใจรักษาสิงแวดล้ อม ทังนี นอกจากลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรม ลูกค้ ากลุ่ม
โรงไ ้าก็ ือเป็ นกลุม่ ลูกค้ าทีมีปริ มา การใช้ เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการ ลิตทีสมําเสมอและต่อเนืองด้ วย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายต่ างประเทศ
ในส่วนของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายต่างประเทศ ได้ แก่
1. กลุม่ ้ จู ดั จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ( T
)
2. กลุม่ ลูกค้ าทีใช้ เชือเพลิงชีวมวล (E - ) งได้ แก่ โรงไ ้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น

หมายเหตุ: สัดส่วนรายได้ การจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลแบ่งตามประเภทลูกค้ าทีแสดง ไม่รวมการจําหน่าย ลิตภั

ไม้ แปรรูปของบริ ษัท

โดยลูกค้ ากลุ่ม T
จะเป็ นกลุ่มลูกค้ าหลัก งลูกค้ ากลุ่ม T
ต่างประเทศจะนําเชื อเพลิงชีวมวลไป
จําหน่ายต่อให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าโรงไ ้าเป็ นหลัก โดยเ พาะกลุม่ ลูกค้ าโรงไ ้า ีปุ่ น และโรงไ ้าเกาหลีใต้ โดยมีสดั ส่วน
การ ืออยู่ทีประมา ร้ อยละ 82 งร้ อยละ 100 เนืองจากลูกค้ าต่างประเทศส่วนให ่จะมีนโยบายติดต่อ ือขาย ่าน
T
ทีรู้จกั เพือเป็ นการลดความเสียงจากการจัดหาชีวมวลโดยตรงของตนเอง เช่น การไม่สามาร จัดหาสินค้ าได้ ตรง
ตามคุ ภาพทีต้ องการ การติดต่อกับ S
หลายรายเพือรวบรวมสินค้ าจํานวนมาก และการไม่สามาร จัดหาสินค้ า
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ได้ ทนั เวลา เป็ นต้ น โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสร้ างความมันใจให้ กับลูกค้ าต่างประเทศด้ วยการมีคลังสินค้ าทีสามาร
จัดเก็บสินค้ าได้ อย่างมีคุ ภาพ และปริ มา ตามทีลูกค้ าต้ องการ งลูกค้ าสามาร เข้ ามาตรวจสอบสินค้ าได้ ก่อนทีบริ ษัท
จะทําการส่งมอบสินค้ าตามเวลาทีลูกค้ ากําหนด ตลาดเป้าหมายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ีปุ่ น เกาหลีใต้ และ
ประเทศในแ บยุโรป เป็ นต้ น ทังนีในอนาคต สัดส่ว นของกลุ่ม ลูก ค้ า ต่า งประเทศจะมีก ารขยายตัวมากขน เนืองจาก
นโยบายของภาครั ทีสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนทังในระดับโลกและระดับประเทศทีจะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยสามาร ขยาย านลูกค้ าต่างประเทศได้ เพิมขน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทพยายามพั นาความสัมพันธกับลูกค้ าที
ใช้ เชือเพลิงชีวมวล (E - ) เพือเพิมสัดส่วนของลูกค้ ากลุม่ นีให้ เพิมขนในอนาคต

หมายเหตุ: 1 สัดส่วนรายได้ การจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีแสดง ไม่รวมการจําหน่าย ลิตภั ไม้ แปรรูปของบริ ษัท
2 อืน เป็ นสัดส่วนที ABI ขายให้ กับ T
ในประเทศอินโดนีเ ีย งไม่สามาร ระบุได้ วา่ ขายต่อให้ กบั E -

2.3.1

ประเทศใด

ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน

ก
ภาวะอุตสาหกรรม
ความต้ องการใ ้ พลังงาน
ความต้ องการใช้ พลังงานของโลกเพิมขนอย่างต่อเนือง โดย U.S. Ene n
n
n
n E
ได้ ทําการวิเคราะหและประมา การปริ มา การใช้ พลังงานของโลกไว้ ใน I
E
2018 งเป็ น
การประมา การในกร ีของการขยายตัวของเศรษ กิจ ประชากร และเทคโนโลยีในแบบทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั (R
) แสดงให้ เ ห็นว่าปริ ม า การใช้ พลังงานของโลกจะเพิมข นอย่างต่อเนืองในอีก 3 ทศวรรษข้ า งหน้ า จาก 549
B
( B ) ในปี 2555 เป็ น 739
B ในปี 2583 คิดเป็ นการเพิมขนร้ อยละ
34.6 โดยเ พาะปริ มา การใช้ พลังงานของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทีไม่ได้ เป็ นสมาชิกองคการเพือความร่ วมมือทาง
เศรษ กิจและการพั นา ( - E ) เพิมขน งร้ อยละ . ในระหว่างปี 2558 งปี 2583 เมือเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศทีเป็ นสมาชิกองคการเพือความร่วมมือทางเศรษ กิจและการพั นา ( E ) ทีเพิมขนเพียงร้ อยละ 1 . 0 โดย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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กลุ่มประเทศ - E เริ มมีการใช้ พลังงานทังหมดรวมกันมากกว่ากลุ่มประเทศ E ตังแต่ปี 2550 และเมือ งปี
2583 กลุ่มประเทศ - E จะใช้ พลังงานเป็ น 2 ใน 3 ของความต้ องการใช้ พลังงานของโลก โดยกลุ่มประทศใน
เอเชี ย ทีไม่ไ ด้ เ ป็ นสมาชิ ก องคการเพือความร่ ว มมือ ทางเศรษ กิ จ และการพั นา (
- E A ) งรวมไป ง
ประเทศจีนและอินเดีย มีปริ มา การใช้ พลังงานเพิมขนมากกว่าครงของการใช้ พลังงานทัวโลก โดยจากการประมา การ
ในปี 2583 การใช้ พลังงานของกลุ่มประเทศ - E A จะมากกว่าการใช้ พลังงานของกลุ่มประเทศ E อยู่
ประมา 40
B งสามาร แสดงรายละเอียดได้ ตามแ นภาพการใช้ พลังงานตามกลุ่มประเทศ พ.ศ. 2555
ง 2583 โดยปั จจัยหลักทีทําให้ การใช้ พลังงานของโลกเพิมขนนันมาจากการขยายตัวทางเศรษ กิจของโลก
เพือให้ ม ันใจว่า จะสามาร จัด หาพลัง งานให้ เ พีย งพอต่อ ความต้ อ งการใช้ ใ นอนาคต หลายประเทศจงให้
ความสําคั กับการจัดหาเชือเพลิง โดยเน้ นการแสวงหาและพั นาเชือเพลิงทีมีความยังยืน แม้ ในอนาคตพลังงาน อส ิล
(
E
) ได้ แก่นํามัน ่า นหิน และกา ธรรมชาติ ยังเป็ นแหล่ง พลังงานหลักของโลกอยู่ แต่พลังงาน
ทดแทน (R
E
) ก็ได้ เข้ ามามีบทบาทในการเพิมความมันคงด้ านพลังงานให้ กับหลายประเทศ เพือลดการ
พงพิงพลังงาน อส ิล เนืองจาก (1) เป็ นแหล่งพลังงานทีสามาร สร้ างใหม่ได้ ในระยะเวลาทีไม่นานและไม่หมดไป (2)
เป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อมมากกว่าพลังงาน อส ิล เนืองจากไม่มีการปล่อยกา เรื อนกระจกจากกระบวนการ ลิตพลังงาน
โดยจากการประมา การของ EIA พลังงานทดแทนจะเป็ นแหล่งพลังงานทีมีการใช้ เพิมขนมากทีสุด โดยการใช้ พลังงาน
ทดแทนจะเพิมขนจากปี 2555 งปี 2583 โดยเ ลียร้ อยละ 2.60 ต่อปี งสามาร แสดงรายละเอียดได้ ตามแ นภาพการ
ใช้ พลังงานของโลกตามประเภทเชือเพลิงปี 2533 งปี 2583

นโยบายการใช้ พลังงานทดแทน
หากดูในแง่ของนโยบาย ประเทศต่าง ได้ สนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทน ่านนโยบายและเป้าหมายการใช้
พลังงานของประเทศ ในต้ นปี 2558 มี 145 ประเทศทัวโลกทีบังคับใช้ นโยบายสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทน งเพิมขน
ประมา 9 เท่า จากในปี 2548 ทีมีอยู่เพียง 15 ประเทศ

ส่วนที หน้ าที 20
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ทังนี ความพยายามและความร่ วมมือในการสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนไม่ได้ อยู่แค่ในระดับประเทศ แต่
ขยายวงกว้ างทังในระดับโลกและระดับภูมิภาค ดังนี
ทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามั ครังที 70 (T 70
A
) เมือวันที 25 กันยายน 2558 สํานักงานให ่สหประชาชาติ นครนิวยอรก ประเทศสหรั อเมริ กา ได้ รับรอง
วาระการพั นาทียังยืน พ.ศ. 2573 (T 2030 A
S
) และเป้าหมายการพั นาที
ยังยืน (S
: S ) 17 ข้ อ เพือให้ ประเทศสมาชิก 193 ประเทศ นําไปป ิบตั ิให้ บรรลุ ล
สําเร็ จ เกิดการพั นาอย่างยังยืนในด้ านเศรษ กิจ สังคม และสิงแวดล้ อม โดยเป้าหมายหนง คือ พลังงานสะอาดทีทุกคน
เข้ า งได้ งมีเป้าหมายย่อย คือ การเพิมสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในสัดส่วนการใช้ พลังงานของโลก นอกจากนี เมือ
วันที 12 ธันวาคม 2558 ในการประชุมรั ภาคีอนุสั าสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที 21
(
P
: P21) 196 ประเทศทัวโลก ได้ ลงมติเห็นชอบในร่ างข้ อตกลงปารี ส (P A
) ทีมี
การกําหนดเป้าหมายจํากัดระดับอุ หภูมิเ ลียของโลกไม่ให้ เพิมสูงขนเกินระดับ 2 องศาเ ลเ ียส โดยประเทศต่าง ต้ อง
กําหนดเป้าหมายและดําเนินการลดกา เรื อนกระจกอย่างเข้ มข้ น และรายงานความคืบหน้ าทุก 5 ปี โดยมี ลบังคับใช้
อย่างเป็ นทางการตังแต่วนั ที 4 พ ศจิกายน 2559 งเป็ นการชีให้ เห็นว่าประเทศต่าง ทัวโลกได้ ตระหนัก งความสําคั ใน
การแก้ ไขปั หาภาวะโลกร้ อน งจะทําให้ การใช้ พลังงานทดแทนมีบทบาทมากขน
ค ะกรรมาธิการยุโรป (E
) ได้ มีการบังคับใช้ R
E
ในปี 2552
โดยตังเป้าหมายการใช้ พลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป (E
: E ) ให้ อยู่ทีร้ อยละ 20.00 ของการใช้
พลังงานขันสุดท้ ายภายในปี 2563 งการจะบรรลุเป้าหมายนี แต่ละประเทศในสหภาพยุโรปได้ มีการตังเป้าสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนในประเทศของตนเองตังแต่ร้อยละ 10.00 สําหรับประเทศมอลตา งร้ อยละ 49.00 ในประเทศสวีเดน
นอกจากนี ยังกําหนดให้ ในแต่ละประเทศต้ องมีการใช้ พลังงานทดแทนอย่างน้ อยร้ อยละ 10.00 สําหรับเชือเพลิงในภาค
ขนส่งภายในปี 2563 และในปี 2557 สหภาพยุโรปได้ ขยายเป้าหมายสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนของสหภาพยุโรปให้
อยู่ทีร้ อยละ 27.00 ของการใช้ พลังงานทังหมดภายในปี 2573
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22 ประเทศในกลุ่มสันนิบาตอาหรับ (A
) ได้ เห็นความสําคั ของการวางแ นเป้าหมายระยะยาว
สําหรับการใช้ พลังงานทดแทน โดยได้ ออก A R
E
S
2030 เพือเป็ นนโยบายสนับสนุนการ
วางแ นเป้าหมาย โดยได้ พั นา A R
E
(ARE ) เพือเป็ นแนวทางในการวางพั นา
R
E
A
P ( REAP) ของแต่ละประเทศ โดยแต่ละประเทศได้ มีการกําหนดเป้าหมาย
สัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในปี 2563 และปี 2573 ของตนเอง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเ ียงใต้ (A
S
E A
: ASEA ) ได้ มี
การจัดทําแ น ASEA P
A
E
(APAE ) 2016 – 2025, P
I 2016 – 2020 โดย
ได้ มีการตังเป้าทีจะเพิมสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ เ ป็ นร้ อยละ 23.00 ของการจัด หาพลังงานขันต้ น (T
P
E
S
) ภายในปี 2568
อุปสงคและอุปทานพลังงานทดแทนในแต่ ละประเทศและ มู าค
ประเทศ ทย
ประเทศไทยมีการใช้ พลังงานทดแทนเพิมขนอย่างต่อเนือง งส่วนหนงเป็ น ลจากนโยบายการส่งเสริ มการ ลิต
และการใช้ พลังงานทดแทนของภาครั โดยพลังงานทดแทนดังกล่าว รวม งพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํา
เชื อเพลิงชีวมวล กา ชีวภาพ พลังงานขยะ และเชื อเพลิงชีวภาพ (เช่น เอทานอล ไบโอดีเ ล) โดยกรมพั นาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ จัดทําแ นพั นาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ. 2558 –
2579 ( AE P2015 ) และกําหนดเป้าหมายการใช้ พลังงานทดแทนของประเทศ ทังในรู ปของพลังงานไ ้า ความร้ อน
และเชือเพลิงชีวภาพ ให้ อยู่ทีร้ อยละ 30.00 ของการใช้ พลังงานขันสุดท้ ายในปี 2579 จากในปี 2558 ทีอยู่ทีร้ อยละ 12.94
ของการใช้ พลังงานขันสุดท้ าย โดยสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในปี 2555 งปี 2558 และเป้าหมายในปี 2579 สามาร
แสดงรายละเอียดได้ ดงั นี
ประเภทพลังงานทดแทน

2555

2556

2557

เป้ าหมาย
2579

2558

ก.พลังงานไ ้ า1/ เมกะวัตต
1. พลังงานแสงอาทิตย

377

823

1,299

1,420

2,446

6,000

1,960

2,321

2,452

2,727

2,815

5,570

3. พลังงานนํา2

102

109

142

3,079

3,089

3,282

4. พลังงานลม

112

223

224

234

507

3,002

5. กา ชีวภาพ3

193

265

312

373

435

1,280

43

47

66

132

145

550

2. เชือเพลิงชีวมวล

6. ขยะ4
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ประเภทพลังงานทดแทน
รวมพลังงานไ

้ า เมกะวัตต

รวมพลังงานไ

้า

2555

2556

2557

เป้ าหมาย
2579

2558

2,786

3,788

4,494

7,963

9,437

19,684

1,138

1,341

1,467

1,556

2,861

5,588

4,346

4,694

5,144

5,990

6,507

22,100

458

495

528

495

592

1,283

4

5

5

6

7

1,200

78

85

98

88

75

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

พันตันเทยบเท่ านํามันดิบ
ข.พลังงานความร้ อน
พันตันเทยบเท่ านํามันดิบ
1. เชือเพลิงชีวมวล
2. กา ชีวภาพ
3. พลังงานแสงอาทิตย
4. พลังงานขยะ
5. พลังงานความร้ อนทางเลือกอืน5
รวมพลังงานความร้ อน
พันตันเทยบเท่ านํามันดิบ
ค.เ ือเพลิง วภาพ
พันตันเทยบเท่ านํามันดิบ
การใ ้ พลังงานทดแทน ก. ข. ค.
พันตันเทยบเท่ านํามันดิบ
การใ ้ พลังงานขันสุดท้ าย
พันตันเทยบเท่ านํามันดิบ
สัดส่ วนการใ ้ พลังงานทดแทนต่ อการ
ใ ้ พลังงานขันสุดท้ าย ร้ อยละ
ทีมา: กรมพั นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
หมายเหตุ: 1 รวมการ ลิตไ ้านอกระบบ
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2
3
4
5

รวมกําลังการ ลิต 12M และโรงไ ้าพลังงานนําท้ ายเขือน และเป็ นกําลังการ ลิตติดตังทีมีอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั
ประกอบด้ วยนําเสีย ของเสีย และพืชพลังงาน
ประกอบด้ วยขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม
ประกอบด้ วยความร้ อนใต้ พิภพและนํามันจากยางร ยนตใช้ แล้ ว

จาก AE P2015 ทําให้ สามาร คาดการ ได้ ว่าการ ลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนในอนาคตจะมีปริ มา และสัดส่วน
เพิมข นจากการใช้ พลังงานทดแทนในปั จ จุบัน งพลัง งานเชื อเพลิง ชี ว มวลเป็ นพลัง งานทดแทนประเภทหนงทีจะ ูก
นําไปใช้ เพิมขนในอนาคต โดยการใช้ เชือเพลิงชีวมวลในประเทศไทย เป็ นการใช้ เพือ ลิตพลังงานไ ้า และพลังงานความ
ร้ อน โดยการ ลิตพลังงานไ ้าด้ วยเชือเพลิงชีวมวลได้ กู ตังเป้าให้ มีกําลังการ ลิตติดตังเพิมขนจาก 2,815 เมกะวัตตใน
ปี 2559 เป็ น 5,570 เมกะวัตตในปี 2579 คิดเป็ นอัตราการเพิมขนร้ อยละ 4.45 ต่อปี และการ ลิตพลังงานความร้ อนด้ วย
เชื อเพลิงชีวมวลได้ ูกตังเป้าเพิมขนจาก 6,507 พันตันเทียบเท่านํามันดิบในปี 2559 เป็ น 22,100 พันตันเทียบเท่า
นํามันดิบในปี 2579 คิดเป็ นอัตราการเพิมขนร้ อยละ 7.01 ต่อปี งจะส่ง ลให้ เกิดการขยายตัวของการใช้ เชือเพลิงชีวมวล
ในประเทศในอนาคต งสามาร แสดงเป็ นแ นภาพได้ ดงั นี
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1. การใ ้ เ ือเพลิง วมวลเพือ ลิตพลังงานไ ้ า
ความต้ องการใช้ ไ ้าของประเทศไทยเพิมขนอย่างต่อเนือง งเป็ น ลมาจากการเพิมขนของจํานวนประชากร
ในประเทศ และการขยายตัวทางเศรษ กิจ ทําให้ รั บาลจะต้ องมีการวางแ นพั นากําลัง ลิตไ ้าของประเทศเพือ
รองรับการขยายตัวของความต้ องการใช้ ไ ้า จากแ นพั นากํ าลัง ลิตไ ้า ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579
( P P 2015 ) ได้ จดั ทําประมา การความต้ องการพลังงานไ ้ารวมสุทธิของประเทศว่ามีอตั ราการเติบโตเ ลียร้ อยละ
2.67 ต่อปี โดยในปี 2579 ค่าพยากร ความต้ องการพลังงานไ ้า รวมสุทธิ และพลังไ ้าสูงสุดสุทธิ มีค่าประมา
326,119 ล้ านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต ตามลําดับ โดยจากสมมติ านทีกล่าวมา เมือสิน P P2015 สินปี 2579
ประเทศไทยจะมีกําลัง ลิตไ ้ารวมสุทธิ 70,335 งมีรายละเอียดดังนี

ส่วนที หน้ าที 24

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

กําลัง ลิตไ ้า ธันวาคม 2557

37,612 เมกะวัตต

กําลัง ลิตไ ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579

57,459 เมกะวัตต

จากโรงไ ้ าพลังงานหมุนเวยน

21,648 เมกะวัตต

กําลัง ลิตไ ้าทีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579

-24,736 เมกะวัตต

รวมกําลัง ลิตไ ้าทังสิน สินปี 2579

70,335 เมกะวัตต

ทีมา: P P 2015

ทังนี รั บาลได้ มีนโยบายส่งเสริ มการ ลิตไ ้าจากพลังงานหมุนเวียน งรวม งการ ลิตไ ้าจากเชือเพลิงชีว
มวล เพือให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรในประเทศให้ เกิดประโยชนสูงสุด และเพิมความมันคงด้ านพลังงาน ด้ วยการสนับสนุนให้
มีการรับ ือไ ้าจากโรงไ ้าพลังงานหมุนเวียนของ ้ ู ลิตไ ้าเอกชนทังจาก ้ ู ลิตไ ้าขนาดเล็ก (S
P
P
: SPP) และ ้ ู ลิตไ ้าขนาดเล็กมาก (
S P
P
: SPP) และมีมาตรการจูงใจด้ านราคา
่านระเบียบการรับ ือไ ้า โดยจํานวนโครงการของโรงไ ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากทีมีการขายไ ้าเข้ าระบบเชิง
พา ิชย มีจํานวนเพิมขนจาก 39 โครงการ เป็ น 160 โครงการ และมีปริ มา ขายตามสั าเพิมขนจาก 254 เมกะวัตต
ในปี 2551 เป็ น 1,149 เมกะวัตต ในปี 2560 คิดเป็ นอัตราการเพิมขนร้ อยละ 18.25 ต่อปี งสามาร แสดงรายละเอียดได้
ดังนี
ป

SPP

SPP

จํานวน ปริมาณขาย
โครงการ ตามสั า

จํานวน
โครงการ

เมกะวัตต

รวมทังหมด

ปริมาณขาย
ตามสั า

จํานวน
โครงการ

เมกะวัตต
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2551

2

40

37

214

39

254

2552

2

40

50

286

52

326

2553

3
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3

70
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5

111

79
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84
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2556

7

199

103

641

110

840
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7

199

121

733

128

932
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ป

SPP

SPP

จํานวน ปริมาณขาย
โครงการ ตามสั า

จํานวน
โครงการ

เมกะวัตต

รวมทังหมด

ปริมาณขาย
ตามสั า

จํานวน
โครงการ

เมกะวัตต

ปริมาณขาย
ตามสั า
เมกะวัตต

2558

8

217

133

816

141

1,033

2559

8

217

146

883

154

1,100

2560

8

279

152

932

160

1,149

ทีมา: สํานักงานค ะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: ข้ อมูลการไ ้า ่ าย ลิต วันที 11 ก.ค. 60 ข้ อมูลการไ า้ ส่วนภูมิภาค วันที 19 ก.ค. 60 และข้ อมูลการไ า้ นครหลวง
วันที 18 ก.ค. 60

สําหรับโรงไ ้าชีวมวล รั บาลมีมาตรการจูงใจโดยในอดีตจะกําหนดส่วนเพิมราคารับ ือไ ้า (A ) จาก
ราคารับ ือไ ้าจากโรงไ ้าชีวมวลในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันแรกทีเริ มต้ น ือขาย
ไ ้า และในปั จจุบนั มีการเปลียนรูปแบบการรับ ือไ ้าในรู ปแบบ
- T ( T ) ง ้ ปู ระกอบการโรงไ ้าชีว
มวลจะได้ รับอัตรารับ ื อไ ้า บวกอัตรารับ ือไ ้าพิเศษ ( T P
) ตามข้ อกําหนดของแต่ละโครงการและ
ประเภทเชื อเพลิง นอกจากนี ้ ปู ระกอบการโรงไ ้า ชีว มวล จะได้ รับการส่ง เสริ ม การลงทุนในกิจ การ ลิต ไ ้า จาก
เชื อเพลิง ชี ว มวลจากค ะกรรมการส่ง เสริ ม การลงทุน โดยได้ รับสิทธิ ประโยชนการยกเว้ น ภาษี เ งิ นได้ นิ ติบุค คลเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี ทําให้ ้ ปู ระกอบการมีค วามสนใจในการทีจะลงทุนในโรงไ ้าชีว มวลอย่างต่อเนือง โดยที ่า นมา
ค ะกรรมการกํ า กับ กิ จ การพลังงาน (กกพ.) จะดํ า เนินการประกาศรั บ ื อไ ้า เพือคัด เลือก ้ ูสนใจดํา เนิน กิ จ การ
โรงไ ้าชีวมวลตามกําลัง ลิตไ ้าทีกําหนดไว้
ทังนี เมือวันที 17 กุมภาพันธ 2560 ค ะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพช. ) ได้ เห็นชอบการรับ ือ
ไ ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรู ปแบบ T โดยมีเป้าหมายการรับ ือไ ้าทังหมด 568 เมกกะวัตต จากโรงไ ้าใหม่
เท่านัน ทังนี กําหนดให้ ้ ดู ําเนินกิจการโรงไ ้าต้ องมีแ นการจัดหาเชือเพลิง และต้ องมีแ นการพั นาเชือเพลิงใหม่
เพิมเติมในพืนทีร่วมด้ วย เช่น การปลูกพืชพลังงาน เป็ นต้ น รายละเอียดการรับ ือไ ้าสามาร แสดงได้ ดงั นี
ประเภทโรงไ ้ า

SPP

-

1/
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เมกะวัตต

กําหนดวันจ่ าย
ไ ้ าเข้ าระบบ
เ ิงพาณิ ย
S

300

พ.ศ. 2563

เป้ าหมาย

T บาทต่ อหน่ วย

TP
บาทต่ อหน่ วย

เชือเพลิงทุกประเภท

3.66

-
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ประเภทโรงไ ้ า

SPP S

-

2/

เมกะวัตต

กําหนดวันจ่ าย
ไ ้ าเข้ าระบบ
เ ิงพาณิ ย
S

268

พ.ศ. 2562

เป้ าหมาย

T บาทต่ อหน่ วย

TP
บาทต่ อหน่ วย

เชือเพลิงชีวมวล
กา ชี ว ภาพจากนําเสีย

4.24 – 4.82 - 0.30 – 0.50 สําหรับ
3.76

และของเสีย
ก า ชี ว ภ า พ จ า ก พื ช
พลังงาน

การขายไ ในรูปแบบ
ทีมีระยะเวลาไม่
เกิน 6 เดือน

5.34

- 0.50 สําหรับโครงการ
ในพื นที 3

จั ง หวั ด

ชายแดนภาคใต้ และ 4
อําเภอในจังหวัดสงขลา
ทีมา: สํานักนโยบายและแ นพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: 1 SPP
โรงไ ้าขนาดมากกว่า 10 เมกะวัตต แต่ไม่เกิน 50 เมกะวัตต โดยสามาร ใช้ เชือเพลิง ได้ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 1 ประเภท โดยไม่กําหนดสัดส่วน และใช้ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ร่วมได้ ทังนี ต้ องเป็ นสั าประเภท
กับ การ
ไ ้า ่ าย ลิตเท่านัน และห้ ามใช้ เชือเพลิง อส ิลมาช่วยในการ ลิตไ า้ ยกเว้ นช่วงการเริมเดินเครื องโรงไ ้า
2 SPP S - โรงไ ้าขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต โดยใช้ เชือเพลิงชีวมวล กา ชีวภาพ (นํ าเสีย ของเสีย) และกา ชีวภาพ
(พืชพลังงาน) สามาร ใช้ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ร่ วมได้ ต้ องเป็ นสั าประเภท
จํานวน เดือน โดยจะต้ อง
ครอบคลุมเดือนทีคาดว่าจะมีการใช้ พลังไ ้าสูงสุด 4 เดือน (มีนาคม – มิ นุ ายน) และสําหรับ 6 เดือนทีเหลือจะเป็ นสั า
- ห้ ามใช้ เชือเพลิง อส ิลช่วยในการ ลิตไ ้า ยกเว้ นช่วงการเริ มเดินเครื องโรงไ ้า

นอกจากนี กพช.ได้ เห็นชอบโครงการโรงไ ้าประชารั สําหรับพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับ ือไ ้า
จากการ ลิตไ ้าชีวมวล ไม่เกิน 12 เมกะวัตต และจากการ ลิตไ ้าจากกา ชีวภาพ (พืชพลังงาน) ไม่เกิน เมกะ
วัตต งเป็ นแนวทางหนงในการสร้ างความมันคงด้ า นไ ้าภาคใต้ งปั จจุบันมีกํ าลังการ ลิต อยู่ที 3,089 เมกะวัต ต
ข ะทีความต้ องการไ ้าสูงสุดของระบบการไ ้า ่ าย ลิตแห่งประเทศไทย (ก .) อยู่ที 2,713 เมกะวัตต และหากเกิด
กร ี วิก ติหรื อเหตุสุดวิสยั ทีทํา ให้ โรงไ ้า หลักในพื นทีหยุด กะทันหัน จะส่ง ลให้ ภาคใต้ มีกําลัง ลิตไ ้าสํารองไม่
เพียงพอ
จากข้ อมูลจากสํานักงานค ะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน โรงไ ้าชีวมวลทังขนาดเล็ก
และขนาดเล็กมากทีมีภาระ ูกพันในการขายไ ้าเข้ าระบบเชิงพา ิชย มีทงสิ
ั น 207 โครงการ รวมกําลังการ ลิตติดตัง
ทังสิน 2,456 เมกะวัตต งสามาร แสดงรายละเอียดได้ ดงั นี

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

ส่วนที หน้ าที 27

ขายไ ้ าเข้ าระบบเ ิง
พาณิ ยแล้ ว

เ นสั

า ือขายไ

รวม

แต่ ยังไม่ ขายไ ้ าเข้ า
ระบบเ ิงพาณิ ย

1

2

เป้ าหมาย
P

ส่ วนทเหลือ
จากเป้ าหมาย
P

จํานวน

กําลังการ ลิต

จํานวน

กําลังการ ลิต

จํานวน

กําลังการ ลิต

กําลังการ ลิต

กําลังการ ลิต

โครงการ

(เมกะวัตต)

โครงการ

(เมกะวัตต)

โครงการ

(เมกะวัตต)

(เมกะวัตต)

(เมกะวัตต)

160

,11

47

344

207

2,457

5,570

3,113

ทีมา: สํานักงานค ะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: ข้ อมูลการไ ้า ่ าย ลิต วันที 11 ก.ค. 60 ข้ อมูลการไ า้ ส่วนภูมิภาค วันที
วันที 8 ก.ค. 60

ก.ค. 60 และข้ อมูลการไ า้ นครหลวง

2. การใ ้ เ ือเพลิง วมวลเพือ ลิตพลังงานความร้ อน
ภาคอุตสาหกรรมการ ลิตของไทยมีความต้ องการใช้ เชือเพลิงเพือ ลิตพลังงานความร้ อนไว้ ใช้ ในกระบวนการ
ลิต เช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื องดืม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิงทอ อุตสาหกรรมเคมี เป็ นต้ น โดยใช้
หม้ อไอนํา (B

) เพือ ลิตพลังงานความร้ อนในรูปแบบของไอนํา โดยหม้ อไอนําจะใช้ เชือเพลิงในการเ าไหม้ และ ลิต

พลังงานความร้ อน งเชือเพลิงทีใช้ ในการเ าไหม้ นนแบ่
ั งได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ (1) เชือเพลิงทีเป็ นของแข็ง เช่น ่านหิน
กะลาปาลม แกลบ (2) เชือเพลิงทีเป็ นของเหลว เช่น นํามันกาด นํามันเตา นํามันดีเ ล (3) เชือเพลิงทีเป็ นกา เช่น กา
ธรรมชาติ กา หุงต้ ม กา ชีวภาพ ทังนี การใช้ เชือเพลิงประเภทใดขนอยู่กบั การออกแบบหม้ อไอนํา โดยส่วนให ่เชือเพลิง
ประเภทเดียวกันจะสามาร ใช้ แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม จะต้ องมีการตังค่าปรับเครื องใหม่ให้ สามาร รองรับเชือเพลิงทีจะ
ใช้ แทนด้ วย จากข้ อมูลดิบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มี ้ ปู ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทีใช้ หม้ อไอนํา 6,665 ราย
รวมจํา นวนหม้ อไอนําทังสิน 15,317 ลูก งมีขนาดความดันและแรงม้ าต่า งกันออกไปตามความต้ องการใช้ ง านของ
้ ปู ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามาร แบ่งตามประเภทเชือเพลิงทีใช้ ของหม้ อไอนําได้ ดงั นี
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ทังนี หม้ อไอนําทีใช้ เชือเพลิงทีเป็ นของแข็ง หรื อสามาร ใช้ เชือเพลิงได้ 2 ประเภท ได้ แก่ของแข็งและของเหลว
หรื อของแข็งและกา มีจํานวน 4,793 ลูก หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.72 จากจํานวนหม้ อไอนําทังหมด ในจํานวนนี
หม้ อไอนําทีสามาร ใช้ เชือเพลิงชีวมวลทีเป็ นของแข็งได้ 4,216 ลูก งเป็ นกลุม่ ทีมีความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอย่าง
ต่อเนือง นอกจากนี ้ ปู ระกอบการทีใช้ ่านหินมีโอกาสจะเปลียนมาใช้ เชือเพลิงชีวมวล เนืองจากการใช้ เชือเพลิงชีวมวล
ส่ง ลกระทบต่อสิงแวดล้ อมน้ อยกว่าการใช้ ่านหิน งจะส่ง ลให้ ปริ มา การใช้ เชือเพลิงชีวมวลเพิมขนในอนาคต
ในการ ลิตพลังงานความร้ อน กะลาปาลม ือเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมีบทบาทสําคั เนืองจากกะลาปาลมให้ ค่า
ความร้ อนสูง โดยปริ มา กะลาปาลมจะขนอยู่กบั ล ลิตปาลมนํามันในประเทศไทย งประเทศไทยจัดได้ ว่าเป็ น ้ ู ลิต
ปาลมนํามันอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2559 ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษ กิจการเกษตรคาดการ ว่าจะมี
ล ลิตปาลมนํามันทีประมา 11.68 ล้ านตัน งจะก่อให้ เกิดปริ มา กะลาปาลมเชิงท ษ ีประมา 0.47 ล้ านตัน
อย่างไรก็ตาม ปริ มา กะลาปาลมในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ จงมีการนําเข้ ากะลาปาลมจากประเทศ
อินโดนีเ ียและมาเลเ ีย งเป็ น ้ ู ลิตปาลมนํามันเป็ นอันดับ 1 และ 2 ของโลก ตามลําดับ โดยหากคํานว ปริ มา กะลา
ปาลมเชิงท ษ ีโดยใช้ อตั ราส่วนชีวมวลต่อ ลลิตปาลมนํามันที 0.04 ปริ มา กะลาปาลมรวมของประเทศอินโดนีเ ียและ
มาเลเ ียจะเท่ากับ 9.75 ล้ านตัน และ 4.01 ล้ านตัน ตามลําดับ ทังนี กรมศุลกากรไม่มีการเปิ ดเ ยยอดการนําเข้ ากะลา
ปาลมของประเทศไทย จงไม่สามาร ระบุปริ มา กะลาปาลมทีนําเข้ ามาจาก 2 ประเทศดังกล่าวได้ โดยปริ มา กะลา
ปาลมเชิงท ษ ีของแต่ละประเทศสามาร แสดงได้ ดงั นี
ปริมาณกะลาปาลมเ ิงท ษ ป 2559 งป 2561 ของประเท ไทย
ประเท ไทย
2559
ล ลิตปาลมนํามัน (ล้ านตัน) 1
ปริมาณกะลาปาลมเ ิงท ษ ล้ านตัน 2

2560

2561

11.42

14.10

15.39

0.46

0.56

0.62

ทีมา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษ กิจการเกษตร และ มูลนิธิพลังงานเพือสิงแวดล้ อม
หมายเหตุ: 1 ล ลิตปาลมนํามันปี 2561 คาดการ โดยศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษ กิจการเกษตร
2 ปริ มา กะลาปาลมเชิงท ษ ีคํานว จากอัตราส่วนชีวมวลต่อ ล ลิต (R
P
R ) ที 0.04

ปริมาณกะลาปาลมเ ิงท ษ ป 2559 งป 2561 ของประเท อินโดนเ ย
ประเท อินโดนเ ย
2559
พืนทีเพาะปลูกปาลมนํามัน (ล้ านเ กตาร)

2560

2561

11.20

14.03

14.31

ประมา การ ล ลิตปาลมนํามัน (ล้ านตัน)1

190.74

238.93

243.70

ปริมาณกะลาปาลมเ ิงท ษ ล้ านตัน 2

7.64

9.56

9.75

ทีมา: B

P

S
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หมายเหตุ: 1 ล ลิตปาลมนํามันตังแต่ปี 2559 งปี 2561 กู ประมา การจากอัตรา ล ลิตปาลมนํามันในปี 2548 ที 17.03 ตันต่อเ กตาร
จากการเก็บข้ อมูลของ P
2 ปริ มา กะลาปาลมเชิงท ษ ีคํานว จากอัตราส่วนชีวมวลต่อ ล ลิต (R
P
R ) ที 0.04

ปริ มาณกะลาปาลมเ ิงท ษ ป 2559 งป 2561 ของประเท มาเลเ ย
ประเท มาเลเ ย
2559

60

2561

พืนทีเพาะปลูกปาลมนํามัน (ล้ านเ กตาร)

5.74

5.81

5.84

อัตรา ล ลิตปาลมนํามัน (ตันต่อเ กตาร)

15.91

17.89

17.16

91.32

103.94

100.21

3.65

4.16

4.01

ล ลิตปาลมนํามัน (ล้ านตัน)
ปริ มาณกะลาปาลมเ ิงท ษ ล้ านตัน

1

ทีมา: E
I
,M
P
B
หมายเหตุ: 1 ปริ มา กะลาปาลมเชิงท ษ ีคํานว จากอัตราส่วนชีวมวลต่อ ล ลิต (R

P

R

) ที 0.04

ในส่วนของเชือเพลิงชีวมวลทีเป็ น ลพลอยได้ จากไม้ ือเป็ นเชือเพลิงชีวมวลหนงทีมีความสําคั เนืองจากเป็ น
เชือเพลิงชีวมวลทียังมีปริ มา อุปทานในประเทศทีเพียงพอ โดยมูลนิธิพลังงานเพือสิงแวดล้ อมประเมินปริ มา เชือเพลิง
ชีวมวลเชิงท ษ ีทีได้ จากไม้ ยางพารา งเป็ นไม้ ทีมีการโค่นจากการทําสวนยางทุกปี โดยคํานว จากพืนทีทีให้ ล ลิต
และอัตราส่วนชีวมวลต่อพืนทีทีให้ ล ลิตที 3 ตันต่อไร่สําหรับขีเลือย 5 ตันต่อไร่ สําหรับรากไม้ และ 12 ตันต่อไร่สาํ หรับปี ก
ไม้ และเศษไม้ โดยปริ มา ชีวมวลไม้ ยางพาราเชิงท ษ ีปี 2559 งปี 2561 สามาร แสดงได้ ดงั นี
ปริมาณ วมวลไม้ ยางพาราเ ิงท ษ ป 2559 งป 2561
ประเท ไทย
เนือทีทีกรี ดยางได้ ทวประเทศ
ั
(ไร่) 1
พืนทีทีให้ ล ลิต (ไร่) 2
ปริ มา ขีเลือยไม้ ยางพาราเชิงท ษ ี (ล้ านตัน)
ปริ มา รากไม้ ยางพาราเชิงท ษ ี (ล้ านตัน)
ปริ มา ปี กไม้ และเศษไม้ ยางพาราเชิงท ษ ี (ล้ านตัน)

2559
18,517,659
740,706
2.22
3.70
8.89

2560
19,106,742
764,269
2.29
3.82
9.17

2561
19,973,345
798,933
2.40
3.99
9.59

ทีมา: สํานักงานเศรษ กิจการเกษตร
หมายเหตุ: 1 พืนทีทีกรี ดยางได้ ทวประเทศปี
ั
2561 คาดการ โดยศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษ กิจการเกษตร
2 พืนทีให้ ล ลิตคํานว จากเนือทีกรีดได้ ของยางพาราจากสํานักงานเศรษ กิจการเกษตร หารด้ วย 25

สําหรับชีวมวลจากเศษไม้ อืน ในปี 2556 มูลนิธิพลังงานเพือสิงแวดล้ อมได้ ประเมินศักยภาพชีวมวลเศษไม้ อืน
เ พาะไม้ 13 ประเภท ทีอนุ าตให้ เข้ าโรงเลือยเท่านัน ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมป่ าไม้ ได้ แก่ ยูคา
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ลิปตัส กระ ิน รงค กระ ินเทพา กระ ินยักษ สะเดาเทียม สนทะเล สนป ิพทั ธ มะพร้ าว มะขาม มะปรางบ้ าน มะไ
บ้ าน จามจุรี และไม้ ตาล งประมา การว่าจะมีปริ มา ชีวมวลเศษไม้ อืน เชิงท ษ ีประมา 18.51 ล้ านตัน
ประเทศ ปุ่ น
ประเทศ ีปุ่ นเป็ นประเทศทีมีการใช้ พลังงานสูงติดอันดับของโลก เนืองจากเป็ นประเทศทีมีขนาดเศรษ กิจให ่
เป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นประเทศทีมีการใช้ พลังงานไ ้ามากเป็ นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศ E โดยก่อนการ
เกิดอุบตั ิเหตุทีโรงไ ้าพลังงานนิวเคลียร ุกุชิมะไดอิชิ (
P
S
) ในปี 2554 การ
ลิตพลังงานของ ีปุ่ นส่วนให ่ใช้ เชือเพลิง อส ิล (ประมา ร้ อยละ 60) และพลังงานนิวเคลียร (ประมา ร้ อยละ 30)
หลังเกิดอุบตั ิเหตุประเทศ ีปุ่ นได้ ลดการใช้ พลังงานนิวเคลียร และหันมาใช้ เชือเพลิง อส ิลมากขนอย่างมีนยั สําคั ทํา
ให้ ต้องมีการนําเข้ าเชือเพลิง อส ิลจากต่างประเทศ เนืองจากประเทศ ีปุ่ นเป็ นประเทศทีมีแหล่งเชือเพลิง อส ิลน้ อย
ส่ง ลให้ ต้นทุนพลังงานเพิมสูงขน และการปล่อยกา เรื อนกระจกจากการใช้ พลังงาน อส ิลเพิมสูงขน งส่ง ลต่อกระทบ
ต่อความมันคงด้ านพลังงาน และสิงแวดล้ อมของประเทศ รั บาล ีปุ่ นจงมีการกําหนดยุทธศาสตรด้ านพลังงานใหม่ โดย
มีมติเห็นชอบแ นยุทธศาสตรพลังงาน บับที 4 เมือวันที 11 เมษายน 2557 (S
E
P (A 2014)) งมุง่
สู่การสร้ างสมดุลทางพลังงาน (3E S) ได้ แก่ความมันคงทางพลังงาน (E
S
) ประสิทธิภาพทางเศรษ กิจ
(E
E
) การอนุรักษสิงแวดล้ อม (E
) และความปลอดภัย (S ) โดยตาม
แ นยุทธศาสตรพลังงาน บับที 4 ได้ เป็ นการวางแ นและกําหนดเป้าหมายในอนาคต โดยเป้าหมายสําคั หนง คือ
สัดส่วนการจัดหาพลังงานไ ้าของประเทศ โดยตังเป้าลดการ ลิตพลังงานไ ้าจากเชือเพลิง อส ิล และเพิมการ ลิต
พลังงานจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนประมา ร้ อยละ 22 ง ร้ อยละ 24

จากข้ อมูลของ M
E
,T
I
ของประเทศ ีปุ่ น ประเทศ ีปุ่ นจะเป็ นประเทศที
มีความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลสูงเป็ นอันดับที 5 ของโลก โดยรั บาลมีนโยบายทีจะส่งเสริ มการ ลิตพลังงานไ ้าจาก
เชือเพลิงชีวมวลให้ เพิมขนเป็ น 2 เท่าของปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.70 ง ร้ อยละ 4.60 ของการ ลิตพลังงานจาก
พลังงานทดแทนตามเป้าหมายสัดส่วนพลังงานปี 2573 ในแง่ของการ ลิตพลังงานไ ้า รั บาลได้ ทําการสนับสนุนการใช้
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พลังงานทดแทนเพือ ลิตกระแสไ ้า ่านนโยบายการรับ ือไ ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรู ปแบบ
- T ( T)
จงทําให้ โรงไ ้าพลังงานทดแทน รวม งโรงไ า้ ชีวมวลเพิมจํานวนมากขนนับตังแต่ปี 2555 ทีมีการใช้ นโยบายดังกล่าว
ปริ มา เชือเพลิงชีวมวลมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ในประเทศ ประเทศ ีปุ่ นจงมีการนําเข้ าเชือเพลิงชีว
มวลเพือมาใช้ ในการ ลิตพลังงาน ทังในส่วนของกะลาปาลม เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ไม้ สบั และเชือเพลิงชีวมวลอืน โดย
ในส่วนของกะลาปาลม ประเทศ ีปุ่ นมีการนําเข้ ากะลาปาลมเพิมสูงขนอย่างต่อเนืองตังแต่ปี 2558 งนําเข้ าจากประเทศ
อินโดนีเ ีย และมาเลเ ียเป็ นหลัก ปริ มา การนําเข้ ากะลาปาลมของประเทศ ีปุ่ นสามาร แสดงได้ ดังนี

ทังนี บริ ษัทคาดการ ว่าปริ มา ความต้ องการใช้ เชื อเพลิงชีวมวลของประเทศ ีปุ่ นจะเพิมข นอย่างต่อเนือง
เนืองจาก โรงไ ้าชีวมวลของประเทศ ีปุ่ นกําลังทยอยเปิ ดดําเนินการตามนโยบายการสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทน
เพือ ลิตกระแสไ ้าของรั บาล โดย A
M ได้ ทําการประมา การความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลของประเทศ
ีปุ่ นไว้ ในเอกสารการเข้ าร่ วมสัมมนา A
B
A 2016 หัวข้ อ I
P
P
–
B
ว่าความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลของประเทศ ีปุ่ นในปี 2573 จะอยู่ระหว่าง 23.6
ล้ านตัน ง 32.3 ล้ านตันต่อปี
ประเทศเกาหลใต้
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นประเทศทีพงพาการนําเข้ าเชื อเพลิง โดยมีการนําเข้ าเชื อเพลิงกว่า ร้ อยละ 97 ของการ
บริ โภคพลังงานขันต้ น เนืองจากทรัพยากรเชื อเพลิงภายในประเทศมีไม่เพียงพอ ประเทศเกาหลีใต้ จงมีการนําเข้ า กา
ธรรมชาติ ่านหิน นํามันดิบ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยการใช้ พลังงานขันต้ นทังหมดของประเทศเกาหลีใต้ แบ่ง
สัดส่วนการใช้ พลังงานขันต้ นตามประเภทของเชือเพลิงได้ ดงั นี
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หลังการเกิ ด อุบัติเ หตุทีโรงไ ้า พลัง งานนิว เคลีย ร ุกุชิ ม ะไดอิชิ ที ี ปุ่ น และการตรวจพบปั หาโรงไ ้า
นิวเคลียรใช้ ชินส่วนเตาป ิกร ทีมีใบรับรองปลอมหลายแหล่งในประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงปลายปี 2555 รั บาลเกาหลีใต้
จงได้ ปรับแ นการใช้ พลังงานระยะยาว จากแ นเดิมในปี 2551 ทีมีการพงพาพลังงานนิวเคลียร โดยแ นใหม่ในปี 2557
รั บาลเกาหลีใต้ ได้ พยายามหาสมดุลของสัดส่วนการใช้ พลังงานเพือตอบสนองความต้ องการใช้ พลังงานของประเทศ การ
ใช้ พลังงานนิวเคลียรในสัดส่วนทีเหมาะสม และลดการนําเข้ าพลังงาน อส ิล ่านการสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการใช้ พลังงานทางทดแทน ในเดือนกันยายน ปี 2557 รั บาลได้ ประกาศ T
R
E
งระบุเป้าหมายสัดส่วนการจัดหาพลังงานขันต้ น (T P
E
S
) ให้ มาจากพลังงานทดแทนร้ อยละ 11.00 ในปี 2578 งกําหนดสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนประเภท
ต่าง ดังนี

ประเภทพลังงาน
ทดแทน

สัดส่ วนการใ ้ พลังงานต่ อการจัดหาพลังงานขันต้ นจาก
พลังงานทดแทน ร้ อยละ

พลังงานขยะ

29.

พลังงานแสงอาทิตย

22.0

พลังงานลม

18.2

พลังงาน วมวล

18.0

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

ส่วนที หน้ าที 33

ประเภทพลังงาน
ทดแทน

สัดส่ วนการใ ้ พลังงานต่ อการจัดหาพลังงานขันต้ นจาก
พลังงานทดแทน ร้ อยละ

พลังงานความร้ อนใต้ ภิภพ

.

พลังงานนํา

.

พลังงานจากคลืนทะเล
ทีมา:

T

1.3

-I

P

A

นอกจากนี ตังแต่ปี 2555 รั บาลเกาหลีใต้ ได้ มีการออก R
P
S
( RPS ) เพือสนับสนุน
การใช้ พลังงานทดแทน โดยกําหนดให้ โรงไ ้าทังของรั บาล และเอกชนทีมีกําลังการ ลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต ต้ องมี
การ ลิตไ ้าจากพลังงานทดแทนตามสัดส่วนทีกําหนด โดยเริ มตังแต่ร้อยละ 2.00 ของการ ลิตไ ้าทังหมดในปี 2555
และเพิมสัดส่วนขนทุกปี จน งร้ อยละ 10.00 ในปี 2567 ง สินปี 2558 มีโรงไ ้าจํานวน 17 โรงทีเข้ าเก กําหนดนี
โดยในปี 2561 RPS ได้ กําหนดสัดส่วนของการใช้ พลังงานทดแทนในโรงไ ้าทีกําลังการ ลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต อยู่
ทีร้ อยละ 5.00 งเพิมขนจากปี 2560 ทีร้ อยละ 4.00
จากข้ อมูลของ A
M
ปริ มา การนําเข้ า
ของเกาหลีใต้ เพิมขนจากนโยบายพลังงาน
ทดแทนของภาครั และกําลังการ ลิตของโรงไ ้าทีเพิมขน งส่วนให ่เป็ นการนําเข้ าจากประเทศในเอเชียตะวันออก
เ ียงใต้ โดยในปี 2561 ปริ มา นําเข้ า
เพิมขนร้ อยละ 106 จาก 1.67 ล้ านตัน เป็ น 3.44 ล้ านตัน โดย
ปริ มา การนําเข้ า
จากประเทศต่าง สามาร แสดงได้ ดงั ตารางด้ านล่างนี
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ในปี 2559 โรงไ ้าเกาหลีใต้ ทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของรั ได้ เสนอยืนประมูลรับ ือเชือเพลิงชีวมวลเพือส่งมอบ
ในปี ดงั กล่าว จํานวน 2.9 ล้ านตัน งประมา ว่ามาจากความต้ องการเดิมทีเคยเสนอยืนประมา 0.89 ล้ านตัน จงเท่ากับ
ว่าความต้ องการของปี 2560 จากโรงไ า้ เกาหลีอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของรั เหล่านีอยู่ทีประมา 2 ล้ านตัน นอกจากนี
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S -E P
.(
) โรงไ ้าของรั บาลเกาหลีได้ เปลียนจากการใช้ ่านหินเป็ นการใช้ เชือเพลิงชีว
มวลสําหรับโรงไ ้า
1 กําลังการ ลิต 125 เมกะวัตต งจะเพิมความต้ องการให้ กบั
อีก
0.55 ล้ านตันต่อปี งจะเป็ นโอกาสให้ ไทยสามาร ส่งออก
ทีมีคุ ภาพตามทีตลาดเกาหลีต้องการได้ มากขน
ทังนี จากการประมา การของ A
M ความต้ องการ
ในเกาหลีใต้ สามาร เพิมสูง ง 3.4
ล้ านตันต่อปี ในปี 2561 งมีปัจจัยหลักมาจากความต้ องการใช้ ของโรงไ ้าทีใช้ เชือเพลิงชีวมวลร่ วม (B
) ของ ้ ู ลิตไ ้าอิสระ (I
P
P
: IPP) ร่ วมกับความต้ องการจากสัดส่วนการใช้ ชีวมวลที
เพิมมากขนในทุก ปี จาก RPS

ประเทศ ปุ่ นและเกาหลใต้ ค ามต้ องการใช้ เชอเพลงช ม ลอัดแท่ ง
ความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่งในภาคอุตสาหกรรมสําหรับประเทศต่าง ทัวโลกมีเพิมขนอย่างต่อเนือง
และมีการคาดการ ว่าจะมีความต้ องการใช้ เพิมขนอย่างมากในอนาคต ในปี 2559 ความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัด
1
แท่งในภาคอุตสาหกรรมมีอยู่ประมา 13.8 ล้ านตันต่อปี โดยจากการประมา การของ
M
จากปี 2553 ไป
อีก 15 ปี จน งปี 2568 ความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลจะเพิมขนเ ลียอยู่ที 2.74 ล้ านตันต่อปี งการเติบโตของความ
ต้ องการหลักนันมาจากประเทศ ีปุ่ นและเกาหลีใต้ งมีนโยบายการสนับสนุนการใช้ เชือเพลิงชีวมวลเพือ ลิตกระแสไ า้

ความต้ องการใ ้ เ ือเพลิง วมวลอัดแท่ งในภาคอุตสาหกรรมตังแต่ ป 2553 งป 2568

อัตราการเติบโตเ ลยจากป 2553 ง 2568 อย่ ทปละ 2.74 ล้ านตันต่ อป

2

2

สหรา อาณาจักร

2

2

2

เนเธอรแลนด

2

เบลเยยม

2

2

เดนมารค

2

สวเดน

2

2

อืน

2

2

เกาหลใต้

ทีมา:
P A
หมายเหตุ: 1
M
เป็ นบริ ษัททีปรกษาทีมีความเชียวชา ในตลาดชีวมวลอัดแท่ง
2 ตัวเลขความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่งในอดีตปี 2553 งปี 2559 เป็ นตัวเลขจาก A
การในอนาคตมาจาก
M
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2

2

ปุ่ น

แคนาดา

ส่วนตัวเลขประมา
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ประเทศ ีปุ่ นเริ มมีการ ลิต
P ภายในประเทศตังแต่ปี 2553 และเริ มมีการนําเข้ า
P ในปี
2555 โดยปริ มา การนําเข้ า
P จากต่างประเทศมีปริ มา เพิมสูงขนอย่างรวดเร็ ว ทังนี หากเปรี ยบเทียบในแง่
ของกําลังการ ลิต โรงงาน ลิต
P ของประเทศ ีปุ่ นจะมีขนาดเล็ก มีกําลังการ ลิตอยู่ระหว่าง 100 ง 1,000
ตันต่อปี ในข ะทีโรงงาน ลิต
P ในต่างประเทศเป็ นโรงงานขนาดให ่ มีกําลังการ ลิตหลายหมืนตันต่อปี ง
ทําให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด ทําให้ ราคา
P ในต่างประเทศสามาร แข่งขันได้ กับราคา
P ที ลิต
ในประเทศ และเกิดการนําเข้ าเพิมขนอย่างต่อเนืองจาก ้ ใู ช้ ชาว ีปุ่ น

ในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ งมีหลายโรงไ า้ เลือกทีจะเปลียนจากการใช้ ่านหินมาเป็ นการใช้
P
เนืองจากสามาร ทําได้ ง่าย จนปริ มา การนําเข้ า
P
มีจํานวนเพิมสูงขนอย่างต่อเนือง ปริ มา การนําเข้ า
P ของประเทศเกาหลีใต้ แบ่งตามแหล่งทีมาในปี 2557 เป็ นดังนี
ประเท
ปริมาณการนําเข้ า ตัน
เวียดนาม
742,794
แคนาดา
344,261
จีน
287,063
มาเลเ ีย
168,336
ไทย
110,752
อินโดนีเ ีย
62,729
สหรั อเมริ กา
61,977
รัสเ ีย
34,756
ออสเตรเลีย
26,751
ีปุ่ น
4,290
ทีมา: 2015 ITA R

T M

R

ทังนี หากประเมินจากนโยบายการสนับสนุนการใช้ เชือเพลิงชีวมวลของประเทศ ีปุ่ นและเกาหลีใต้ แนวโน้ มการ
นําเข้ า
P ของประเทศ ีปุ่ นและเกาหลีใต้ น่าจะมีเพิมขนอย่างมาก และต่อเนืองไปในอนาคต
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สมาคมประชาชาตแห่ งเอเชยตะ ันออกเ ยงใต้
ในปั จ จุ บัน ASEA
ื อ เป็ นหนงในภู มิ ภ าคที มี ก ารขยายตัว ทางเศรษ กิ จ อย่ า งรวดเร็ ว โดย E
ได้ คาดการ อัตราการขยายตัวเ ลียต่อปี ของ ASEA อยู่ทีร้ อยละ 4.6 ในปี 2558 และร้ อยละ
5.2 ในปี 2559 งปี 2563 งนําโดยการขยายตัวทางเศรษ กิจของประเทศ ิ ลิปปิ นส เวียดนาม เขมร ลาว และพม่า จง
สามาร คาดการ ได้ ว่าความต้ องการพลังงานในภูมิภาคนีจะขยายตัวเพิมขน โดย ASEA
E
ได้
ประมา การความต้ องการพลังงานขันต้ น ไว้ ใน 4 ASEA E
ว่าจะเพิมขนจากระดับ 619.00 ล้ านตัน
เทียบเท่านํามันดิบ ในอัตราเ ลียร้ อยละ 4.7 ต่อปี ตังแต่ปี 2556 ไปจน งระดับ 1,685.00 ล้ านตันเทียบเท่านํามันดิบ ในปี
2578 ง ือเป็ นความท้ าทายในการจัดหาพลังงานให้ เพียงพอต่อความต้ องการสําหรับ ASEA โดยในวันที 24 กันยายน
2557 ASEA ได้ มีการพั นา ASEA P
A
E
(APAE ) 2016 – 2025 งเป็ น
แนวทางในการวางนโยบายพลังงานสําหรับประเทศสมาชิกเพือนําไปสูค่ วามมันคง ความสามาร ในการเข้ า ง และความ
ยังยืนของพลังงาน โดยแบ่งแ นการดําเนินงานออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างปี 2559 งปี 2563 และช่วงสอง
ระหว่างปี 2564 งปี 2568 โดยหนงในเจ็ดกลยุทธหลักใน P
A ของ APAE คือ กลยุทธด้ านพลังงานทดแทน
โดยการตังเป้าทีจะเพิมสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ เป็ นร้ อยละ 23.0 ของการจัดหาพลังงานขันต้ น (T
) ภายในปี 2568 ง ือเป็ นปั จจัยหลักทีจะเพิมความต้ องการเชือเพลิงจากพลังงานทดแทนในภูมิภาคนี
สห าพยุโรป
ปี 2559 การใช้ พลังงานขันต้ นของสหภาพยุโรป รวมทังหมดเท่ากับ 1,630.90 ล้ านตันเทียบเท่านํามันดิบ โดยมี
สัดส่วนของการใช้ พลังงานทดแทนอยู่ร้อยละ 13.1 ของปริ มา ความต้ องการพลังงานขันต้ นของสหภาพยุโรป เมือวันที 24
ตุลาคม 2557 ค ะมนตรี ยุโรป งเป็ นทีประชุมระดับหัวหน้ ารั บาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ มีมติกําหนดเป้าหมาย
ด้ านพลังงานและการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพือลดปั หาโลกร้ อน โดยมีเป้าหมายในปี 2573 ได้ แก่ (1) ลดการ
ปล่อยกา เรื อนกระจกอย่างน้ อยร้ อยละ 40.0 (2) เพิมประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน (
) อย่างน้ อยร้ อยละ
27.0 (3) เพิมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็ นอย่างน้ อยร้ อยละ 27.0 ของความต้ องการพลังงานทังสหภาพยุโรป
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จากข้ อมูล AEBI M S
R
2016 ของ T E
B
A
(AEBI M) แหล่ง
พลังงานทดแทนทีมีการใช้ สงู สุดในสหภาพยุโรป คือพลังงานจากสารอินทรี ย (B
) โดยในปี 255 คิดเป็ นร้ อยละ
61 ของการใช้ พลังงานทดแทนทังหมดของสหภาพยุโรป งเชือเพลิงชีวมวล กู ใช้ มากทีสุด โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
ของการใช้ พลังงานจากสารอินทรี ย ส่วนการใช้ เชือเพลิงชีวภาพและกา ชีวภาพ คิดเป็ นสัดส่วนอย่างละร้ อยละ 12 และ
เชือเพลิงขยะคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6 ของการใช้ พลังงานจากสารอินทรี ยทังหมด
ทังนี การใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่งของสหภาพยุโรปในปี 2558 มีปริ มา 20.3 ล้ านตัน โดยในสหภาพยุโรป
สามาร ลิตเองได้ 14.1 ล้ านตัน งปริ มา ความต้ องการทีเหลือจะ กู จัดหาโดยการนําเข้ าจากต่างประเทศ
ข

การแข่ งขัน
ตลาดการจัดหาและการจัดจํ าหน่า ยเชื อเพลิง ชีว มวล เป็ นตลาดทีมี ้ ปู ระกอบการมากราย โดย ้ ทู ีสามาร
ดําเนินกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลได้ มีหลายลักษ ะ ได้ แก่
1. T
รายให ่ งเป็ น ้ จู ดั หาและจัดจําหน่ายทีดําเนินธุรกิจในลักษ ะเดียวกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
กล่า วคือ ้ ูประกอบการจะดํา เนินการรวบรวมเชื อเพลิงชีว มวลจาก ้ ู ลิต เช่น โรงสกัดนํามันปาลมดิบ
โรงงานเ อรนิเจอรไม้ โรงเลือย และโรงงานชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น และ หรื อ T
รายอืน ทังในและ
ต่างประเทศ โดยมีคลังสินค้ าเพือรวบรวมและจัดเก็บเชือเพลิงชีวมวลในปริ มา มาก ทังนี ้ ปู ระกอบการที
ดําเนินธุรกิจในลักษ ะนีมีน้อยราย โดยบริ ษัทประมา การว่ามี ้ ปู ระกอบการไม่ ง 10 ราย
2. T
รายเล็ก งเป็ น ้ ปู ระกอบการทีมีความสัมพันธกับ S
และ ้ ู ือเชือเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหา
เชือเพลิงชีวมวลจาก S
ในปริ มา ไม่มาก และขายให้ กบั ้ ู ือ ในลักษ ะของการ ือมาขายไป โดย
อาจจะมีหรื อไม่มีคลังสินค้ าก็ได้ และจะไม่จดั เก็บสินค้ าคงเหลือเป็ นจํานวนมาก
3. ้ ู ลิต ทีประกอบธุรกิ จหลักในการแปรรู ป ลิต ลทางการเกษตรตามตัวอย่างทีได้ ก ล่า วมาข้ างต้ น งมี
เชื อเพลิงชีวมวลเป็ น ลพลอยได้ จากกระบวนการ ลิตอยู่แล้ ว จงดําเนินธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่าย
เชือเพลิงชีวมวลเป็ นธุรกิจรอง
ทังนี การเข้ ามาเป็ น ้ ปู ระกอบการในตลาดการจัดหาและการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลรายเล็กสามาร ทําได้
ไม่ยากนัก เนืองจากเป็ นธุรกิจทีอาศัยความสามาร ในการจัดหาและจัดจําหน่าย โดยอาจจะมีเงินลงทุนเริ มต้ นไม่สงู เช่น
การเริ มต้ นธุรกิจโดยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้ า สินค้ าคงคลัง และร ขนส่ง การมีแค่ทนุ เริ มต้ นเพือใช้ ือสินค้ า และบวก
กําไรส่วนต่างเพิมให้ กับ ้ ู ือก็สามาร เริ มธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม การที ้ ปู ระกอบการจะสามาร ดําเนินธุรกิจได้ อย่าง
ยังยืน สามาร แข่งขันได้ และมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ้ ปู ระกอบการจะต้ องสามาร ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ ทังในแง่ประเภทสินค้ า ความต้ องการสินค้ า คุ ภาพสินค้ า ราคาของสินค้ า และการให้ บริ การ ง T
รายย่อยอาจ
ไม่สามาร ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบทุกด้ าน เช่น การที T
รายย่อยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้ า ทํา
ให้ ไม่สามาร รวบรวมสินค้ าได้ มากพอสําหรับลูกค้ าทีมีความต้ องการสูง หรื อ การที ้ ู ลิตทีประกอบธุรกิจหลักในการแปร
รูป ล ลิตทางการเกษตรจําหน่ายสินค้ าเพียงไม่กีประเภท โดยจําหน่ายเ พาะสินค้ าทีได้ จากกระบวนการ ลิตของตน ก็
จะไม่สามาร ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหลายกลุม่ ได้ หรื อ การที ้ ปู ระกอบการมีเงินทุนน้ อย ไม่สามาร มีเงินทุน
หมุนเวียนเพือจัด ือเชือเพลิงชีวมวลได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า เป็ นต้ น
บริ ษัทเป็ นหนงใน ้ นู ําในธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลรายให ่ งปั จจัยทีทําให้ บริ ษัทมีศกั ยภาพ
และความสามาร ในการแข่งขันเหนือ ้ ปู ระกอบการรายอืนมาจาก
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1. ประสบการ ในการดําเนินธุรกิจเชือเพลิงชีวมวลมากว่า 60 ปี ของกลุ่ม ้ ู ือหุ้นให ่ ทําให้ บริ ษัทมีความ
เข้ าใจในตลาดเชื อเพลิงชีวมวล ทังในแง่ของความต้ องการของลูกค้ า และแหล่งจัดหา ลิตภั โดยมี
ความสัมพันธอันดีกบั ทัง ้ ู ือและ ้ ขู าย ทําให้ สามาร จัดหา และแนะนําเชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมกับ
ความต้ องการของลูกค้ าได้
2. การจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีมีคุ ภาพ มีหลากหลายประเภท ทําให้ สามาร รองรับความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ ทกุ กลุม่
3. การได้ รับการรับรอง ลิตภั ทีเป็ น ลพลอยได้ จากไม้ ตามมาตร านการจัดการป่ าไม้ ยงยื
ั น S
( ) ของ T
S
( S ) ทําให้ บริ ษัทสามาร ขยายตลาดไป
ยัง ้ ใู ช้ ทีต้ องการการรับรองมาตร านนีได้ เช่น ประเทศ ี ปุ่ น และเกาหลีใต้ ทีจะ ือเ พาะ ลิตภั ที
ได้ รับการรับรองตามมาตร านของ S เท่านัน ดังนัน จง ือเป็ นจุดสําคั ทีให้ บริ ษัทสามาร ขยายการ
จําหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ มากขนในอนาคต โดยการจะได้ การรับรอง S
( ) ลิต ภั ทีได้ รับ การรั บ รองจะต้ องสามาร ตรวจสอบย้ อ นกลับได้ ทังห่ว งโ ่ก าร ลิต ตังแต่
แหล่งทีมาของไม้ การ ลิต การขนส่ง ไปจน งการจัดเก็บทีเป็ นไปตามมาตร านทีกําหนด
4. การจัดหาเชื อเพลิงชีวมวลได้ ตามปริ มา และในเวลาทีลูกค้ าต้ องการ โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการ
ประเมินความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลโดยการสอบ ามจากลูกค้ าโดยตรง เพือนํามาวางแ นการจัดหา
ให้ สอดคล้ องกับปริ มา ทีลูกค้ าต้ องการ พร้ อมทังมีคลังสินค้ าเพือทําการจัดเก็บสินค้ าได้ ในปริ มา มาก
รองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ ตลอด ดูกาล รวมไป งการมีการบริ หารการขนส่งทีมีประสิทธิ ภาพ ทัง
จากการใช้ บริ การจาก STP และบริ ษัทขนส่งอืน ทําให้ สามาร จัดส่งสินค้ าได้ ตามเวลาทีกําหนด
5. การบริ หารต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร บริ หารต้ นทุนของสินค้ าได้ เนืองจาก มี
คลังสินค้ าหลายแห่ง งมีทําเลทีตังทีใกล้ กบั แหล่ง ลิตทังในประเทศและต่างประเทศ โดยบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยสามาร เก็บรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลได้ ในช่วงทีมี ล ลิตออกสูต่ ลาดมาก ทําให้ ราคาไม่สงู และนํามา
จํ า หน่ า ยเมื อลูก ค้ ามี ค วามต้ อ งการ ประกอบกั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเน้ นการบริ ห ารการขนส่ ง ที
ประสิทธิ ภาพ โดยพยายามบริ หารจัด การขนส่ง สินค้ าจาก S
ตรงไปยังลูก ค้ าโดยไม่ ่านเข้ า
คลังสินค้ าของบริ ษัท ( การส่งตรง ) และมีการกําหนดกรอบราคาค่าขนส่งทังสําหรับการว่าจ้ าง STP และ ้ ู
ให้ บริ การขนส่งรายอืนให้ อยู่ในระดับต้ นทุนทีเหมาะสม
6. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี านเงินทุนทีมันคง แข็งแกร่ง จงสามาร มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอทีจะจัด ือ และ
ลงทุนในสินค้ าคงคลังเพือรองรับการขยายตัวของความต้ องการในตลาดเชือเพลิงชีวมวล
การจัดหา ลิตภัณ และบริการ
การจัดหา ลิตภัณ
การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร แบ่งได้ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลโดยตรงจาก ้ ู ลิต โดยบริ ษัทจะทําการติดต่อ ือขายโดยตรงกับ ้ ู ลิต เช่น โรง
สกัดนํามันปาลมดิบ โรงงานเ อรนิเจอรไม้ โรงเลือย โรงสีข้าว โรง ลิตนําตาล และโรง ลิตชีวมวลอัดแท่ง
เป็ นต้ น
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2. การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก ้ จู ัดจําหน่าย ( T
) โดยบริ ษัทจะทําการติดต่อกับ T
งทําการ
จัดหาเชือเพลิงชีวมวลมาจาก ้ ู ลิต และนํามาขายให้ กบั บริ ษัทอีกทอดหนง
โดยสัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแบ่งตามประเภทของ S
ทังในประเทศ
และต่างประเทศในปี 2559 งปี 2561 สามาร แสดงได้ ดงั นี

การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะเน้ นการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลโดยตรงจาก ้ ู ลิต อย่างไร
ก็ตาม การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก T
ือเป็ นช่องทางสําคั อีกทางหนง ทังนี สําหรับการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ประเทศ แม้ ว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีความสามาร ในการเข้ า ง ้ ู ลิตได้ โดยตรง และดําเนินการจัดหาเชือเพลิงชีว
มวลจาก ้ ู ลิตเป็ นหลัก โดยสัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวล ่าน ้ ู ลิตในประเทศอยู่ระหว่างร้ อยละ 63 งร้ อยละ 89
ของมูลค่าการจัดหาทังหมดในปี 2559 ง ปี 2561 การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก T
ก็ยงั ือว่าเป็ นช่องทางสําคั
อีกทางหนง เนืองจาก เชือเพลิงชีวมวลบางประเภท โดยเ พาะกะลาปาลม ทีมีปริ มา สินค้ าขนอยู่กับ ดูกาล และ ้ ู ลิต
สินค้ า นันมีการป้องกันความเสียงของตนเองโดยไม่ขายสินค้ า ทังหมดให้ กับ ้ ู ื อเพีย งเจ้ า เดีย ว การทีบริ ษั ทเพิมช่อง
ทางการจัด ือกับ T
จงช่วยให้ การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทมีประสิทธิภาพมากขน เช่น ในกร ีทีเชือเพลิงชีว
มวลมีปริ มา มากและราคาไม่สงู T
สามาร ช่วยจัด ือเชื อเพลิงชีวมวลให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อย และในช่วงที
เชือเพลิงชีวมวลมีปริ มา ลดลง และราคาสูงขน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร จัด ือเชือเพลิงชีวมวลเหล่านันจาก T
ในราคาทีสมเหตุสม ล ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร จัดหาเชือเพลิงชีวมวลทีปริ มา และราคาทีลูกค้ าต้ องการได้
โดยไม่จําเป็ นต้ องเก็บรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลไว้ แต่เพียง ้ เู ดียว ง ือเป็ นการบริ หารต้ นทุนและสินค้ าคงคลังของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยอีกทางหนง และในส่วนของการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในต่างประเทศ ในอดีตบริ ษัทต้ องอาศัยช่องทางการ
จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก T
เป็ นหลัก เนืองจากบริ ษัทอยูใ่ นช่วงพั นาความสัมพันธกับ ้ ู ลิตในต่างประเทศ ทังใน
ประเทศอินโดนีเ ียและมาเลเ ีย อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั บริ ษัทพยายามเพิมสัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก ้ ู ลิต
ในต่างประเทศมากขน โดยสัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก ในต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมา ร้ อยละ 9 งร้ อย
ละ 52 ของมูลค่าการจัดหาทังหมด ในปี 2559 ง ปี 2561 งมีแนวโน้ มลดลงตลอด
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

สัดส่ วนการจัดหาเ ือเพลิง วมวลแบ่ งตามประเภท
S
ในประเท ป 2559 ง ป 2561

สัดส่ วนการจัดหาเ ือเพลิง วมวลแบ่ งตามประเภท S
ต่ างประเท ป 2559 ง ป 2561

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุง่ เน้ นการจัดหา ลิตภั เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว ทังในแง่
ของคุ ภาพ และปริ มา ทีสามาร ส่งให้ งลูกค้ าได้ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจงให้ ความสําคั
กับการคัดเลือก S
โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะติดต่อ ือเชือเพลิงชีวมวลกับ S
ทีมีความน่าเชือ ือ ทังทีเป็ น
้ ู ลิต และเป็ น T
ทังในประเทศและต่างประเทศจํานวนกว่า 300 ราย ทังนี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะให้ ความสําคั
กับการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก S
ทีมีทีตังใกล้ เคียงกับทีตังของลูกค้ า และ หรื อทีตังของคลังสินค้ าของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยก่อน และหากปริ มา การจัดหาไม่เพียงพอบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจงจะทําการขยายพืนทีในการจัดหา เช่น
สําหรับการจัดหากะลาปาลมให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะพยายามจัดหากะลาปาลมจาก S
ใน
ประเทศก่อน อย่างไรก็ตาม มีบางช่วงเวลาทีกะลาปาลมในประเทศมีไม่เพียงพอต่อการจําหน่าย บริ ษัทย่อยจะดําเนินการ
จัดหาจากต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยจะมีการวางแ นการจัดหาทังระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว เพือให้ การจัดหาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในประเทศจะดําเนินการจัดหา ่านบริ ษัท PPP และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
และในต่างประเทศจะดําเนินการ ่าน ABI ABE และ ABR ทังนี ในส่วนของ ABE และ ABR งเป็ นบริ ษัททีเกิดจากการ
ร่ ว มทุนระหว่า งบริ ษัทกับ ้ ู ื อหุ้นท้ อง ิ นชาวมาเลเ ีย บริ ษั ทได้ มีส ั าร่ วมทุนทีระบุใ ห้ ABE และ ABR จะต้ อง
ดําเนินการจัดหา และรวบรวมเชื อเพลิง ชีวมวลให้ แก่บริ ษัท และ หรื อบุคคลทีบริ ษัทกําหนดเท่านัน โดย ่ ายขายและ
การตลาด และ ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทจะทําการประเมินความต้ องการจากลูกค้ า เพือให้ ่ ายจัดหาชีวมวลสามาร วาง
แ นการจัดหาได้ อย่าง กู ต้ อง
ทังนี บริ ษัทจะมีการจัดหา S
รายใหม่จาก (1) การหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลอุตสาหกรรม เช่น รายชือโรง
สกัดนํามันปาลม และรายชือโรงเลือย เป็ นต้ น (2) การแนะนําจาก ้ ใู ช้ หรื อบริ ษัทขนส่ง (3) เว็บไ ต (4) งานแสดงสินค้ า
และ (5) การลงพืนที โดยก่อนจะทําการติดต่อ ือขายกับ S
รายใหม่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดส่งทีมงานสํารวจ
จาก ่ ายจัดหาชีวมวลเข้ าไปตรวจสอบทีโรงงาน และพืนทีจัดเก็บ ลิตภั ของ S
เพือตรวจสอบ และพิจาร า ง
คุ ภาพของ ลิตภั มาตร านการเก็บ ลิตภั และความพร้ อมของ S
หากเป็ น S
ที ่านเก ของ
บริ ษัท ่ ายจัดหาชีวมวลจะขอเอกสารประกอบของ S
เช่น สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน สําเนา
บั ชีธนาคาร เป็ นต้ น เพือดําเนินการขอเปิ ดบั ชี S
รายดังกล่าวในระบบของบริ ษัท นอกจากนี ทีมงานสํารวจยัง
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มีการสุ่มเข้ าตรวจเยียม S
รายเก่า และทํารายงานส่งทุกเดือน เพือให้ ทางบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร มันใจใน
คุ ภาพเชือเพลิงชีวมวลและความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจและส่งมอบสินค้ าของ S
แต่ละรายได้
ทังนีการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทมีรายละเอียดทีแตกต่างกันออกไปดังนี
ก
การจัดหากะลาปาลม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินการจัดหากะลาปาลมจาก S
ทังในและต่างประเทศตามแ นการจัดหาที
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ วางไว้ จากการประเมินความต้ องการใช้ ของลูกค้ าล่วงหน้ า
การจัดหากะลาปาลม ายในประเทศ
การจัดหากะลาปาลมภายในประเทศ เป็ นไปเพือตอบสนองความต้ องการใช้ ของลูกค้ าภายในประเทศแต่เพียง
อย่างเดียว งการ ือกะลาปาลมภายในประเทศของบริ ษัทส่วนให ่จะดําเนินการ ่าน PPP เนืองจากกะลาปาลมจัดเป็ น
เชือเพลิงชีวมวลทีได้ รับการยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิม โดยปั จจุบนั สัดส่วนการจัดหากะลาปาลมภายในประเทศของ PPP คิด
เป็ นประมา ร้ อยละ 66 งร้ อยละ 98 ของการจัดหากะลาปาลมทังหมด งสามาร แบ่งการจัดหาออกได้ 2 ลักษ ะ คือ
1. การจัดหาโดยตรงกับโรงสกัดนํามันปาลมดิบในแ บภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็ นหลัก
ทังนี ABM และ PPP ได้ สงั ือจากโรงงานหลายแห่ง โดยจํานวนโรงงานที ABM และ PPP สัง ือกะลาปาลม
คิดเป็ นประมา ร้ อยละ 80 ของจํานวนโรงสกัดนํามันปาลมดิบทังหมดของประเทศไทย งกลุ่มโรงงานที
ABM และ PPP เลือกสัง ือนัน เป็ นโรงสกัดนํามันปาลมดิบทีมีการดําเนินกิจการมาอย่างต่อเนือง และมี
กําลังการ ลิตอยู่ในระดับทีเหมาะสมทีจะสามาร ป้อนกะลาปาลมให้ กบั ABM และ PPP ได้ โดยทัวไปแล้ ว
ABM และ PPP จะมีการสัง ือกะลาปาลมเ ลียประมา ร้ อยละ 70 งร้ อยละ 80 ของกําลังการ ลิตกะลา
ปาลมของแต่ละโรง
2. การจัดหา ่าน T
กะลาปาลม งทําการ ือต่อมาจากโรงสกัดนํามันปาลมดิบ และ T
กะลา
ปาลมรายอืน โดย ABM และ PPP จะเลือก ือกับ T
กะลาปาลมทีมีความน่าเชือ ือและนําเสนอราคา
ทีแข่งขันได้
สัดส่วนการจัดหากะลาปาลมภายในประเทศของ ABM และ PPP แบ่งออกเป็ นการจัดหาโดยตรงกับโรงสกัด
นํามันปาลมดิบ ประมา ร้ อยละ 62 งร้ อยละ 89 ของการสัง ือกะลาปาลมในประเทศ และการจัดหา ่าน T
กะลา
ปาลมประมา ร้ อยละ 11 งร้ อยละ 38 ในปี 2559 งปี 2561 โดยการจัดหากะลาปาลมของ ABM และ PPP จะมีการทํา
สั า ือขายกับ S
กะลาปาลมในทุกรายการของการ ือ อย่างไรก็ตาม การทําสั าจะเป็ นการทําสั าสันไม่
เกิน 3 เดือน หรื อแบบครังต่อครัง เนืองจากกะลาปาลมเป็ น ลิตภั ทีมีความ นั วนของราคา และปริ มา ค่อนข้ างสูง
จงทําให้ ไม่สามาร ทําสั าระยะยาวกับ S
กะลาปาลมได้ ในส่วนของการชําระเงินค่าสินค้ าให้ กับ S
กะลาปาลม ในกร ีทีเป็ นการจัดหาโดยตรงกับโรงสกัดนํามันปาลมดิบ ABM และ PPP จะต้ องจ่ายเงินล่วงหน้ าให้ กับ
S
ก่อนดําเนินการรับสินค้ า หรื อก่อนที S
จะขนส่งสินค้ าให้ แต่หากเป็ นการ ือ ่าน S
รายย่อย
ABM และ PPP จะดําเนินการชําระเงินให้ S
รายย่อย เมือ S
รายย่อยดําเนินการจัดส่งสินค้ า งปลายทาง
เรี ยบร้ อยแล้ ว เพือเป็ นการลดความเสียงในด้ านเครดิต
การจัดหากะลาปาลมต่ างประเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังดําเนินการจัดหากะลาปาลมจากต่างประเทศเพือเพิมความสามาร ในการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าทังในแง่ของปริ มา คุ ภาพ และราคาทีเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัทย่อย คือ ABI ที
ประเทศอินโดนีเ ีย ABE และ ABR ทีประเทศมาเลเ ีย งเป็ นประเทศทีเป็ นแหล่งปลูกปาลมนํามันเป็ นอันดับ 1 และ
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อันดับ 2 ของโลก ตามลําดับ เพือใช้ เป็ นแหล่งจัดหา และรวบรวมกะลาปาลมจาก ้ ู ลิตในประเทศดังกล่าวให้ กบั บริ ษัทแต่
เพียง ้ เู ดียว ทังนี บริ ษัทมีทงการจั
ั
ดหากะลาปาลมต่างประเทศโดย ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทเอง และ ือต่อจากบริ ษัท
ย่อยในต่างประเทศเพือมาขายต่อให้ กับลูกค้ าของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยในต่างประเทศจะรับแ นการจัดหา
เชื อเพลิงชีวมวลจากบริ ษัท ทังนี สามาร แบ่งวิธีการจัดหากะลาปาลมจากต่างประเทศของ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ 2
ลักษ ะ คือ
1. การจัดหาตรงกับโรงสกัดนํามันปาลมดิบในประเทศอินโดนีเ ีย และมาเลเ ีย
2. การจัดหา ่าน T
กะลาปาลม (T
) โดย T
กะลาปาลม จะทําหน้ าที ือกะลาปาลมโดยตรง
จากโรงสกัดนํามันปาลมดิบ และ หรื อ T
กะลาปาลมรายอืน และรวบรวมปริ มา ให้ ได้ ตามทีได้ มีการ
ตกลงกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ปั จจุบนั การจัดหา ่าน T
เป็ นลักษ ะทีมีการจัดหามากทีสุดสําหรับการจัดหากะลาปาลมต่างประเทศ โดย
ในปี 2559 งปี 2561 มีสดั ส่วนอยู่ทีประมา ร้ อยละ 9 งร้ อยละ 63 ของการจัดหาทังหมด งมีแนวโน้ มลดลงตลอด โดย
ในอนาคตบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีแ นจะเพิมการจัดหาตรงให้ มีสดั ส่วนมากทีสุดเมือบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร พั นา
ความสัมพันธกับโรงสกัดนํามันปาลมดิบได้ การจัดหากะลาปาลมต่างประเทศจะทําสั าทีกําหนดปริ มา และราคา
การ ือในช่วงระยะเวลาสัน การชําระเงินให้ กับ S
ต่างประเทศ จะชําระเงินตามทีตกลงในสั า โดยเลตเตอร
ออ เครดิต ( ) หรื อการโอนเงิน
การจัดหากะลาปาลมในประเทศอินโดนีเ ียและมาเลเ ียเป็ นการจัดหาเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยปั จจุบนั สัดส่วนการจัดหาเพือนําเข้ ามาขายในประเทศไทยมีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับ
การจัดหาเพือจําหน่ายให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทคาดว่าสัดส่วนการจัดหาเพือส่งออกให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ
จะเพิมขนในอนาคต เนืองจากอุปสงคในต่างประเทศทีเพิมขนจากจํานวนโรงไ า้ ชีวมวลทีเพิมขน ทังนี บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยได้ รับใบอนุ าตนํากะลาปาลมจากประเทศอินโดนีเ ียและมาเลเ ียเข้ าประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตรอย่าง
กู ต้ อง
คลังสินค้ าในต่างประเทศ ือเป็ นปั จจัยสําคั ของกระบวนการจัดหากะลาปาลมจากต่างประเทศ เนืองจากการ
ขนส่งกะลาปาลมจากประเทศอินโดนีเ ียและมาเลเ ียไปยังลูกค้ าทังในไทยและต่างประเทศ งทําการขนส่งทางเรื อควรมี
ปริ มา การขนส่งขันตําอยู่ระหว่าง 8,000 ง 30,000 ตัน เพือให้ สามาร บริ หารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดหากะลาปาลมจากหลายแหล่ง ลิตช่วยให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร บริ หารจัดการด้ านความ นั วน
ของราคาได้ มีประสิทธิภาพมากขน เนืองจากราคากะลาปาลมของแต่ละแหล่ง ลิตจะขนอยู่กับ ดูกาลการเก็บเกียว อุป
สงคและอุปทานในแต่ละตลาด งแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร บริ หารจัดการโดยเลือก
ือจากแหล่ง ลิตทีมีราคาขาย กู กว่าได้ นอกจากนี กะลาปาลมทีได้ จากแต่ละโรงสกัดนํามันปาลมดิบและแต่ละประเทศ
จะมีคุ ภาพและลักษ ะแตกต่างกัน งประเมินได้ จากขนาด ความชืน และสิงเจือปน (I
) ของกะลาปาลม โดย
คุ ภาพของกะลาปาลมจะขนกับกระบวนการ ลิตของโรงสกัดนํามันปาลมดิบ การจัดเก็บกะลาปาลมของแต่ละแหล่ง
ลิต และความหนาของเปลือกกะลาปาลม งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีการจัดเกรดของกะลาปาลมทีจัดหามา เพือให้
สามาร นําส่งได้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
ข

การจัดหาไม้ สับ และส่ วนอืน ของไม้
บริ ษัทจัดหา ลิตภั ไม้ สบั จากลานไม้ สบั และส่วนอืน ของไม้ จากโรงงาน ลิตเ อรนิเจอรไม้ โรงงานไม้ แปร
รูปและโรงเลือยในประเทศโดยตรง ทังในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ และภาคเหนือ โดย
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แต่ละพืนทีของประเทศจะมีปริ มา ลิตภั แต่ละประเภททีแตกต่างกันออกไป ง ่ ายจัดหาชีวมวลจะทําการจัดหาโดย
ติดต่อโดยตรงจาก ้ ู ลิตแต่ละราย เนืองจากเป็ น ลิตภั ทีมีอุปทานต่อเนือง และบริ ษัทสามาร คัดเลือก ือจากแหล่ง
ลิตทีอยู่ใกล้ กบั ้ ใู ช้ เพือให้ เกิดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนขนส่งมากทีสุด ในส่วนของการ ือขายไม้ สบั บริ ษัทมีทงแบบที
ั
ทํา
สั าและสังสินค้ า ่านใบสัง ือกับ S
โดยสั าทีทําขนส่วนให ่จะเป็ นสั าระยะ 1 ปี และมีการกําหนด
ราคารับ ือเอาไว้ ล่วงหน้ า และในส่วนของปี กไม้ บริ ษัทจะสังสินค้ า ่านใบสัง ือกับ S
รายครัง การชําระเงินของ
สินค้ ากลุม่ นีโดยส่วนให ่บริ ษัทจะได้ รับเครดิตการค้ าจาก S
ค

การจัดหาขเลือย ขกบ และ ุ่ นไม้
บริ ษัทจัดหาขีเลือย ขีกบ และ ุ่ นไม้ จากโรงงาน ลิตเ อรนิเจอรไม้ โรงเลือย และโรงงานไม้ แปรรู ปในประเทศ
โดยตรง ทังในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ และภาคเหนือ เนืองจากเป็ น ลิตภั ทีไม่มี
ความ นั วนด้ านราคา จงมีการทําสั ากับ S
เป็ นสั าระยะ 1 ง 3 ปี และมีการกําหนดราคารับ ือเอาไว้
ล่วงหน้ ากับ S
ทุกราย ทังนี S
บางรายได้ ทําสั าขายสินค้ าให้ กับบริ ษัทแต่เพียง ้ เู ดียว (E
) โดยราคารับ ือจาก S
แต่ละรายจะแตกต่างกันไปตามคุ ภาพของสินค้ า และการจัดส่ง งเงือนไขการ
ชําระเงินจะเป็ นไปตามทีระบุในสั า โดยมีทงแบบการ
ั
ือสด ือเชือ และจ่ายเงินล่วงหน้ า โดยส่วนให ่ S
ขี
เลือย ขีกบ และ นุ่ ไม้ ของบริ ษัทจะเป็ น S
ทีมีการติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานาน งส่วนให ่จะมีทีตังอยู่ในแ บ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ง

การจัดหา วมวลอัดแท่ ง
บริ ษัทดําเนินการจัดหาชีวมวลอัดแท่งกับโรงงาน ้ ู ลิตชีวมวลอัดแท่งในประเทศโดยตรง งโดยส่วนมากอยู่ใน
เขตพืนทีภาคตะวันออก และภาคใต้ และอยู่ระหว่างการศกษาแนวทางการจัดหาจาก S
จากต่างประเทศ โดย
โรงงาน ้ ู ลิตชีวมวลอัดแท่งในไทยสามาร แบ่งขนาดได้ 3 ขนาดตามกําลังการ ลิต ได้ แก่ (1) รายให ่ กําลังการ ลิต
5,000 ตันต่อเดือนขนไป (2) รายกลาง กําลังการ ลิต 1,000 ง 5,000 ตันต่อเดือน (3) รายเล็ก กําลังการ ลิตน้ อยกว่า
1,000 ตัน โดยขนาดการ ลิต และความสามาร ในการป้อนสินค้ าให้ อย่างต่อเนืองมีความสําคั ในการคัดเลือกให้ เป็ น
S
ชีวมวลอัดแท่งให้ กับบริ ษัท บริ ษัทจะมีการทําสั า ือขายกับ S
งเงือนไขการชําระเงินจะเป็ นไป
ตามทีระบุในสั า โดยมีทงแบบ
ั
ือเชือและจ่ายเงินล่วงหน้ า
การจัดหาการให้ บริการขนส่ ง
บริ ษัทว่าจ้ าง ้ ใู ห้ บริ การขนส่งเพือขนส่งสินค้ าให้ กับบริ ษัท ทังในขันตอนของการจัดหาเชื อเพลิงชีวมวล และ
ขันตอนของการจัดส่งเชือเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ า งมีทงการขนส่
ั
งทางบกและทางนํา
การ นส่ งทางบก
สามาร แบ่งประเภทของ ้ ใู ห้ บริ การขนส่งทางบกได้ 2 ประเภท ดังนี
1. ้ ใู ห้ บริ การขนส่งทีเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
บริ ษั ทมีบริ ษั ทย่อยคือ STP งจัด ตังข นเพือให้ บริ ก ารขนส่งสินค้ า ให้ กับบริ ษัทในเครื อในประเทศ บริ ษั ทที
เกียวข้ อง และบริ ษัทอืน โดย STP มีการลงทุนเป็ นเจ้ าของกองร ขนส่งสินค้ า งมีหลากหลายประเภทและขนาด เช่น ร
เ พาะกิจ ร พ่วง ร กงพ่วง และร กระบะบรรทุก เป็ นต้ น เพือให้ เหมาะสมกับการขนส่งสินค้ าแต่ละชนิด ทังนี STP มี
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นโยบายทีจะลดจํานวนกองร ของ STP ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือให้ สามาร บริ หารต้ นทุนการขนส่งได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จํานวนร ขนส่งสินค้ าของบริ ษัทตังแต่ปี 2559 ง 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนดังนี
ป
จํานวนร

2559

2560

2561

74

66

58

กลุ่ม ้ ใู ช้ บริ การขนส่งของ STP สามาร แบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ (1) ABM และ PPP (2) บริ ษัททีเกียวข้ อง
(3) บริ ษัทอืน โดยร ขนส่งสินค้ าของ STP สามาร ให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ หลากหลายประเภท เช่น เชือเพลิงชีวมวล ่าน
หิน ปุย อาหารสัตว เป็ นต้ น ทังนี การให้ บริ การขนส่งของ STP ส่วนให ่เป็ นการให้ บริ การขนส่งเชือเพลิงชีวมวลให้ กับ
ABM และ PPP และเมือมีกําลังการขนส่งเหลือ งจะขนส่งให้ กับบริ ษัททีเกียวข้ อง และบริ ษัทอืน เพือเป็ นการบริ หาร
จัดการให้ ร ขนส่ง STP สามาร ใช้ ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งกับ ABM และ PPP ในปี
2559 งปี 2561 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ร้ อยละ 96.31 ร้ อยละ 97.37 และ 92.13 ของรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง
ทังหมดของ STP โดย ่ ายขนส่งของ STP จะรับคําสังขนส่งสินค้ าจาก ่ ายโลจิสติกสของบริ ษัทโดยตรงเมือมีการว่าจ้ าง
การบริ การขนส่งจากบริ ษัท และนํามาวางแ นการจัดการด้ านการขนส่ง ปริ มา ขนส่งสินค้ าคงเหลือที STP ไม่สามาร
ให้ บริ การได้ STP จะดําเนินการหางานรับจ้ างขนส่งสินค้ าอืน จากบริ ษัททีเกียวข้ อง และบริ ษัทอืน เพือให้ STP สามาร
ใช้ ร ขนส่งได้ อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ โดยจะมีการพิจาร าเครดิตของ ้ วู ่าจ้ าง และเข้ าทําสั ากับ ้ วู ่าจ้ างก่อนการ
ให้ บริ การขนส่งกับลูกค้ าแต่ละราย
STP ให้ บริ การขนส่ง โดยใช้ ร ขนส่งที STP เป็ นเจ้ าของเท่านัน ทังนี ร ขนส่งของ STP ทุกคันจะมีการติดตัง
ระบบแสดงพิกดั ่านดาวเทียม ( ระบบ PS ) เพือควบคุมการป ิบตั ิงานของพนักงานขับร และการบริ หารจัดการกอง
ร ได้ อย่า งมีประสิทธิ ภาพ โดย STP มีก ารว่าจ้ างพนัก งานขับร และพนักงานแบกสินค้ า ประจํา ร เพือรองรั บการ
ให้ บริ การขนส่งกับลูกค้ า นอกจากนี STP ยังมีแ นก ่อมบํารุง เพือดูแลรักษาสภาพร ขนส่งให้ อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้ อม
ใช้ งาน
2. ้ ใู ห้ บริ การขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอก
บริ ษัทมีการว่าจ้ าง ้ ใู ห้ บริ การขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอก ( บริ ษัทร ร่ วมขนส่ง ) เพือดําเนินการขนส่งสินค้ า
เชือเพลิงชีวมวลให้ กบั บริ ษัท งมีจํานวนกว่า 100 ราย โดยแต่ละรายจะมีความเชียวชา เส้ นทางแตกต่างกันออกไป ง
แบ่งตามภาคต่าง ของประเทศ บริ ษัทจะมีการคัดเลือก ้ ใู ห้ บริ การขนส่ง โดย ้ ใู ห้ บริ การขนส่ง จะต้ องเป็ น ้ ขู นส่งที มี
ประสบการ ในการดําเนินงาน มีร ขนส่งตามประเภททีสามาร รองรับสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทได้ โดยบริ ษัทจะ
เข้ าทําสั าว่าจ้ างบริ การขนส่งกับ ้ ใู ห้ บริ การขนส่งทุกราย โดยมีรายละเอียดของการว่าจ้ างขนส่ง เช่น อัตราค่าจ้ าง
ขนส่ง การปรับอัตราค่าจ้ างขนส่งเมือมีการเปลียนแปลงของราคานํามัน การรับประกันความเสียหายจากสินค้ าเสียหาย
และสู หาย เป็ นต้ น นอกจากนี บริ ษัทยังมีการควบคุมคุ ภาพของ ้ ใู ห้ บริ การขนส่ง โดยมีการตรวจสอบส านะการ
ขนส่งกับ ้ ใู ห้ บริ การขนส่งทางโทรศัพทตลอดขันตอนการขนส่ง ตังแต่ขนสินค้ าขนร จนขน ่ายสินค้ าทีปลายทาง และมี
การสุม่ เข้ าไปตรวจสอบการดําเนินงานของ ้ ใู ห้ บริ การขนส่งทีหน้ างานด้ วย
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การวางแ นจัดการด้ านการขนส่งสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทดําเนินงานโดย ่ ายโลจิสติกสของบริ ษัท โดย
่ ายขายและการตลาด และ ่ ายจัด ื อชี ว มวล จะแจ้ ง ความต้ อ งการใช้ บริ ก ารขนส่ง มายัง ่ ายโลจิ ส ติ ก ส เพือให้
่ ายโลจิสติกสทําการวางแ นว่าจ้ าง STP หรื อบริ ษัทร ร่วมขนส่ง โดยการจะใช้ บริ การร ของ STP หรื อบริ ษัทร ร่วมขนส่ง
่ ายโลจิสติกสจะพิจาร า ดังนี
(1) ประเภทของเชือเพลิงชีวมวล
- กร ีเป็ นกลุ่มสินค้ ากะลาปาลม หรื อชีวมวลอัดแท่ง บริ ษัท และ PPP จะทําการว่าจ้ างบริ ษัทร ร่ วมเป็ นหลัก
ทังนี เนืองจาก บริ ษัทร ร่วมสามาร นําเสนอต้ นทุนในการขนส่งที กู กว่าได้
- กร ีเป็ นกลุ่มสินค้ าไม้ สบั และส่วนอืน ของไม้ และขีกบ ขีเลือย และ นุ่ ไม้ บริ ษัท และ PPP จะทําการว่าจ้ าง
STP เนืองจาก สินค้ าในกลุ่มดังกล่าวต้ องการร ขนส่งทีมีลกั ษ ะพิเศษ กล่าวคือ ขีกบ ขีเลือย และ นุ่ ไม้ เป็ นสินค้ าทีมี
นําหนักเบา จงต้ องอาศัยร กระบะบรรทุกทีมีคอกขนาดให ่กว่าปกติ และต้ องมีพนักงานในการขนสินค้ าขนร ขนส่งทีมี
ความชํานา เพือให้ สามาร จัดเรี ยงให้ ร ขนส่งรองรับปริ มา การขนส่งได้ ตามนําหนักทีต้ องการ หรื อในกร ีของไม้ สบั
และส่วนอืน ของไม้ บริ ษัทจะมีการนํากระบะไปวางเพือรองรับสินค้ าจาก S
ทําให้ ต้องอาศัยร ุกลิ ท (
)
ในการยกกระบะสินค้ าขนร ขนส่ง งบริ ษัทร ร่วมขนส่งไม่ได้ มีร ขนส่งหรื อพนักงานให้ บริ การ หรื อ ้ ามีก็จะมีต้นทุนทีสูง
กว่าที STP ดําเนินการให้ บริ การ
(2) ความจําเป็ นในการใช้ บริ การ กร ีทีมีความจําเป็ นใช้ เร่ งด่วน บริ ษัทและ PPP จะเลือกใช้ ร ขนส่งสินค้ าของ
STP ไม่ว่าจะเป็ นการขนส่งสินค้ าประเภทใด เพือให้ สามาร ตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี ่ ายโลจิสติกสจะพิจาร าว่าจ้ างร ขนส่งจากบริ ษัทร ร่ วมขนส่ง โดยพิจาร าจากอัตราการว่าจ้ าง
ความชํานา ในการขนส่งสินค้ าแต่ละประเภทในแต่ละเส้ นทาง เพือให้ การขนส่งของบริ ษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบการขนส่งสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท สามาร แยกได้ เป็ น 2 รูปแบบดังนี
1. การขนส่งสินค้ าจาก S
เข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท เพือรอจัดส่งให้ กบั ลูกค้ าในอนาคต
2. การขนส่งสินค้ าจาก S
ตรงไปยังลูกค้ าโดยไม่ ่านเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท ( การส่งตรง ) งช่วยให้
การบริ หารการจัดการขนส่งและจัดเก็บสินค้ ามีประสิทธิภาพมากขน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างทีทํา
ให้ ่ ายโลจิ ส ติ ก สไม่ส ามาร ดํ า เนิ น การขนส่ง ตรงได้ ใ นทุก รอบการขนส่ง เช่ น เส้ น ทางการขนส่ง ไม่
เอืออํานวย หรื อเป็ นช่วงเวลาที ล ลิตเชือเพลิงชีวมวลมีจํากัด ไม่เพียงพอทีจะส่งตรงจาก S
ไปยัง
ลูกค้ าได้ จงต้ องนําสินค้ าจากคลังสินค้ าของบริ ษัทส่งไปยังลูกค้ า เป็ นต้ น
การ นส่ งทางนํา
บริ ษัทมีการใช้ บริ การการขนส่งทางนําโดยว่าจ้ าง ้ ใู ห้ บริ การเรื อขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอกเพือบริ หารการจัดการ
ขนส่งเชือเพลิงชีวมวลทีมีปริ มา มาก และทําการขนส่งในระยะไกล งสามาร แบ่งการขนส่งออกเป็ น
1. การขนส่งภายในประเทศ บริ ษัทมีการจัดหาและรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากแหล่ง S
ในภาคใต้
โดยจะทําการรวบรวมเชื อเพลิงชีวมวล และเก็บในคลังสินค้ าของบริ ษัทให้ มีปริ มา มากพอ และทําการ
ว่าจ้ างเรื อขนส่ง เพือขนส่งมายังคลังสินค้ าบริ เว ภาคกลางของประเทศ เพือให้ สามาร กระจายสินค้ า
ให้ กับลูก ค้ า ของบริ ษั ทได้ อย่า งมีประสิทธิ ภาพ โดยเรื อทีใช้ ใ นการขนส่ง ในประเทศส่วนมากจะเป็ นเรื อ
มอเตอรบารจ (M
B ) ขนาดระวางประมา 1,000 ตัน และเรื อโปะ (
) ขนาดระวาง
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ประมา 5,000 ตัน โดยเมือสินค้ า งท่าเรื อแล้ ว บริ ษัทจะว่าจ้ างร ขนส่งมาเพือขนส่งสินค้ าต่อไปยัง
คลังสินค้ าของบริ ษัทหรื อส่งตรงไปยังคลังสินค้ าของลูกค้ า
2. การขนส่งระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็ น
2.1 การขนส่งสินค้ าจากคลังสินค้ าของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ ส่วนให ่เป็ นแบบ B (
B ) ในกร ีทีการขายสินค้ าของบริ ษัทให้ กับลูกค้ าต่างประเทศเป็ นเงือนไขการ ือขายแบบ I
( ,I
) หรื อ R (
) บริ ษัทจงจัดหาเรื อขนส่งเพือขนส่ง
สินค้ าให้ กบั ลูกค้ าตามปริ มา และเวลาทีกําหนด
2.2 การขนส่ง สินค้ าจากคลังสินค้ าของบริ ษัทในต่างประเทศเพือเข้ าคลังสินค้ า ของบริ ษั ทหรื อลูกค้ าใน
ประเทศไทย บริ ษัทนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในประเทศ
ในกร ีทีสินค้ าในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
เรื อทีบริ ษั ทจัดหาเพือใช้ ขนส่ง ระหว่า งประเทศส่ว นมากจะเป็ นเรื อ B
ขนาดให ่ งมีขนาด
ประมา 8,000 ง 30,000 ตัน

การจัดเกบสินค้ า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคลังสินค้ าเพือจัดเก็บ ลิตภั เชือเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหามาได้ โดยมี
ทังคลังสินค้ า ทีเป็ นกรรมสิทธิ ของบริ ษั ท และเช่า รวม 4 แห่ง โดยเป็ นคลังสินค้ าในประเทศ 3 แห่ง และคลังสินค้ า
ต่างประเทศ 1 แห่ง ดังนี
คลังสินค้ า

พืนท

ความจุ1

ตร.ม.

ตัน

1. คลังสินค้ าบางกุ้ง จ.สุราษ รธานี

43,000

100,000

เป็ นเจ้ าของ

2. คลังสินค้ าบางนําจืด จ.สมุทรสาคร

25,848

40,000

เป็ นเจ้ าของ

3. คลังสินค้ าบางปะกง จ. ะเชิงเทรา

8,800

25,000

เช่า

4. คลังสินค้ า B

12,500

20,000

เช่า

ประเทศมาเลเ ีย

กรรมสิทธิ

หมายเหตุ:
1 พืนทีคลังสินค้ าและความจุอาจไม่สมั พันธกัน เนืองจากขนกับปั จจัยอืน ดังนี (1) ประเภทของสิงก่อสร้ างในทีตังคลังสินค้ า เช่น
โกดัง หรื อลานเทกอง (2) ความสูงของหลังคา (3) ขนาดของสํานักงานและพืนทีส่วนอืน ทีไม่ได้ ใช้ สําหรับจัดเก็บสินค้ า
2 คลังสินค้ าลําปางและคลังสินค้ า
อยู่ระหว่างดําเนินการหาพืนทีเช่าใหม่

บริ ษัทจะพิจาร าทําเลทีตังคลังสินค้ าให้ ใกล้ กับ S
และกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเพือให้ การจัดเก็บและการ
ขนส่ง สินค้ า เป็ นไปอย่า งมีประสิทธิ ภาพ ทังนี นอกจากคลังสินค้ า บางกุ้ง และคลัง สินค้ า บางนําจื ด ทีบริ ษั ทลงทุนเป็ น
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เจ้ าของทีดิน บริ ษัทได้ ดํา เนินการเช่าทีดินสําหรับคลังสินค้ าอืน เพือให้ เกิดความยืดหยุ่นในการบริ หารจัดการ ง ่ าย
บริ หารจะมีการพิจาร า งความเหมาะสมทังในแง่ทีตัง ต้ นทุนค่าขนส่ง และต้ นทุนค่าเช่าอย่างสมําเสมอ หากพบว่ามี
ทีตังใหม่ทีมีศกั ยภาพมากกว่าทีตังเดิม ก็จะพิจาร าย้ ายทีตัง เพือให้ เกิดประโยชนสูงสุดต่อการบริ หารจัดการคลังสินค้ า
โดยสามาร แสดงภาพคลังสินค้ าของบริ ษัทเทียบกับแ นทีการใช้ พลังงานความร้ อนจากชีวมวลในประเทศไทยปี 2558
และกําลังการ ลิตโรงไ ้าชีวมวลในแต่ละภาคได้ ดงั นี
แ นทแสดงการใ ้ พลังงานความร้ อนจาก วมวลในประเท ไทยป 2558

ภาคเหนือ
โรงไ ้ า วมวล 58
ภาคตะวันออกเ ยงเหนือ
โรงไ ้ า วมวล 167
ภาคกลาง
โรงไ ้ า วมวล 409
ภาคตะวันตก
โรงไ ้ า วมวล 167

ภาคตะวันออก
โรงไ ้ า วมวล 65

การใ ้ พลังงาน พันตันเทยบเท่ านํามันดิบ
ไม่ ม
0.00 64.63
64.64 241.37
241.38 569.47

ภาคใต้
โรงไ ้ า วมวล 280

ทีมา: กรมพั นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

คลังสินค้ า ื อเป็ นปั จจัยทีช่วยให้ กระบวนการจัด หาและจัด จําหน่ายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ลและมีประสิทธิภาพ ทังนีประโยชนของคลังสินค้ าทีมีต่อการดําเนินธุรกิจ มีดงั นี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

1. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร สํารองสินค้ าให้ เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า และสามาร ส่งมอบ
สินค้ าให้ ลกู ค้ าได้ ตลอดทังปี
2. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร บริ หารต้ นทุนของสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในแง่ของความสามาร ใน
การจัดเก็บสินค้ าเมือสินค้ ามีราคาลดตําลง การจัดเก็บสินค้ าเพือรอการขนส่งในปริ มา มาก ทําให้ ต้นทุน
การขนส่งต่อเทียวลดลง และการรองรับและจัดส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในพืนทีใกล้ เคียง
3. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร ควบคุมคุ ภาพของสินค้ าทีจะส่งให้ ลูกค้ าได้ เนืองจากสินค้ าบางประเภท
จะต้ อง ่านการจัดเกรด และ ่านขันตอนคัดแยกก่อนส่งให้ ลกู ค้ า
การจัดเก็บสินค้ าจะเก็บเป็ นแบบการเทกอง ยกเว้ นชีวมวลอัดแท่งทีจะเก็บอยู่ใน งุ ขนาดให ่ (B
) วาง
เรี ย งกัน โดยสิน ค้ า ทีไม่สามาร ูก นํ าได้ เช่น ขี กบ ขี เลือย ุ่ นไม้ จ ะ ูก เก็ บอยู่ใ นโกดัง เพือรั ก ษาคุ ภาพของสินค้ า
คลังสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีการทํา งั สินค้ า เพือจัดแยกสินค้ าตามประเภทและจัดเรี ยงสินค้ าแบบเข้ าก่อนออกก่อน ( I ) สินค้ าทีจัดเก็ บในคลังสินค้ าจะต้ องมีการดูแลคุ ภาพสินค้ า สมําเสมอเพือให้ พร้ อมทีจะจัดส่งให้ กับ
ลูกค้ าได้ ทนั ตามกําหนดเวลา โดยสินค้ าทีกองกลางแจ้ งจะดูแลให้ มีการคลุม ้ าใบในกร ีที นตก เพือรักษาความชืนของ
สินค้ าให้ อยู่ในระดับมาตร านของ ลิตภั ตลอดเวลา และมีการโกยพลิกกองสมําเสมอเพือป้องกันการเก็บความร้ อนไว้
ภายในกองมากเกินไป
นอกจากนี แ นกคลังสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทําแ นการตรวจสอบปริ มา สินค้ าคงคลังของสินค้ า
ในคลังสินค้ า โดยจะมีการตรวจสอบปริ มา สินค้ าคงคลังของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นประจําดังนี
1. ตรวจสอบปริ มา สินค้ าโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย งดําเนินการโดย ่ ายบั ชีร่วมกับแ นกคลังสินค้ าใน
การตรวจสอบปริ ม า สินค้ าทีมีอ ยู่ใ นคลังสินค้ ากับยอดทีบันทกอยู่ในระบบ โดยใช้ วิธีก ารประเมินทาง
กายภาพ โดยจะทําการตรวจสอบทุก 1 เดือน และทุกครังทีล็อตของสินค้ า กู ใช้ หมดไป
2. ตรวจสอบปริ มา สินค้ าคงคลังโดย ้ ตู รวจสอบภายนอก (S
) เป็ นประจําปี ละ 2 ครัง คือกลางปี และ
ปลายปี ง ้ ตู รวจสอบภายนอกจะใช้ เครื องมืออิเล็กทรอนิกสในการบันทกรู ปร่ างของกองสินค้ าแต่ละกอง
และวัดเป็ น 3 ค่า คือความกว้ าง ความยาว ความสูง และใช้ อ ทแวรคํานว หาปริ มา งได้ คํานง ง
ความชืนของ ลิตภั จากตัวอย่าง ลิตภั ทีเก็บไว้ ในวันตรวจสอบ
กร ีทีปริ มา ลิตภั ทีตรวจสอบได้ แตกต่างจากปริ มา ลิตภั ที กู บันทกอยูใ่ นระบบ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยจะทําการปรับยอด ลิตภั ในระบบให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง งจะต้ องได้ รับการอนุมติจาก ้ ทู ีมีอํานาจ ทังนีจากการ
ตรวจสอบที ่านมา พบว่าปริ มา ลิตภั ทีเก็บในคลังสินค้ าและปริ มา ลิตภั ในระบบมีความแตกต่างกันเพียง
เล็กน้ อย
การควบคุณภาพของ ลิตภัณ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ ความสําคั กับการควบคุมคุ ภาพของ ลิตภั ให้ เป็ นไปตามมาตร านคุ ภาพของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทมีการควบคุมมาตร านสินค้ าในทุกขันตอนการดําเนินงาน ตังแต่การรับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า การจัดเก็บ
สินค้ า และการส่งออกสินค้ าให้ ลกู ค้ า เพือให้ ลกู ค้ าได้ รับ ลิตภั ทีมีคุ ภาพ ตรงตามมาตร านของบริ ษัท งบริ ษัทได้
กําหนดมาตร านทีต้ องควบคุมสําหรับ ลิตภั แต่ละประเภท ดังนี
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ประเภท ลิตภัณ
กะลาปาลม

มาตร านทต้ องควบคุม
ค่าความชืน

วิธการตรวจสอบคุณภาพ
ทดสอบห้ องป ิบตั ิการ1 และการประเมิน
ทางกายภาพ

ไม้ สับและส่ วนอืน ของไม้

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ขนาด

วัดขนาดด้ วย

ค่าความชืน

ทดสอบห้ องป ิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ขนาด

วัดขนาดด้ วย

และสุม่ ร่ อน

ตะแกรงตามขนาดทีกําหนด

ขกบ

สี

การประเมินทางกายภาพ

ค่าความชืน

ทดสอบห้ องป ิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ

ขเลือย

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ค่าความชืน

ทดสอบห้ องป ิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

สี
ความละเอียด
วมวลอัดแท่ ง
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ค่าความชืน

ทดสอบห้ องป ิบตั ิการและการประเมินทาง
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ประเภท ลิตภัณ

มาตร านทต้ องควบคุม

วิธการตรวจสอบคุณภาพ
กายภาพ

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ความยาวและเส้ น ่านศูนยกลาง

วัดขนาดด้ วย

ความหนาแน่น

ชังนําหนักด้ วยภาชนะวัดปริ มาตร

การแตกหัก

คํานว จากนําหนัก

หมายเหตุ: 1 ทดสอบห้ องป ิบตั ิการโดยใช้ วิธีต้ อู บความร้ อน (

)

เจ้ าหน้ าทีแ นกจัดการคุ ภาพจะทําหน้ าทีในการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้ าเพือมาตรวจสอบตามความ ีทีกําหนด
โดยบริ ษัทมีคู่มือป ิบตั ิงานวิธีการเก็บตัวอย่างสินค้ า วิธีวดั ความชื นและค่ามาตร านทีต้ องควบคุม เพือให้ การควบคุม
คุ ภาพของสินค้ า มีม าตร านเดีย วกัน รวมไป ง การมีม าตรการควบคุม คุ ภาพสินค้ า ทีอยู่ระหว่า งการจัด เก็ บใน
คลังสินค้ า โดยจัดให้ มีการคลุม ้ าใบให้ กบั สินค้ าเมือ นตก มีการจัด งั การเก็บ ลิตภั เพือให้ สินค้ าสามาร หมุนเวียน
ได้ อย่างเหมาะสม มีก ารพลิกกลับกองสินค้ าอย่างสมําเสมอ เพือป้องกันความร้ อนสะสมเป็ นเวลานาน เป็ นต้ น ทังนี
นอกเหนือจากการตรวจสอบคุ ภาพของสินค้ าแล้ ว บริ ษัทยังมีการตรวจสอบปริ มา การบรรทุก ความสะอาดของพืน
คลังสินค้ า ลักษ ะของการวางสินค้ า ความสะอาดของร บรรทุกสินค้ า การคลุมสินค้ าด้ วย ้ าใบก่อนการขนส่ง เพือให้
มันใจว่าสินค้ าของบริ ษัทมีคุ ภาพตรงตามมาตร านทีกําหนด
สรุ ปขันตอนการดําเนินงานของบริษัท
การดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นการดําเนินงานร่วมกันของหลาย ่ ายทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ่ ายจัดหาชีว
มวล ่ ายขายและการตลาด ่ ายต่างประเทศ ่ ายโลจิสติกส และแ นกคลังสินค้ า โดยจะมีการวางแ นประจําปี เพือวาง
แ นการจัดหา จัดเก็บ จัดจําหน่าย และขนส่งเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ และสามาร ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า ได้ และจะมีก ารประชุมกันอย่า งน้ อยเดือนละ 1 ครั ง เพือยืนยันแ น งสามาร สรุ ปขันตอนการ
ดําเนินงานแต่ละด้ านได้ ดงั นี
ขันตอนการดําเนินงานด้ านการจัดจําหน่ ายเ ือเพลิง วมวล
การจัดจําหน่ ายเ ือเพลิง วมวลให้ กับลกค้ าในประเท
1. ในแต่ละเดือน พนักงานขายจะทําการสอบ าม งประเภทสินค้ า และปริ มา ความต้ องการใช้ ของลูกค้ าทีตนเอง
รับ ิดชอบอยู่ หลังจากนัน จะนําความต้ องการสินค้ าของลูกค้ าทุกรายมารวมกัน เพือประเมินปริ มา ความต้ องการ
รวม และจัดทําโครงสร้ างราคาขาย โดยจะมีการประเมินราคาขาย และต้ นทุนทีเกียวข้ องเป็ นรายลูกค้ า เช่น ต้ นทุน
สินค้ า ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บสินค้ า เป็ นต้ น เพือขออนุมตั ิโครงสร้ างราคาขายจากค ะอนุกรรมการ
พิจาร าราคาขายและโครงสร้ างราคา งประกอบด้ วยตัวแทนจาก ่ ายขายและการตลาด ่ ายจัดหาชีวมวล และ
่ ายบั ชีและการเงิน โดยพนักงานขายสามาร ทําการเสนอขายให้ กับลูกค้ าได้ เลย หากราคาเสนอขายไม่ตํากว่า
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โครงสร้ างราคาทีกําหนด โดยการส่งใบเสนอราคาทีได้ รับการตรวจสอบจาก ้ มู ีอํานาจให้ กับลูกค้ า แต่หากต้ องการ
เสนอราคาทีตํากว่า จะต้ องทําโครงสร้ างราคาขายแยกรายลูกค้ า เพือแสดงให้ เห็น งราคาขาย ต้ นทุน และกําไรที
ได้ รับ และเสนอต่อค ะอนุก รรมการพิจ าร าราคาขายและโครงสร้ างราคาขายเพือขออนุม ัติอีก ครั งหนง ทังนี
แ นการขายจะ กู นําเสนอให้ กบั ่ ายจัดหาชีวมวล เพือให้ สามาร วางแ นการจัดหาได้ ในลําดับต่อไป
2. หลังจากนันพนัก งานสนับสนุนงานขายจะทํา การประสานงานกับ ่ ายโลจิ สติก ส และแ นกคลัง สินค้ า เพือวาง
แ นการจัดส่งสินค้ าตามทีตกลงกับลูกค้ าไว้ ในลําดับ ัดไป หลังจากนันพนักงานสนับสนุนงานขายจะต้ องทําการ
ติดตามส านะการส่งสินค้ า และการจ่ายเงินให้ เรี ยบร้ อย ทังนี หากมีปั หาหรื อข้ อร้ องเรี ยน พนักงานขายจะเป็ น ้ รู ับ
ข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า และทําการประสานงานเพือแก้ ไขปั หาทีเกิดขน โดยพนักงานสนับสนุนงานขายจะต้ องจัดทํา
เอกสารสรุ ปปั หาการส่งสินค้ า และข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า เพือให้ ่ ายทีเกียวข้ องทราบ และดําเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขร่วมกัน
การจัดจําหน่ ายเชอเพลงช ม ลให้ กับลูกค้ าต่ างประเทศ�
1. ในแต่ละปี แ นกขายต่า งประเทศจะทํา การรวบรวมปริ ม า ความต้ องการของลูก ค้ า ทังในแง่ของปริ ม า และ
ช่วงเวลาทีต้ องการทําการจัดส่งในแต่ละเดือน งแ นกขายต่างประเทศจะนํามาวางแ นร่ วมกับจัดหาต่างประเทศ
เพือประมา การปริ มา การจัดหาทีสามาร จัดหาได้ งแ นกจัดหาต่างประเทศจะมีข้อมูลแ นการจัดหาสินค้ า
ของ ABI ABE และ ABR
2. เมือได้ รับการยืนยันปริ ม า สินค้ า จากแ นกจัดหาต่างประเทศ พนักงานแ นกขายต่างประเทศจะทํา การจัดทํา
โครงสร้ างราคา งระบุ งราคาเสนอขาย ต้ นทุนขายสินค้ า เช่น ค่าสินค้ า ค่าขนส่ง และค่าท่าเรื อ เป็ นต้ น และกําไรที
ได้ รับจากการขายสินค้ า เพือนําเสนอให้ ้ มู ีอํานาจทําการอนุมตั ิ โดยการขายสินค้ าต่างประเทศ จะต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิโครงสร้ างราคาสินค้ าทุกครัง
3. เมือโครงสร้ างราคาสินค้ าทีนําเสนอได้ รับการอนุมตั ิ พนักงานแ นกขายต่างประเทศจะทําการนําเสนอราคาให้ กับ
ลูกค้ า โดยจะแบ่งลูกค้ า ออกได้ เป็ น 2 ลักษ ะคือ (1) ลูกค้ า ทีทํา การยืนยันราคา และพร้ อมเข้ าทํา สั า ง
ส่วนมากเป็ น S
ทีสามาร ตกลงราคาและปริ มา จาก ้ ใู ช้ เชือเพลิงชีวมวลทีเป็ นลูกค้ าของตนเองได้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว หรื อเป็ น ้ ทู ีใช้ สินค้ าโดยตรง (E - ) งได้ แก่ โรงไ ้า และโรงงานอุตสาหกรรม (2) ลูกค้ าทียังไม่สามาร
ยืนยันราคาได้ และจะยืนยันราคาในช่วงทีใกล้ จะใช้ สนิ ค้ า งส่วนให ่เป็ นลูกค้ าทีอาจจะต้ องทําการประมูลงานเป็ น
S
ให้ กบั ้ ทู ีใช้ สินค้ าโดยตรง (E - )
4. เมือลูกค้ าทําการยืนยันปริ มา และราคากลับ ทางแ นกขายต่างประเทศจะจัดทําสั า ือขาย โดยจะทําสั า
ือขายกับลูกค้ าทุกราย หลังจากนัน จะทําการประสานงานกับ ่ ายต่าง ทีเกียวข้ อง เช่น แ นกจัดหาต่างประเทศ
และแ นกคลังสินค้ าต่างประเทศ เป็ นต้ น เพือวางแ นการส่งมอบสินค้ าให้ กับลูกค้ า และทําการติดตามส านะของ
สินค้ าให้ เรี ยบร้ อย
ขันตอนการดําเนินงานด้ านการจัดหาเ ือเพลิง วมวล
การจัดหาเ ือเพลิง วมวลภายในประเท
1. ่ ายจัดหาชีวมวลเมือทราบแ นการขาย จะต้ องจัดทําแ นการจัดหา เพือให้ สอดคล้ องกับปริ มา ความต้ องการ
ของสินค้ า ความสามาร ในการ ลิตของ S
แต่ละราย กําลังในการจัดเก็บสินค้ าของคลังสินค้ า และ
แนวโน้ ม ของราคาของสินค้ า ในแต่ละช่ว งเวลา โดยต้ องคํา นง งต้ นทุนค่าสินค้ า ที ่ ายขายประมา การใน
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างราคาขายด้ วย ทังนี การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลภายในประเทศ จะเป็ นการจัดหาเพือจัดจําหน่ายให้ กับ
ลูกค้ า ในประเทศเท่า นัน โดยจะทํา การจัด หาจากแหล่ง ทีใกล้ กับลูก ค้ า หรื อคลัง สินค้ า ของบริ ษั ทก่อน หากมี
ปริ มา ไม่เพียงพอ จะจัดหาจากพืนทีทีไกลขน
4. เจ้ าหน้ าทีประสานงานจัดหาจะดําเนินการจัดทําใบอนุม ัติราคา ือ เมือได้ รับการอนุม ัติจะเข้ าทําสั าหรื อ
ใบสัง ือกับ S
ทังนี ระยะเวลาการทําสั าขนกับสินค้ าแต่ละประเภท เช่น กะลาปาลมทีมีความ ัน
วนของราคาสูง จะทําสั าระยะสัน ไม่เกิน 3 เดือนหรื อเป็ นครังต่อครัง ในข ะทีขีกบ ขีเลือย และ นุ่ ไม้ ทีไม่
มีความ นั วนของราคาจะเข้ าทําสั าระยะ 1 ปี ง 3 ปี
5. ่ ายจัดหาชีวมวลส่งคําสัง ือให้ แก่ S
แต่ละราย พร้ อมแจ้ งรายละเอียดการขนส่งกับ ่ ายโลจิสติกสของ
บริ ษัท เพือวางแ นการเข้ ารับสินค้ าจาก S
และเมือได้ รับสินค้ าเรี ยบร้ อยจะประสานงานกับ ่ ายการเงิน
เพือชําระเงินค่าสินค้ าตามเงือนไขในสั าเป็ นลําดับ ดั ไป
การจัดหาเ ือเพลิง วมวลต่ างประเท
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะทําการจัดหากะลาปาลมจากประเทศอินโดนีเ ียและมาเลเ ีย และรวบรวมสินค้ าเก็บไว้
ทีคลังสินค้ าในประเทศดังกล่าว จนกว่าจะได้ ปริ มา เพียงพอทีจะสามาร ขนส่งทางเรื อ เพือเข้ ามาเก็บไว้ ทีคลังสินค้ าใน
ประเทศไทย หรื อส่งออกตรงไปยังประเทศคู่ค้าของบริ ษัทตามคําสัง ือทีตกลงกันไว้
1. แ นกจัดหาต่างประเทศดําเนินการจัดหากะลาปาลมตามแ นการจัดหากะลาปาลมทีวางไว้ งประเมินจาก
ความต้ องการของลูกค้ าทังในประเทศและต่างประเทศ จาก S
ทีอยูใ่ นทะเบียน S
ของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย งเป็ น S
ทีได้ รับการตรวจสอบโดยทีมงานของบริ ษัทแล้ ว โดยจะจัดทําใบเปรี ยบเทียบต้ นทุน
เพือขออนุมตั ิสงั ือ และเข้ าทําสั า ือขายกับ S
กะลาปาลม
2. แ นกจัดหาต่างประเทศจะวางแ นการเดินทาง เพือไปตรวจสอบปริ มา และคุ ภาพของสินค้ าของ S
และความพร้ อมของท่าเรื อ
3. แ นกชิปปิ งจะทําการเปิ ดเลตเตอรออ เครดิตและให้ ่ ายการเงินชําระเงินตามข้ อตกลงในสั า ือขาย
4. ในกร ีทีปริ มา การสัง ือกะลาปาลมยังไม่มากพอทีจะส่งออก บริ ษัทจะให้ S
ทําการขนส่งกะลาปาลม
โดยร บรรทุกมายังคลังสินค้ าของบริ ษัท ง ่ ายควบคุมคุ ภาพจะทําการสุม่ ตรวจคุ ภาพของกะลาปาลมของ
ร บรรทุกแต่ละคัน ก่อนทีจะรับกะลาปาลมเข้ าคลังสินค้ า ในกร ีทีการสัง ือกะลาปาลมมีมากพอทีจะส่งออก
บริ ษัทจะดําเนินการส่งออกกะลาปาลมโดยไม่ต้องเก็บเข้ าคลังสินค้ า โดยแ นกจัดหาเรื อจะทําการจัดหาเรื อ
ขนส่งสินค้ าสําหรับจัดส่งสินค้ าตามกําหนดการทีวางไว้ โดยจะทําการจ้ างเรื อแบบ
โดยใช้
เก คุ ภาพ การบริ การและราคาในการคัดเลือก ้ ใู ห้ บริ การ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีการว่าจ้ างเรื อจากหลาย ้ ู
ให้ บริ การ งเป็ น ้ ใู ห้ บริ การจากต่างประเทศ งการโหลดสินค้ าขนเรื อจะต้ องป ิบัติตามคู่มือป ิบตั ิงานของ
บริ ษัท
5. กะลาปาลมทีมา งทีท่าเรื อประเทศไทย บางส่วนจะ กู จัดส่งโดยร บรรทุกโดยตรงให้ กับลูกค้ า และบางส่วน กู
ขนส่งโดยร บรรทุกเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท เพือทําการจัดส่งให้ ลกู ค้ าต่อไป
ขันตอนการดําเนินงานด้ านขนส่ งเ ือเพลิง วมวล
การขนส่ งทางบก
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1. เมือ ่ ายโลจิสติกสได้ รับแ นการจัดหาและแ นการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ่ ายโลจิสติกสจะต้ องวางแ นการ
จัด การด้ า นการขนส่ง (จัด ร ขนส่ง ) เพือให้ ก ารบริ ห ารงานขนส่ง มี ประสิทธิ ภาพสูง สุด บริ ษั ทจะใช้ บ ริ ก าร
ร บรรทุกของ STP ร่วมกับการจัดจ้ างร บรรทุกจากบริ ษัทร ร่ วมขนส่ง โดยพิจาร าจากความชํานา ในการ
บรรทุกสินค้ าแต่ละประเภท ระยะทางในการขนส่ง ความเพียงพอของร ทีสามาร ให้ บริ การ และคุ ภาพในการ
ขนส่ง และเข้ าทําสั าว่าจ้ างกับ ้ ใู ห้ บริ การขนส่ง
2. ร ขนส่งทีได้ รับมอบหมายงานขนส่ง จะต้ องดําเนินการรับสินค้ าจาก S
เพือไปส่งยังคลังเก็บเชือเพลิงชีว
มวลของลูกค้ า หรื อคลังสินค้ าของบริ ษัทแล้ วแต่กร ี ทังนี พนักงานขับร ขนส่งจะต้ องดูแลการเดินร รวมทัง
เอกสารต่าง ทีเกียวข้ องกับการรับ-ส่งสินค้ า เช่นใบขนของ ใบส่งของ ใบสังงาน บิลนําหนัก รายงานการป ิบตั ิ
หน้ าทีการเดินร เป็ นต้ น เพือนําส่งกลับมาให้ บริ ษัทอย่างครบ ้ วน กู ต้ อง
3. ในกร ีหากมีการเปลียนแปลงการขนส่งหรื อไม่สามาร ดําเนินการขนส่งได้ ตามทีกําหนดไว้ แ นกบริ หารงาน
ขนส่งจะต้ องแจ้ งกลับมายังบริ ษัท เพือติดต่อ S
และลูกค้ า เพือหาแนวทางแก้ ไขปั หาร่วมกัน
การขนส่ งทางนํา
1. ่ ายจัดหาชีวมวล หรื อ ่ ายต่างประเทศ จะแจ้ งความต้ องการใช้ เรื อไปยัง ่ ายโลจิสติกสหรื อแ นกจัดหาเรื อ
2. ่ ายโลจิสติกสหรื อแ นกจัดหาเรื อจะดําเนินการตรวจสอบค่าระวางเรื อและนําเสนอค่าระวางเรื อเพือขออนุมตั ิ
เมือได้ รับการอนุมตั ิจะทําการลงนามในสั าว่าจ้ างเรื อ
3. ่ ายโลจิสติกสหรื อแ นกจัดหาเรื อจะทําการประสานงานกับ ่ ายทีเกียวข้ องให้ ทราบเกียวกับรายละเอียดของเรื อ
เช่น วันทีคาดว่าเรื อจะเทียบท่า ชือเรื อทีจะทําการโหลดสินค้ า เป็ นต้ น เพือดําเนินการขนส่งได้ อย่าง ูกต้ อง โดย
ในส่วนของการโหลดสินค้ าในต่างประเทศจะมีเ จ้ าหน้ าที
S
และในประเทศจะมีเจ้ าหน้ าที
แ นกคลังสินค้ า และแ นกจัดการคุ ภาพทําการตรวจสอบเรื อและสินค้ า และควบคุมการป ิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามมาตร านทีบริ ษัทกําหนด
ขันตอนการดําเนินงานด้ านคลังเกบสินค้ า
แ นกคลัง สิ น ค้ ามี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ่ ายที เกี ยวข้ องเพื อแจ้ งยอดคงเหลื อ สิ น ค้ าแต่ ล ะประเภท และ
ความสามาร ในการเก็บสินค้ า เพือวางแ นการรับ จัดเก็บ และส่งสินค้ าออกจากคลังสินค้ า เพือบริ หารพืนทีในการจัดเก็บ
สินค้ าให้ เพียงพอ รวมทังวางแ นเรื องการจัดการจราจรการขนส่งสินค้ าเข้ า-ออกคลังสินค้ า
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

แ นภาพขันตอนการดําเนินงานภายในประเท ของบริษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1 (56-1)
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

แ นภาพขันตอนการดําเนินงานในต่ างประเท ของบริษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการคํานง งการรักษาสภาพแวดล้ อมอย่างยังยืนเป็ นหลัก ในส่วนของการ
จัดหา ลิตภั บริ ษัทให้ ความสําคั กับแหล่งทีมาของ ลิตภั เชื อเพลิงชีวมวลที ลิตจากไม้ ของบริ ษัทว่าเป็ น ลิตภั ที
ได้ มาจากป่ าธรรมชาติ หรื อแหล่งปลูกทีมีการจัดการป่ าไม้ อย่าง กู ต้ องตามหลักการทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล ไม่ใช่ได้ มาจาก
การทําลายป่ าธรรมชาติ โดยแหล่งทีมาของ ลิตภั ของบริ ษัทสามาร ตรวจสอบได้ ทงห่
ั วงโ ่ของ ลิตภั ตังแต่แหล่งวัต ดุ ิบ
การแปรรูป การรับ การจัดเก็บ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ บริ ษัทจงได้ นําเอาระบบตรวจสอบและการรับรองตามมาตร าน
การจัดการป่ าไม้ ยงยื
ั น S
( ) ของ T
S
( S ) มาใช้ โดย ลิตภั ที
บริ ษัทได้ ขอการรับรอง คือ ชีวมวลอัดแท่งที ลิตจากจาก ลพลอยได้ จากไม้ (
P ) ขีกบ ขีเลือย ไม้ สบั และส่วนอืน ของ
ไม้ (เลขที B - -130246 และ B - -130246) เมือวันที 11 พ ษภาคม 2559 และในปี 2561 บริ ษัทได้ ดําเนินการขยาย
การรั บรองมาตร านไปยัง กลุ่ม สินค้ า อืน ได้ แก่ กลุ่ม ลิต ภั เชื อเพลิง ชี ว มวล อาทิเ ช่น ปี ก ไม้ และขี เลือยอัด ก้ อน (
B
) เป็ นต้ น และในกลุม่ ลิตภั ไม้ แปรรู ป ไม้ อดั ไม้ บาง และวัสดุแ ่น อาทิเช่น ไม้ ยางพาราแปรรู ป แ ่นชิ นไม้ อัด
(P
B ) และแ ่นใยไม้ อดั ความหนาแน่นปานกลาง (M
B
หรื อ M ) งได้ รับการรับรองจาก
บริ ษัท บูโร เวอริ ทสั เ อทิ ิ เคชัน (ประเทศไทย) จํากัด เป็ น ้ แู ทนให้ การรับรองมาตร านดังกล่าว
นอกจากนี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังให้ ความสําคั ในเรื อง ลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและความปลอดภัยในกระบวนการ
ดําเนินงาน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจงได้ วางมาตรการดูแลสิงแวดล้ อมเพือจัดระบบการป้องกันสิงแวดล้ อมและความปลอดภัย
ภายในบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี
1. มีระบบคลังสินค้ าแบบปิ ดสําหรับ ลิตภั ประเภทขีกบ ขีเลือย นุ่ ไม้ และชีวมวลอัดแท่ง และคลุม ้ าใบบนกอง
สินค้ าสําหรับสินค้ าทีจัดเก็บในบริ เว ทีไม่มีหลังคา
2. ปลูกต้ นไม้ ให ่ และติดตังสแลนป้องกัน นุ่ ละอองรอบบริ เว คลังสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
3. ใช้ ้ าใบรองระหว่างเรื อกับท่าเรื อในระหว่างขน ่ายเพือป้องกันไม่ให้ ลิตภั หล่นลงในแหล่งนํา และใช้ ้ าปิ ดคลุม
บนร บรรทุกขนส่งทุกคันอย่างมิดชิด ก่อนจะเคลือนออกจากจุดรับสินค้ า
4. โกยกลับกองของ ลิตภั อย่างสมําเสมอ เพือลดอุ หภูมิของ ลิตภั
5. เปิ ดสเปรยนําบริ เว ประตูทางเข้ า-ออกของคลังสินค้ า
6. สเปรยนํา ดูด นุ่ ้ าใบคลุมกองสินค้ า และกวาดบริ เว คลังสินค้ าอย่างสมําเสมอ
7. ใช้ นําหมักชีวภาพ (EM) ปรับสภาพนําทีใช้ ภายในพืนทีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
8. ใช้ ระบบบําบัดนําเสีย และ นํานําที า่ นการบําบัดมาหมุนเวียนใช้ ในกิจกรรมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
9. ตรวจวัดคุ ภาพอากาศ เสียงและนํา ปี ละ 1 ครัง
10. มีโกดังเก็บสินค้ า เพือป้องกันการ ุ้งกระจายของสินค้ าทีมีขนาดเล็ก
11. มีมาตรการควบคุมด้ านการขนส่ง ป้องกันไม่ให้ สินค้ าตกหล่นระหว่างทาง
12. มีมาตรการกําหนดความเร็ วร ทีวิงในคลังสินค้ าไม่เกิน 20 กม ชม
13. มีมาตรการควบคุมเสียงดังทีเกิดจากร ขนส่งสินค้ าทีเข้ ามาในคลังสินค้ า
14. มีการควบคุมการจัดการขยะภายในคลังสินค้ า

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

เมือวันที พ ษจิกายน
บริ ษัทได้ ่านการรับรองมาตร าน การจัดการสิงแวดล้ อม IS 14001:2015 จากบริ ษัท
บูโร เวอริ ทสั เ อทิ ิ เคชัน (ประเทศไทย) จํากัด และ วันที มิ นุ ายน
บริ ษัทได้ รับการประกาศเกียรติคุ ระดับต้ น ปี ที
ในกิจกรรมการร รงคลดส ิติอบุ ตั ิเหตุจากการทํางานให้ เป็ นศูนย (
A
) ของกระทรวงแรงงาน งแสดง
ให้ เห็น งความมุ่งมันของบริ ษัทในการจัดการด้ านสิงแวดล้ อมและความปลอดภัย
ทังนี บริ ษั ทและบริ ษั ท ย่อยส่ง เสริ ม ให้ บุค ลากรและ ้ ูมีส่ว นได้ เ สีย มีจิ ต สํา นกด้ า นการอนุรัก ษทรั พยากรและความ
รับ ิดชอบต่อสังคม จงทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามาร ดําเนินกิจการให้ เติบโตอย่างยังยืนร่วมกับชุมชนและสิงแวดล้ อม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ก หมายทสําคั ทเกยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีก หมายและใบอนุ าตทีสําคั ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ ตามทีได้ สรุปไว้ ในตารางด้ านล่าง ทังนี บริ ษัทได้ มีการจัดทําทะเบียนคุมใบอนุ าตทีเกียวข้ องกับการ
ดําเนินธุรกิจ เพือใช้ ตรวจสอบและติดตามการขออนุ าตและต่อใบอนุ าต จงมันใจได้ วา่ บริ ษัทมีใบอนุ าตทีจําเป็ นสําหรับการดําเนินงาน กู ต้ องและครบ ้ วน
ท
1.
2.

3.

4.
5.

ก หมายทเกยวข้ อง
พระราชบั ัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 12
กําหนดหลักเก การขออนุ าตและการอนุ าตเกียวกับโรงงานจําพวกที 3 พ.ศ. 2549
พระราชบั ัติการสาธาร สุข พ.ศ. 2535 มาตรา 33

พระราชบั ัติการส่งออกไปนอกและการนํา เข้ ามาในราชอา าจัก ร งสินค้ า พ.ศ. 2522
มาตรา 7
หมายเหตุ : เ พาะกร ี ABM และ หรื อ PPP เป็ น ้ นู ําเข้ าหรื อส่งออกสินค้ าชีวมวลเข้ ามาในและ
ออกจากราชอา าจักรด้ ว ยตนเอง ทังนี ขนอยู่กับชนิดสินค้ าชีวมวลว่าเป็ นสินค้ าประเภท ูก
ควบคุมให้ ใบอนุ าตนําเข้ า และ หรื อส่งออกสินค้ าหรื อไม่
พระราชบั ัติ ก ารขนส่ง ทางบก พ.ศ. 2522 (ใบอนุ าตประกอบการขนส่ง ตามความใน
มาตรา 32 แห่งพระราชบั ัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
พระราชบั ัติกกั พืช พ.ศ. 2507 มาตรา 10
ประกาศกรมวิ ช าการเกษตร เรื อง เงื อนไขการนํา เข้ า ปาลมนํามันจากสาธาร รั
อินโดนีเ ีย พ.ศ. 2556

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

(
(

(
(

รายการใบอนุ าตของบริษัทและบริษัทย่ อย
) ใบอนุ าตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) (สินอายุ 1 มกราคม 2565)
ชําระค่าธรรมเนียมรายปี (ครบกําหนด 21 กันยายน 2562)
) ใบอนุ าตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.2) ต่อรายปี
องคการบริ หารส่วนตําบลบางนํา6จืด (สินอายุ 31 มีนาคม 2563)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค (สินอายุ 10 มกราคม 2563)
เทศบาลนครสุราษ รธานี (สินอายุ 2 สิงหาคม 2562)
) ใบอนุ าตนําเข้ าสินค้ า (ABM และ PPP)
) ใบอนุ าตส่งออกสินค้ า (ABM และ PPP)

( ) ใบอนุ าตประกอบการขนส่ง (STP)
( ) ใบอนุ าตนําเข้ า งออกให้ โดยกรมวิชาการเกษตร (ABM และ PPP)
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ท

6.

ก หมายทเกยวข้ อง
รายการใบอนุ าตของบริษัทและบริษัทย่ อย
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื อง เงือนไขการนําเข้ าปาลมนํามันจากมาเลเ ีย พ.ศ.
2556
พระราชบั ัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48
( ) ใบอนุ าตตังโรงค้ าไม้ แปรรูป
ก กระทรวง บับที 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบั ัติป่าไม้
- สํานักงานให ่ (ใช้ ได้ จน ง พ ศจิกายน 2562)
พุทธศักราช 2484 ว่าด้ วยการแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป
- จังหวัดสุราษ รธานี (ใช้ ได้ จน ง พ ศจิกายน 2562)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ปั จจัยความเสียง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดยปั จจัย
เสียงในการประกอบธุรกิจของบริ ษัททีอาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ และแนวทางในการป้องกัน
ความเสียงสามารถสรุปได้ ดงั นี
1.

ความเสียงเกียวกับการดําเนินธุรกิจ

1.1

ความเสียงด้ านการจัดหาสินค้ า
ธุรกิจหลักของบริ ษัทคือการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล เช่น กะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขี
เลือย ฝุ่ นไม้ ชีวมวลอัดแท่ง (Wood pellet) และแกลบ เป็ นต้ น ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทีต่อเนืองมาจากธุรกิจอืน เช่น ธุรกิจผลิตนํามัน
ปาล์มดิบ และธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็ นต้ น โดยเชือเพลิงชีวมวลดังกล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-product) จากการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนันปริ มาณของเชือเพลิงชีวมวลในตลาดจึงมีสว่ นเกียวข้ องกับอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์นํามัน
ปาล์มดิบ การเพาะปลูกปาล์ม ผลิตภัณฑ์จากไม้ และการเพาะปลูกพืชทีนํามาทําผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมถึงฤดูกาลให้ ผลผลิตของ
พืชทีเกียวข้ องดังกล่าว ปั จจุบนั รายได้ กว่าร้ อยละ 70 ของรายได้ จากการขายสินค้ า มาจากการจําหน่ายกะลาปาล์ม ไม้ สบั และ
ส่วนอืนๆของไม้ ซึงปริ มาณกะลาปาล์มทีผลิตได้ ในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการใช้ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานอุตสาหกรรมที
ต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลในประเทศไทย ประกอบกับความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศในแถบ
เอเชีย และประเทศในแถบยุโรปเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงบริ ษัทก็มีการขยายช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ
เพิมมากขึน ดังนัน บริ ษัทอาจประสบความเสียงด้ านการจัดหาสินค้ าในบางช่วงเวลาไม่เพียงพอกับความต้ องการของลูกค้ า
เป้าหมายหรื อตามข้ อตกลงทีมีกับลูกค้ า หรื อจัดหาได้ มาในราคาและคุณภาพไม่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า ซึงความเสียง
ดังกล่าวอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ คํานึงถึงปั จจัยความเสียงดังกล่าว โดยมีการติดต่อซือขายสินค้ ากับผู้ผลิตเชือเพลิงชีวมวลโดยตรง
ถึงแหล่งผลิตและผู้จัดจําหน่ายทัวประเทศไทย สําหรับผลิตภัณฑ์ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ บริ ษัท
ติดต่อซือผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจากโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โรงงานไม้ แปรรู ป โรงงานเลือยไม้ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
จากแหล่งผลิตหลักโดยตรงทังทางภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคเหนือของ
ประเทศไทย สํา หรั บ ผลิต ภัณ ฑ์ ก ะลาปาล์ ม บริ ษั ท จะซื อสิน ค้ า จากผู้ผ ลิต นํ ามัน ปาล์ ม ดิ บ หลัก ในภาคใต้ แ ละภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ทังนี ผู้ผลิตนํามันปาล์มดิบกว่าร้ อยละ 70 ของผู้ผลิตนํามันปาล์มดิบทังหมดในประเทศไทย
จําหน่ายกะลาปาล์มให้ กบั บริ ษัท ประกอบกับบริ ษัทมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเกียวข้ องในการจัดทําแผนรับ
วัตถุดิบตังแต่ช่วงแรกของการวางแผนงบประมาณประจําปี และดําเนินการต่อเนืองตลอดปี ทําให้ โอกาสทีบริ ษัทจะได้ รับ
วัต ถุดิบ ในปริ ม าณที ตํากว่า แผนที วางไว้ ล ดลง และการจัด หาวัตถุดิ บ ส่ว นใหญ่ อยู่ภ ายใต้ สญ
ั ญาซื อขายที กํ า หนด
ระยะเวลาแน่นอน อีกทังเป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมทีโอกาสทีผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบหลักของบริ ษัทจะไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาซือขายหรื อเปลียนแปลงปริ มาณการซือขายทีผิดไปจากข้ อตกลงภายในระยะเวลาอันสันอยู่ในระดับตํา
นอกจากนี เพือรองรับความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลทีเพิมขึนของทังในประเทศและต่างประเทศ บริ ษัทได้ ตดั สินใจจัดตัง
บริ ษัทย่อยคือ PT. Asia Biomass Indonesia (“ABI”) ซึงบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.00 ในประเทศอินโดนีเซีย ซึง
เป็ นแหล่งปลูกปาล์มและผลิตนํามันปาล์มอันดับ 1 ของโลก เพือใช้ เป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มจากผู้ผลิตใน
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ประเทศอินโดนีเซีย และร่วมกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย ซึงเป็ นแหล่งปลูกปาล์มและผลิตนํามันปาล์มอันดับ 2 ของ
โลก จัดตังบริ ษัทย่อย คือ Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”) และ Asia Biomass Resources SDN. BHD.
(“ABR”) โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 55 ในทัง 2 บริ ษัท เพือเป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มจากผู้ผลิตใน
ประเทศมาเลเซีย บริ ษัทจึงเชือว่าการดําเนินมาตรการดังกล่าวของบริ ษัทจะทําให้ บริ ษัทสามารถจัดหาสินค้ าได้ เพียงพอ
กับการเติบโตของความต้ องการการใช้ เชือเพลิงชีวมวลทังในประเทศและต่างประเทศในราคาและคุณภาพทีเหมาะสมกับ
ความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี บริ ษัทมีเชือเพลิงชีวมวลทีหลากหลายทําให้ สามารถมีเชือเพลิงชีวมวลอืนๆทดแทน
กรณีทีเชือเพลิงชีวมวลบางประเภทมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
1.2

ความเสียงด้ านความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลเป็ นสินค้ าเกียวเนืองกับสินค้ าทางการเกษตร ซึงราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
โดยปั จจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน ได้ แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาลให้ ผลผลิต นโยบายการปลูกพืชทีเกียวข้ อง
กับผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล และนโยบายของประเทศไทยและต่างประเทศในการส่งเสริ มให้ มีการใช้ เชือเพลิงชีวมวล ซึงจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อปริ มาณผลผลิตของพืชทีเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทจําหน่าย และปริ มาณความต้ องการ
ใช้ ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีเกียวข้ องนันๆ ทังในตลาดไทยและ
ตลาดโลก ดังนัน ความผันผวนของราคาจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีประสบการณ์ในการจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลมาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี มี
การเก็บข้ อมูลสถิติของราคาผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลในอดีตทีผ่านมา เพือศึกษาถึงแนวโน้ มของราคาสินค้ าในแต่ละช่วงของ
ผลิตภัณ ฑ์ แต่ล ะประเภท โดยในช่วงทีราคาสินค้ า ประเภทใดราคาสูง ก็ จะหาผลิตภัณ ฑ์ ทีราคามีเ สถี ยรภาพกว่ามาทดแทน
ประกอบกับบริ ษัท มีนโยบายในการกํ าหนดราคาขายโดยให้ มี อัตรากํ า ไรขันตําภายหลัง หักค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ องกับการขาย
ค่าใช้ จ่ายคงที และต้ นทุนทางการเงินทีเกียวข้ อง และมีการกําหนดราคาในสัญญาซือขายทีอ้ างอิงกับราคาในตลาด นอกจากนี
บริ ษัทยังมีการลงทุนในคลังสินค้ าเพือเก็บสินค้ าสํารองให้ เพียงพอต่อการจําหน่าย ปั จจุบนั คลังสินค้ าของบริ ษัททีตังอยู่ในประเทศ
มีอยู่ 3 แห่ง ได้ แก่คลังสินค้ าบางนําจืด จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินค้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และคลังสินค้ าบางกุ้ง จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี เนืองจากบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความจําเป็ นของการมีคลังสินค้ าใกล้ กบั แหล่งวัตถุดิบ เพือให้ สามารถเก็บสํารองสินค้ า
ในช่วงทีราคาสินค้ าลดตัวลงตามฤดูกาล และเพือสํารองสินค้ าให้ เพียงพอต่อการเติบโตของยอดจําหน่ายในอนาคต บริ ษัทจึงได้
ลงทุนซือทีดินพืนทีประมาณ 35 ไร่ ตังอยูท่ ี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพือก่อสร้ างลาน และโกดังสําหรับเป็ นที
กองเก็บผลิตภัณฑ์กะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง ซึงจัดหาจากผู้ผลิตในภาคใต้ ของ
ประเทศไทย รวมถึงโรงงานผลิตไม้ สบั และโรงงานผลิตเชื อเพลิงชีวมวลอัดแท่งทีบริ ษัทกํ าลังอยู่ระหว่างก่อสร้ างและติดตัง
เครื องจักร ปั จจุบนั การก่อสร้ างคลังสินค้ าและอาคารสํานักงานแล้ วเสร็ จและเริ มใช้ งานแล้ ว โดยรวมคลังสินค้ าทีตังอยู่ในประเทศ
ของบริ ษัททังหมดสามารถเก็บสํารองสินค้ าทีมาจากแหล่งผลิตในประเทศและบางส่วนของสินค้ าจากต่างประเทศได้ สงู สุดกว่า
165,000 ตัน บริ ษัทจึงเชือว่าความผันผวนของราคาสินค้ าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทในอนาคตอย่างมี
นัยสําคัญ
1.3

ความเสียงด้ านผลขาดทุนทีเกิดจากการบริหารสินค้ าคงคลัง
จากการทีธุรกิจหลักของบริ ษัทคือการซือมาและจําหน่ายไปซึงเชือเพลิงชีวมวล จึงมีความจําเป็ นต้ องสํารองสินค้ าเพือให้
เพียงพอต่อการจําหน่ายตลอดทังปี ในขณะทีผลผลิตของสินค้ าบางประเภทจะเป็ นไปตามฤดูกาล และตามสภาพดินฟ้าอากาศของ
แหล่งเพาะปลูก ทําให้ สินค้ ามีความผันผวนของราคาตามปริ มาณผลผลิตทีออกสู่ตลาด นอกจากนี สินค้ าซึงเป็ นผลิตผลจาก
ส่วนที หน้ าที 62

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

การเกษตร บางชนิดมีนาหนั
ํ กเบา จึงใช้ พนที
ื ในการจัดเก็บค่อนข้ างมาก โดยคลังสินค้ าของบริ ษัทจะมีพนที
ื สําหรับเก็บสํารองสินค้ า
2 ส่วน คือ (1) ส่วนทีเป็ นโกดังซึงสร้ างเป็ นอาคารโล่งสําหรับกองสินค้ าทีไม่สามารถโดนนําได้ เช่น ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และเชือเพลิง
ชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น และ (2) ส่วนทีเป็ นลานโล่งสําหรับกองสินค้ าทีสามารถโดนนําได้ เช่น กะลาปาล์ม ไม้ สบั ปี กไม้ และเศษไม้
เป็ นต้ น จากสภาพการจัดเก็บสินค้ าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียของสินค้ าได้ เช่นถูกลมพัดปลิวไปในอากาศ ความชืน
ของสินค้ าลดลงเนืองจากโดนแดดเผา ถูกชะล้ างหรื อเสียหายจากการโดนฝนต่อเนือง และสินค้ าเสือมสภาพจากการกองเก็บไว้
นาน ไม่มีการหมุนเวียนสินค้ า เป็ นต้ น

ด้ วยสาเหตุทีกล่าวมาข้ างต้ น หากบริ ษัทไม่มีการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังทีดี อาจส่งผลให้ เกิดขาดทุนจากราคาหรื อ
ปริ มาณของสินค้ าคงคลังทีลดลง อันเกิดจาก 2 ปั จจัยหลัก กล่าวคือ (1) การลดลงของราคาสินค้ าในตลาด และ/หรื อ (2) การ
สูญเสียของสินค้ าทีเก็บอยูใ่ นคลังสินค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ดําเนินงานหลายปี ทีผ่านมา ปั จจุบนั บริ ษัท
จึงได้ มีระบบการบริ หารจัดการคลังสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในส่วนของความเสียงจากราคาสินค้ าทีลดลง บริ ษัทได้ มี
การจัดเก็บข้ อมูลผลผลิตและราคาย้ อนหลัง จัดทําเป็ นสถิติเพือคาดการณ์ปริ มาณและราคาสินค้ าทีควรจะเป็ นในแต่ละช่วงของปี
ถัดไปของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงประมาณการความต้ องการของลูกค้ าทังภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยการสอบถามถึงความต้ องการของลูกค้ า เพือทีจะบริ หารปริ มาณสินค้ าทีต้ องเก็บสํารองในแต่ละประเภทใน
แต่ละช่วงเวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของความเสียงจากการสูญเสียของสินค้ าทีเก็บในคลังสินค้ า บริ ษัทได้ กําหนดให้
มีค่มู ือขันตอนการดําเนินงานในด้ านต่างๆ รวมถึงมีการฝึ กอบรมบุคลากรเพือให้ สามารถปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิ ภาพ และได้
ดําเนินมาตรการต่างๆ เพือป้องกันการสูญเสีย เช่น จัดให้ มีสแลนติดไว้ เหนือกําแพงรอบรัวคลังสินค้ า เพือกันสินค้ าปลิวไปตาม
แรงลม จัดให้ มีมาตรการรักษาความชืนของสินค้ าให้ อยู่ในระดับทีลูกค้ ากําหนด มีการคลุมผ้ าใบเพือรักษาคุณภาพของสินค้ า จัด
ให้ มีการตักโกยสินค้ าทีสะสมอยู่ตามพืนลานสมําเสมอ เทปูนลานกองสินค้ าทุกคลังสินค้ าเพือป้องกันการสูญเสียจากการทับถม
ของสินค้ าบนพืนดิน และมีการจัดแผนผังการกองสินค้ าให้ มีพืนทีระหว่างกองเหลือเพียงพอให้ สามารถนํารถตักขับเข้ าไปตักสินค้ า
ได้ ทกุ กอง เพือให้ สนิ ค้ ามีการหมุนเวียนไปจําหน่ายโดยสินค้ าทีเข้ าก่อนจะต้ องถูกจําหน่ายออกไปก่อน (FIFO) เป็ นต้ น นอกจากนี
บริ ษัทยังมีการตรวจนับสินค้ าทางกายภาพโดยทีมงานคลังสินค้ าทุกสินเดือน และมีการจ้ างผู้สํารวจอิสระเข้ ามาตรวจนับสินค้ าปี
ละ 2 ครัง คืองวดกลางปี และงวดสินปี เพือยืนยันความถูกต้ องของยอดสินค้ าคงคลังทีบันทึกบัญชี ด้ วยมาตรการดังกล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทจึงเชือว่าผลขาดทุนทีเกิดจากการบริ หารสินค้ าคงคลังจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริ ษัทในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
1.4

ความเสียงด้ านหนีสูญจากการจ่ ายค่ าสินค้ าล่ วงหน้ าแล้ วไม่ ได้ รับสินค้ า
จากการทีการจัดซือสินค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะมีเงือนไขการชําระเงินแบบจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าในจํานวนทีกําหนด
ไว้ ในสัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของการโอนเงินให้ กบั ผู้ผลิตสินค้ าล่วงหน้ าเป็ นค่าสินค้ าจํานวนหนึง และเมือได้ รับสินค้ า
จะนํามูลค่าของสินค้ าทีได้ รับไปตัดยอดเงินจ่ายล่วงหน้ า จนกว่าเงินทีจ่ายล่วงหน้ าจะลดลงตํากว่ายอดเงินทีตกลงกันไว้ บริ ษัทก็จะ
ทําการโอนเงินจ่ายล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าให้ เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้ าทีกําหนดไว้ ในสัญญาซือขายสินค้ า โดยจํานวนเงิน
จ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าสําหรับผู้ผลิตสินค้ าแต่ละรายจะขึนอยู่กบั ปริ มาณสินค้ าทีผู้จดั จําหน่ายมีข้อตกลงทีจะขายให้ กบั บริ ษัท ซึง
การดําเนินนโยบายจ่ายชําระค่าสินค้ าล่วงหน้ านีเป็ นลักษณะทัวไปสําหรับธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงเป็ นไปเพือ
ประกันว่าผู้ผลิตสินค้ าหรื อผู้จําหน่ายสินค้ าจะขายสินค้ าทีผู้ผลิตผลิตได้ หรื อจัดหามาได้ ให้ แก่บริ ษัทตามจํานวนทีได้ มีการทํา
ข้ อตกลงกันไว้ ดังนันบริ ษัทจึงอาจมีความเสียงจากการทีบริ ษัทจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าแล้ ว แต่ผ้ จู ําหน่ายไม่สามารถส่งสินค้ าให้
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทได้ หรื อจัดส่งได้ ไม่ครบตามจํานวนทีตกลงกันไว้ ซึงหากเกิดกรณีดงั กล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทได้ กล่าวคือบริ ษัทอาจไม่ได้ รับคืนเงิ นจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าเมือผู้จําหน่ายไม่สามารถส่งสินค้ าให้ บริ ษัท
นอกจากนี บริ ษัทอาจเสียโอกาสในการจําหน่ายสินค้ า เนืองจากสินค้ าไม่เพียงพอทีจะจําหน่าย
ด้ วยปั จจัยความเสียงดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ ปัจจุบนั บริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงินเครดิตทังสําหรับ
ลูกหนีการค้ าและเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า เพือพิจารณากลันกรองข้ อมูลของคูค่ ้ าทีมีข้อตกลงให้ บริ ษัทจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า อาทิ
เช่น ข้ อมูลการจดทะเบียนของคูค่ ้ าและข้ อมูลด้ านการเงินรวมถึงข้ อมูลธุรกิจอืน ๆ เป็ นต้ น ทังนี คณะอนุกรรมการดังกล่าวนีจะต้ อง
มีผ้ บู ริ หารสูงสุดด้ านบริ หารการเงินเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นด้ วยทุกครัง โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ าให้ แก่ค่คู ้ า
หลังจากได้ รับการอนุมตั ิจากกรรมการผู้จัดการภายใต้ วงเงินทีอนุมตั ิแล้ วเท่านัน นอกจากนี บริ ษัทได้ บริ หารความเสียงจากการ
จ่ายเงินล่วงหน้ าโดยลดวงเงินจ่ายล่วงหน้ าลงให้ เหลือเท่าทีจําเป็ นตามศักยภาพของคูค่ ้ าอย่างเหมาะสมด้ วย และปรับเปลียนจาก
การซือผ่านคู่ค้าในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียจํานวนน้ อยรายทีต้ องจ่ายเงินล่วงหน้ าจากปริ มาณการสังซือคราวละมากๆ
อย่างทีเกิดขึนในอดีต เป็ นการซือตรงจากผู้ผลิตหรื อผ่านผู้จดั จําหน่ายจํานวนมากราย ครังละปริ มาณไม่มาก ซึงเกิดจากการที
บริ ษัทจัดตังบริ ษัทย่อยขึนในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ทําให้ บริ ษัทมีเครื อข่ายเพิมขึน สามารถจัดหาผ่านผู้ผลิตและผู้จัด
จําหน่ายได้ มากรายขึน ทังนี บริ ษัทย่อยของบริ ษัททังในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึงเมือได้ รับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ าของ
บริ ษัทย่อยดังกล่าวครบจํานวนทีจ่ายเงินล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทจึงทําการจ่ายเงินล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ขู ายตามสัญญาซือขายสินค้ า
ถัดไปตามลําดับ นอกจากนี สําหรับกรณีทีผู้จดั จําหน่ายทยอยส่งสินค้ าครังละปริ มาณไม่มาก ทําให้ เงินจ่ายล่วงหน้ าค้ างอยูก่ บั ผู้จดั
จําหน่ายเป็ นเวลานาน บริ ษัทก็มีมาตรการในการติดตามผู้จัดจําหน่ายเป็ นระยะๆ เพือให้ มนใจว่
ั
าจะได้ รับสินค้ าครบถ้ วนตาม
สัญญา ดังนัน บริ ษัทจึงเชื อว่าคู่ค้าทีบริ ษัทจ่ายเงินล่วงหน้ าจะมีศกั ยภาพในการส่งสินค้ าได้ ตามสัญญาทังหมดและจะไม่เกิ ด
ปั ญหาการสํารองหนีสงสัยจะสูญจํานวนมากดังเช่นในอดีตอีกต่อไป
1.5

ความเสียงด้ านความผันผวนของรายได้ จากการขายระหว่ างปี บัญชี
จากการทีรายได้ หลักของบริ ษัทมาจากการจําหน่ายกะลาปาล์ม ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 73.52 ร้ อยละ 58.49 ร้ อยละ 51.09
และร้ อยละ 52.76 ของรายได้ จากการขายสินค้ าทังหมด ในปี 2558 – 2561 ตามลําดับ โดยปริ มาณกะลาปาล์มทีผลิตได้ จะเป็ นไป
ตามปริ มาณผลปาล์มทีจะให้ ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonal Effect) ในขณะทีราคาของกะลาปาล์มจะ
แปรผกผันกับปริ มาณผลผลิตทีออกสูต่ ลาด และการแข่งขันของผู้เล่นในตลาด กล่าวคือในช่วงทีมีผลผลิตในตลาดมาก และมีผ้ เู ล่น
ในตลาดจํานวนมาก ราคาของกะลาปาล์มก็จะตํากว่าในช่วงทีมีผลผลิตออกสูต่ ลาดน้ อย ทังนี ในช่วงทีผลผลิตออกมามาก และ
การแข่งขันสูง (ปกติจะเป็ นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน) ปริ มาณการขายกะลาปาล์มของบริ ษัทอาจจะไม่ได้ เพิมขึนมาก
นัก แต่จะเป็ นช่วงทีบริ ษัทเก็บรวบรวมสินค้ าไว้ ในคลังสินค้ า เนืองจากเป็ นช่วงทีสินค้ าในตลาดมีราคาตํากว่าช่วงอืนๆ ในรอบปี
และเพือสํารองไว้ จําหน่ายในช่วงทีผลผลิตออกมาน้ อย ทําให้ สดั ส่วนรายได้ จากการจําหน่ายกะลาปาล์มซึงเป็ นรายได้ ส่วนใหญ่
ของบริ ษัทอาจจะตําในช่วงทีผลผลิตออกสูต่ ลาดมีจํานวนมาก และรายได้ ทีเกิดจากการจําหน่ายกะลาปาล์มจะปรับตัวสูงขึนเมือ
ปริ มาณผลผลิตในตลาดมีน้อยลง เนืองจากราคาขายจะปรับตัวสูงขึน และบริ ษัทจะนํากะลาปาล์มทีเก็บรวบรวมกะลาปาล์มไว้
ออกมาจําหน่าย กล่าวคือ โดยปกติ (สภาพฤดูกาลปกติ) ราคากะลาปาล์มจะค่อนข้ างตําในไตรมาสที 2 และมีการปรับตัวสูงขึนใน
ไตรมาสที 3 และไตรมาสที 4 ของปี รวมถึงในไตรมาสที 1 ของปี ถดั ไป ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงจะส่งผลให้ บริ ษัทมียอดขายและ
กําไรไม่สมําเสมอในแต่ละไตรมาส อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลหลายประเภท โดยเฉพาะการจําหน่ายไม้
สับทีมีสดั ส่วนการขายเพิมขึน จากในปี 2557 สัดส่วนรายได้ จากการขายไม้ สบั เท่ากับร้ อยละ 5.84 เพิมขึนเป็ นร้ อยละ 6.82 ร้ อยละ
23.17 ร้ อยละ 29.56 และร้ อยละ 13.80 ของรายได้ จากการขายทังหมด ในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ตามลําดับ
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สําหรับ ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) มีรายได้ จากการขายเพิมขึนเป็ นเท่าตัว เนืองจากปี 2560 รายได้ จากการขายเพียงร้ อยละ
9.28 แต่ในปี 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 24.38 ปี นอกจากนี บริ ษัทมีคลังสินค้ าทีสามารถสํารองสินค้ าไว้ ขายในช่วงทีผลผลิตขาดแคลน
ก็จะสามารถลดผลกระทบของความไม่สมําเสมอของรายได้ และกําไรในแต่ละไตรมาสได้ พอสมควร
1.6

ความเสียงในเรืองการแข่ งขันและการเข้ ามาทําธุรกิจได้ ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่
ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลเป็ นจํานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นผู้ผลิตโดยตรง หรื อ ผู้จดั หา
และจัดจําหน่ายเช่นเดียวกับบริ ษัท หรื อผู้จดั จําหน่ายอย่างเดียว โดยเป็ นผู้ประกอบการทังในประเทศและต่างประเทศ เนืองจากไม่
จําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจํานวนมากก็สามารถเข้ ามาดําเนินธุรกิจนีได้ จึงทําให้ เกิดการแข่งขันสูงในการประกอบธุรกิจนี โดยเฉพาะการ
แข่งขันด้ านราคา ในขณะทีผู้ผลิตเชือเพลิงชีวมวลส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบการรายย่อย ดังนัน ผู้ประกอบการทีสามารถติดต่อ
สังซือ และรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายได้ เป็ นจํานวนมาก มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมี
คลังสินค้ าในการจัดเก็บเชือเพลิงชีวมวลดังกล่าวเพือให้ สามารถสนองตอบต่อความต้ องการของลูกค้ าทีมีความจําเป็ นต้ องใช้
เชือเพลิงชีวมวลอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ และมีแหล่งเงินทุนทีมันคง ก็จะได้ เปรี ยบผู้ค้ารายย่อยซึงมีจํานวนมากในประเทศไทย
นอกจากนี ทีมบุคลากรด้ านการจัดหา และทีมขายเชือเพลิงชีวมวล ก็ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่าย
เชือเพลิงชีวมวล โดยทีมจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจะต้ องมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ผลิตเชือเพลิงชีวมวล และมีประสบการณ์ในธุรกิจนี
มาเป็ นเวลานาน สามารถเข้ าใจธรรมชาติและฤดูกาลของผลผลิต อันจะทําให้ สามารถรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลได้ คณ
ุ ภาพและมี
ปริ มาณมากเพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ เชื อเพลิงชี วมวล ในขณะเดียวกันทีมงานขายซึงจะต้ องทํางานประสานงานกับ
ทีมงานจัดหาอย่างใกล้ ชิด ก็จะต้ องมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าในอดีตและปั จจุบนั เพือรักษาตลาดของลูกค้ าของบริ ษัทได้ อย่าง
ต่อเนือง รวมถึงได้ รับการแนะนําต่อไปยังลูกค้ ารายใหม่ และจะต้ องมองหาตลาดใหม่ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ
ดัง นัน บริ ษั ท จึ ง ให้ ค วามสํา คัญ กับ บุค ลากรของบริ ษั ท ซึ งถื อ เป็ น ทรั พ ยากรที สํ า คัญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยจ่ า ย
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและมีการฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอ เพือพัฒนาความรู้ และเพิมศักยภาพในการทํางาน และเพือรักษาให้
บุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์ร่วมงานกับบริ ษัทเป็ นเวลานาน อีกทังการทีบริ ษัทดําเนินธุรกิจนีมาเป็ นเวลานานด้ วยการ
รักษาคุณภาพในการขายสินค้ าและให้ บริ การไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพของเชือเพลิงชีวมวลทีได้ คณ
ุ ภาพตามทีลูกค้ าต้ องการ และการ
ให้ บริ การทีอํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า การให้ คําปรึ กษาทีเกียวกับการใช้ งานของเครื องจักรอุปกรณ์ รวมถึงประเภทของ
เชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสม การช่วยลูกค้ าแก้ ปัญหาทีเกิดขึนจากการทํางานของเครื องจักร เป็ นต้ น ทําให้ บริ ษัทเป็ นทีน่าเชือถือ
ของลูกค้ าทีซือสินค้ าจากบริ ษัท ซึงเป็ นส่วนทีสําคัญในการดําเนินธุรกิจจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล นอกจากนี บริ ษัทมีประเภทของ
เชือเพลิงชีวมวลหลากหลายทีสามารถใช้ ทดแทนกันได้ ในเวลาทีเชือเพลิงชีวมวลบางประเภทอยูใ่ นช่วงทีมีผลผลิตน้ อย ประกอบกับ
บริ ษัท มีศักยภาพในการรวบรวมเชื อเพลิง ชี ว มวลจากผู้ผลิตทังรายใหญ่ และรายย่อ ยในประเทศไทย และต่า งประเทศ เช่ น
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทําให้ บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบกับคูแ่ ข่งทีเป็ นผู้ค้ารายย่อยขายเชือเพลิงชีวมวลจํากัดประเภท และไม่สามารถ
รวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจํานวนมากได้ บริ ษัทจึงเชือว่าจะสามารถแข่งขันในธุรกิจนีและเติบโตต่อไปได้
1.7

ความเสียงจากการพึงพิงบุคลากรทีมีประสบการณ์ เฉพาะด้ านของบริษัท
จากการทีธุรกิ จ จัดหาและจัดจํ า หน่ายเชื อเพลิง ชี วมวลเป็ นธุรกิ จทีต้ องอาศัยบุค ลากรทีมีประสบการณ์ และมีความ
เชียวชาญในธุรกิจเป็ นเวลานาน ทําให้ บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องพึงพิงบุคลากรดังกล่าว โดยเฉพาะบุคลากรด้ านจัดหา ด้ านการขาย
ทังภายในและต่างประเทศ และด้ านการบริ หารสินค้ าคงคลัง ซึงหากขาดบุคลากรดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินธุรกิจ
และฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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ทังนี บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรของบริ ษัท ทังในแง่ของการรักษาบุคลากรทีมีอยู่ในปั จจุบนั และการ
แสวงหาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพมาร่ วมงานกับบริ ษัท จึงได้ มีมาตรการบริ หารจัดการบุคลากร โดยสําหรับบุคลากรทีมีอยู่ในปั จจุบนั
บริ ษัทมีการพิจารณาผลตอบแทนทีให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอย่างสมําเสมอ มีโครงการฝึ กอบรม
ทังภายในและภายนอกองค์กร เพือพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนือง และมีโครงการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
และสําหรับการสรรหาบุคลากรใหม่ บริ ษัทได้ มีการเพิมช่องทางสรรหาบุคลากรทังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยร่ วมกับ
สถาบันการศึกษาและบริ ษัทตัวแทนจัดหางานมืออาชีพ เพือสรรหาบุคลากรทีมีคุณภาพเข้ ามาเสริ มในส่วนทีบริ ษัทยังมีความ
ต้ องการ นอกจากนี การนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะทําให้ บริ ษัทมีความน่าเชือถือ และมันคงใน
มุมมองของพนักงานและผู้ทีสนใจเข้ ามาร่วมงานกับบริ ษัทมากยิงขึน
1.8

ความเสียงด้ านการบริหารจัดการการขนส่ งสินค้ า
จากการทีแหล่งผลิตสินค้ าทีบริ ษัทรับซือแต่ละประเภทจะมีทีตังจํากัดอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เช่น กะลา
ปาล์มจะมีแหล่งผลิตสําคัญในภาคใต้ ของประเทศไทย (สําหรับสินค้ าในประเทศ) และในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย
(สําหรับสินค้ าในต่างประเทศ) ผลิตภัณฑ์พวกขีเลือย ขีกบ ฝุ่ นไม้ ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ จะมีแหล่งผลิตสําคัญในภาคใต้ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป็ นต้ น ในขณะทีลูกค้ าในประเทศของบริ ษัทกระจายอยู่ทวทุ
ั ก
ภูมิภาค การขนส่งสินค้ าจึงเป็ นปั จจัยหลักของการดําเนินธุรกิจ เพราะมีผลกระทบต่อต้ นทุนของสินค้ าทีจําหน่าย คุณภาพของ
สินค้ า และความตรงต่อเวลาในการขนส่ง สินค้ า ดังนัน หากบริ ษัทมี การบริ หารจัด การขนส่ง อย่า งไม่มีป ระสิทธิ ภาพ ก็ จะมี
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการการขนส่ง จึงได้ จดั ตังบริ ษัทย่อยคือ
บริ ษัท
สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด (“STP”) ซึงบริ ษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 เป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งสินค้ าทางบกให้ แก่
บริ ษัทเป็ นหลัก ปั จจุบนั บริ ษัทมีการขนส่งสินค้ า 2 ทาง คือทางบก และทางนํา โดยการขนส่งทางบกจะเป็ นการขนส่งทีมีระยะทาง
บรรทุกไม่ไกลมาก ซึงจะมีทงขนส่
ั งจากแหล่งผลิตตรงไปยังลูกค้ าเลย และเป็ นการขนส่งจากแหล่งผลิตหรื อท่าเรื อมายังคลังสินค้ า
ของบริ ษัท หรื อการขนส่งจากคลังสินค้ าไปยังสถานทีตังของลูกค้ า ส่วนการขนส่งทางนําจะเป็ นการขนส่งปริ มาณมาก (ประมาณ
1,500 – 10,000 ตัน) จากคลังสินค้ าทีจังหวัดสุราษฎร์ ธานี หรื อคลังสินค้ าทีประเทศอินโดนีเซีย หรื อคลังสินค้ าทีประเทศมาเลเซีย
มายังท่าเรื อทีบางปะกง ท่าเรื อทีจังหวัดสมุทรสาคร และท่าเรื อทีจังหวัดสมุทรสงคราม และใช้ รถบรรทุกสินค้ าจากท่าเรื อมาเก็บ
สํารองไว้ ทีคลังสินค้ าของบริ ษัทอีกทอดหนึง ทังนี รถบรรทุกขนส่งส่วนหนึงจะเป็ นรถบรรทุกที STP เป็ นเจ้ าของและบริ หารจัดการ
เอง ส่วนทีเหลือบริ ษัทจะใช้ บริ การรถร่ วม ซึงบริ ษัทมีการใช้ บริ การขนส่งสินค้ าเป็ นประจําจํานวนกว่า 100 ราย โดยการทีจะใช้ รถ
ประเภทใด และผู้ให้ บริ การขนส่งรายใดในการขนส่งสินค้ าของบริ ษัท จะพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณฑ์ทีขนส่ง ปริ มาณการ
ขนส่งต่อเทียว ความชํานาญงานของผู้ประกอบการขนส่งแต่ละราย และมีการใช้ รถบรรทุกขนสินค้ าไป-กลับ (ไม่บรรทุกสินค้ าเทียว
เดียว) อันจะทําให้ การบริ หารการขนส่งเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด และเป็ นการลดต้ นทุนการขนส่งด้ วย จากทีกล่าวมาบริ ษัทเชือว่า
บริ ษัทมีการบริ หารจัดการด้ านการขนส่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.9

ความเสียงทีลูกค้ าจะเปลียนไปใช้ เชือเพลิงประเภทอืน
ในปั จจุบนั ผู้ทีมีความต้ องการใช้ เชื อเพลิงเพือผลิตพลังงานความร้ อน และพลังงานไฟฟ้า มีตัวเลือกในการเลือกใช้
เชือเพลิงได้ หลากหลายประเภท กล่าวคือ 1) เชือเพลิงฟอสซิล เช่น นํามัน ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติ 2) พลังงานทดแทน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํา รวมถึงเชือเพลิงชีวมวล เป็ นต้ น ซึงเชือเพลิงแต่ละประเภทมีต้นทุนในการผลิตพลังงานที
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แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เชือเพลิงชีวมวลจะมีต้นทุนในการผลิตพลังงานทีสูงกว่าเชือเพลิงฟอสซิล ซึงทําให้ บริ ษัทมีความเสียงที
ลูกค้ าจะเปลียนไปใช้ เชือเพลิงฟอสซิล เมือราคาของเชือเพลิงฟอสซิลตํากว่าเชือเพลิงชีวมวลอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากปั จจัยด้ านต้ นทุน ลูกค้ ายังคงต้ องพิจารณาถึงปั จจัยอืนร่ วมด้ วย ได้ แก่ 1) ทําเลทีตัง เช่น
โรงงานของลูกค้ าตังอยูใ่ นเขตควบคุมมลพิษหรื อไม่ 2) กระบวนการผลิตสินค้ า หากลูกค้ าจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าทีเรี ยกร้ องให้
ผู้ผลิตผลิตสินค้ าด้ วยกระบวนการทีมีการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนตํา หรื อรักษาสิงแวดล้ อม 3) ความใส่ใจในสิงแวดล้ อม 4) นโยบาย
การสนับสนุนจากภาครั ฐ เป็ นต้ น ด้ วยปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นสาเหตุให้ ลกู ค้ าเจาะจงทีจะต้ องใช้ เชื อเพลิงชีวมวลเพือผลิต
พลังงานความร้ อนและพลังงานไฟฟ้า ประกอบกับการทีจะลูกค้ าจะเปลียนประเภทของเชือเพลิงทีใช้ ในกระบวนการผลิตนันลูกค้ า
จะต้ องมีต้นทุน (Switching Cost) เกิดขึน
2.

ความเสียงเกียวกับด้ านการเงิน

2.1

ความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
จากการทีบริ ษัทดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล โดยในการจัดหาสินค้ าส่วนใหญ่บริ ษัท
จะต้ องมีการชําระเงินล่วงหน้ า หรื อหากได้ รับสินเชือจากผู้จําหน่ายสินค้ าให้ บริ ษัทก็จะเป็ นสินเชือในระยะสันเฉลียประมาณ 7 – 30
วัน ในขณะทีบริ ษัทจะจําหน่ายสินค้ าให้ ลกู ค้ าโดยมีระยะเวลาให้ สินเชือเฉลียประมาณ 7 – 60 วัน จึงทําให้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องมี
เงินทุนหมุนเวียนจํ านวนมากเพือให้ เพียงพอต่อยอดจํ าหน่ายสินค้ าทีมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ปั จจุบันบริ ษัทมีแหล่งเงิ นทุน
หมุนเวียนส่วนใหญ่ในรู ปแบบเงินเบิกเกินบัญชี เลตเตอร์ ออฟเครดิต ตัวสัญญาใช้ เงิน และทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) ซึงหนีสิน
ระยะสันดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียลอยตัว (Floating Rate) ทีอ้ างอิงกับอัตราดอกเบียลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
(Minimum Overdraft Rate หรื อ MOR) และอัตราดอกเบียลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan
Rate หรื อ MLR) โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน
353.13 ล้ านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน (เฉพาะทีเกิดขึนจากการกู้ยืมเพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึงมีอตั ราดอกเบียลอยตัว)
จํานวน 10.46 ล้ านบาท สําหรับปี 2561 ดังนัน บริ ษัทจึงอาจมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีปรับตัวสูงขึน ซึงมีผลกระทบต่อ
ต้ นทุนทางการเงิน ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท
2.2

ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
ปั จจุบัน บริ ษัท มีก ารนํา เข้ าสินค้ าประเภทกะลาปาล์ม จากต่างประเทศผ่า นบริ ษัท ย่อ ย ทีบริ ษั ทจัดตังไว้ ใ นประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ โดยบริ ษัทจ่ายชําระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลท้ องถินของประเทศทีบริ ษัทนําสินค้ าเข้ า
(กรณีซือสินค้ าผ่านบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ) และชําระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (กรณีบริ ษัทซือสินค้ าตรงจาก
ผู้จดั จําหน่ายในต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริ ษัทย่อย) ทังนี สินค้ าทีนําเข้ าดังกล่าวจะมีทงส่
ั วนทีนําเข้ ามาจําหน่ายในประเทศ และ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ (ส่วนใหญ่จะเป็ นการส่งออกไปยังต่างประเทศ) โดยการส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศจะส่งโดยตรง
จากบริ ษัทย่อยทีตังอยู่ในต่างประเทศดังกล่าว บริ ษัทรั บชํ าระค่าสินค้ าเป็ นเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา ดังนัน หากอัตรา
แลกเปลียนเงินตรามีความผันผวนสูง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ
สถานะทางการเงินของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม จากทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สินค้ าทีนําเข้ าจะมีบางส่วนทีส่งออกไปขายยังต่างประเทศโดยตรงผ่านบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท ซึงการส่งออกนันจะได้ รับชําระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เช่นเดียวกับสกุลเงินของสินค้ านําเข้ า
กรณีทีบริ ษัทซือสินค้ าตรงจากผู้จัดจําหน่ายต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริ ษัทย่อย จึงถือเป็ นการป้องกันความเสียงแบบธรรมชาติ
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(Natural Hedging) ยังคงเหลือความเสียงเล็กน้ อยทีเกิดจากช่วงเวลาทีจ่ายชําระเงินกับช่วงเวลาทีรับชําระเงินไม่ตรงกัน โดยในปี
2561 มูลค่าสินค้ าทีการนําเข้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาทังสิน 1.11 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ นสินค้ าทีนําเข้ ามา
จําหน่ายในประเทศทังจํานวน ดังนัน ความเสียงอันเนืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจะเกิดจาก
ยอดสินค้ าทีนําเข้ ามาเพือจําหน่ายในประเทศซึงมีปริ มาณไม่มากเมือเทียบกับยอดนําเข้ าทังหมด และยอดทีนําเข้ าทีเป็ นเงินสกุล
ท้ องถินของประเทศทีบริ ษัทนําสินค้ าเข้ าโดยซือสินค้ าผ่านบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ โดยความเสียงบางส่วนบริ ษัทจะมีการบริ หาร
ความเสียงโดยทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพือลด
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัท
3.

ความเสียงเกียวกับด้ านการบริหารจัดการ

3.1

ความเสียงจากกรณีทีมีผ้ ูถอื หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึงถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
กลุม่ ครอบครัวควรสถาพร และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รวมถึงทีมีการแก้ ไข (“มาตรา 258”) ถือหุ้นในบริ ษัทรวมทังสินร้ อยละ 62.73 ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ ษัท (ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561) โดยกลุม่ ครอบครัวควรสถาพร และบุคคลตามมาตรา 258 ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกึงหนึงในบริ ษัท ซึงจะทํา
ให้ กลุ่มครอบครั วควรสถาพร มี อํา นาจควบคุมในการตัhดสิน ใจของบริ ษั ท สํา หรั บกรณี ที ต้ อ งใช้ เ กณฑ์ เสียงข้ า งมากในการ
ลงคะแนน เว้ นแต่เรื องทีกฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับมติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของทีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การ
เพิมทุน การลดทุน การขายหรื อโอนกิจการบางส่วนหรื อทังหมด ดังนัน ผู้ถือหุ้นรายอืนของบริ ษัทจึงมีความเสียงจากการทีไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรื องทีผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ ทีประชุมพิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างการบริ หารจัดการโดยบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และได้ มีการกําหนด
ขอบเขตในการดําเนินงาน การมอบอํานาจให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารอย่างชัดเจน เพือให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ทังนี บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัททีไม่ใช่ตวั แทนจากกลุม่ ครอบครัวควรสถาพร จํานวน 4 คน จากกรรมการบริ ษัททังหมด 7 คน
นอกจากนี บริ ษัทยังได้ มีการแต่งตังบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการอิสระจํ านวน 3 คน เพือทําหน้ าทีตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท อีกทังบริ ษัทได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีของกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริ หารอย่างชัดเจน และหากบริ ษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทจะปฏิบตั ิตาม
ขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันและข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งจะไม่มีสทิ ธิออก
เสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว
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ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1.

ทรัพย์ สินถาวรหลักทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสือมราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรหลัก
ทีใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) ตามทีปรากฏในงบการเงินรวมของ
บริ ษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี
รายการ
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน
176.80
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทนําทีดินและส่วนปรับปรุ งทีดิน
มูล ค่า สุท ธิ ตามบัญชี จํ านวน 97.65
ล้ านบาท คําประกันวงเงิ นสินเชื อที
ได้ รับจากสถาบันการเงิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
40.80
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษั ท นํ า อาคารและส่ว นปรั บ ปรุ ง
อาคาร
อาคาร มูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน
21.49 ล้ า นบาท คําประกันวงเงิ น
สินเชือทีได้ รับจากสถาบันการเงินคํา
ประกั น วงเงิ น สิ น เชื อที ได้ รั บ จาก
สถาบันการเงิน
เครื องจักรและอุปกรณ์
8.66
เป็ นเจ้ าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
เครื องมือ เครื องใช้ และ
2.57
เป็ นเจ้ าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
เครื องตกแต่ง
ยานพาหนะ
43.63
เป็ นเจ้ าของ
ยานพาหนะทีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ทางการเงิ น มีมูลค่าสุทธิ ตามบัญ ชี
จํานวน 10.50 ล้ านบาท
งานระหว่างทําอืนๆ
7.07
เป็ นเจ้ าของ
รวม
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1.1
ทีดิน
เจ้ าของ
ทีตัง
กรรมสิทธิ
ABM
ต.บางนําจืด อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
ABM
ABM

พืนที
(ไร่ -งาน-วา)
18-0-66.8

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้ าของ

27-2-86

เป็ นเจ้ าของ

คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้ รับจาก
สถาบันการเงิน
ไม่มีภาระผูกพัน

7-3-37

เป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ ธานี
ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ ธานี

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์ การถือ
ครอง
เพือเป็ นทีตังคลังสินค้ า
บางนําจืด และศูนย์
ซ่อมบํารุงรถบรรทุก
เพือเป็ นทีตังคลังสินค้ า
บางกุ้ง
เพื อขยายพื นที รองรั บ
การขยายกิ จการใน
อนาคต

รวม 53 ไร่ 2 งาน 89.80 ตารางวา
1.2

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
รายการ

สถานทีตัง

คลังสินค้ าบางนําจืด

ต.บางนําจืด อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร

คลังสินค้ าบางกุ้ง

ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ ธานี
ต. บางปะกง อ.บาง
ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เมือง Bintulu รัฐ
Sarawak ประเทศ
มาเลเซีย
เมือง Jambi,
ประเทศอินโดนิเชีย

คลังสินค้ าบางปะกง
คลังสินค้ า Bintulu

คลังสินค้ า Jambi

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้ าของ

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์ การใช้ งาน
เพือไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชือเพลิงชีวมวล

เป็ นเจ้ าของ

คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้ รับจาก
สถาบันการเงิน
ไม่มีภาระผูกพัน

เช่า

-

เช่า

-

เช่า

-

ยกเลิกเช่าในระหว่างปี
2560

เพือไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชือเพลิงชีวมวล
เพือไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชือเพลิงชีวมวล
เพือไว้ จดั เก็บ
สินค้ าเชือเพลิงชีวมวล

อาคารสํานักงาน
(สํานักงานใหญ่)

แขวงแสมดํา เขต
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

เช่า

-

เพือเป็ นอาคารสํานักงาน

พืนทีสํานักงาน

เมือง Bintulu รัฐ
Sarawak ประเทศ
มาเลเซีย

เช่า

-

เพือเป็ นพืนทีสํานักงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

รายการ
พืนทีสํานักงาน

สถานทีตัง
เมือง Jakarta,
ประเทศอินโดนิเชีย

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ
เช่า

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์ การใช้ งาน

-

เพือเป็ นพืนทีสํานักงาน

2. เงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ABM มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย สามารถสรุปได้ ดงั นี
บริษัท

1.
2.
3.
4.

มูลค่ าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
(ล้ านบาท)
บริ ษั ท สถาพรธนาพั ฒ น์
4.00
จํากัด (“STP”)
บริ ษั ท ภาประภั ส จํ า กั ด
1.00
(“PPP”)
บริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์
1.00
จํากัด (“ABP”)
PT Asia Biomass
9.51
Indonesia (“ABI”)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
99.99
99.98
99.99
99.00

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

2.50

55.00

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

2.29

55.00

รวม

20.30

ทุนชําระแล้ ว
(ล้ านบาท)

ประเภท
การลงทุน

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

4.00

บริ ษัทย่อย ให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าทางรถ
1.00
บริ ษัทย่อย จัดหาและจําหน่าย
เชือเพลิงชีวมวล
1.00
บริ ษัทย่อย โรงงานผลิตไม้ สบั
และชีวมวลอัดแท่ง
USD 300,000 บริ ษัทย่อย จัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
อินโดนีเซีย
MYR 500,000 บริ ษัทย่อย จัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มาเลเซีย
MYR 500,000 บริ ษัทย่อย จัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มาเลเซีย

3.

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัท มีนโยบายการลงทุนและบริ หารงานในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจทีมีความเกียวเนือง
ใกล้ เคี ยง หรื อก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละสนับสนุนการดํา เนินธุ รกิ จของบริ ษั ท เพื อเสริ มสร้ างความมันคง และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท
นอกจากนี ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน บริ ษัทจะส่งตัวแทนของบริ ษัทซึงมี
คุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจทีบริ ษัทเข้ าลงทุนเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง หรื อบุคคล
ใด ๆ ของบริ ษัททีปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเหล่านัน ทังนี ตัวแทนของบริ ษัท
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จะต้ องบริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซงกํ
ึ าหนดไว้ ในข้ อบังคับ และ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่ วมนัน ๆ ทังนี เพือให้ บริ ษัทสามารถควบคุมดูแล
กิจการ และการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึงของบริ ษัท นอกจากนี การส่งตัวแทน
เพือเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมดังกล่าวให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท และ/หรื อข้ อตกลง
ร่วมกันในกรณีของบริ ษัทร่วม
ทังนี บริ ษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างใกล้ ชิด รวมถึง
กํากับให้ มีการจัดเก็บข้ อมูลและบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ บริ ษัทตรวจสอบ
โดยการขออนุมตั ิการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัททีเกียวข้ องในอนาคตจะต้ องสอดคล้ องเป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ และเรื องหลักเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 และเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่มีคดีหรื อข้ อพิพาททางกฎหมายทีอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อ
สินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทีมีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ ของส่วนของผู้ถือหุ้น และมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ รวมถึง คดีทีมิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน
ข้ อมูลทัวไป
( ) ข้ อมูลบริษัท (ณ วันที

ธันวาคม 61)

ชือบริ ษัทภาษาไทย
ชือบริ ษัทภาษาอังกฤษ
ชือย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
เลขานุการบริ ษัท
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited
ABM
เป็ นผู้ประกอบการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
0107560000061
150,000,000.00 บาท
150,000,000.00 บาท
หุ้นสามัญ 300,000,00.00 หุ้น
0.50 บาท
273/2 ถนนพระราม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150
02-415-0054
02-894-0066
www.asiabiomass.com
โทรศัพท์ : 02-415-0054 ต่อ 2619
โทรสาร : 02-894-0066
Email : apiratee@asiabiomass.com

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1(

-)

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

( ) ชือและสถานทีตังของนิติบุคคลทีบริษัทถือหุ้นตังแต่ ร้อยละ ขึนไป
รายชือบริ ษัทย่อย

บริ ษัท ภาประภัส จํากัด

ทีตังสํานักงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

273/2 ถนนพระราม 2
จัดหาและจัดจําหน่าย
แขวงแสมดํา
เชือเพลิงชีวมวลทีได้ รับการ
เขตบางขุนเทียนth กทม. ยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม

ทุนจด
ทะเบียน

ทุนชําระ
แล้ ว

จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ ว
ทังหมด

สัดส่วนการถือ
หุ้นโดย ABM
(%)

1 ล้ านบาท

1 ล้ านบาท

10,000

99.98

บริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด 273/2 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียนth กทม.

ธุรกิจผลิตชีวมวลอัดแท่ง

1 ล้ านบาท

1 ล้ านบาท

100,000

99.99

PT. Asia Biomass Indonesia

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ประเทศอินโดนีเซีย

USD

USD

12,000

99

1,200,00

300,00

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ประเทศมาเลเซีย

MYR
500,000

MYR
500,000

500,000

55

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ประเทศมาเลเซีย

MYR
500,000

MYR
500,000

500,000

55

ล้ านบาท

4 ล้ านบาท

40,000

99.99

Asia Biomass Energy SDN.
BHD. (ABE)

Asia Biomass Resources
SDN. BHD. (ABR)

บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด

Menara Thamrin Lt.
3A, Suite 02, JI.
MH. Thamrin Kav.
3, Kel. Kampung
Bali, Kec. Tanah
Abang Jakarta
Pusat.
Wisma Destiny,
Sublot 47, Parent
Lots 3485 & 3064,
Parkcity Commerce
Square, JalanTun
Ahmad Zaidi, 97000
Bintulu, Sarawak,
Malaysia
Wisma Destiny,
Sublot 47, Parent
Lots 3485 & 3064,
Parkcity Commerce
Square, JalanTun
Ahmad Zaidi,
97000 Bintulu,
Sarawak, Malaysia

273/2 ถนนพระราม 2 ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ
แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม.
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

( ) บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร : 02-654-5472

ผู้สอบบัญชี

ดร. วิรัช อภิเมธีธํารง
เลขทีผู้สอบบัญชี 1378
นาย ชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา เลขทีผู้สอบบัญชี 3196
นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์ เลขทีผู้สอบบัญชี 5202
นาย ปรี ชา สวน
เลขทีผู้สอบบัญชี 6718
บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชีน 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สถาบันการเงินทีติดต่อประจํา

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลสําคัญอืน
-ไม่มี-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1(

-)

ส่ วนที
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
.

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที 28 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 150.00 ล้ านบาท และมีทนุ ทีออกและชําระแล้ ว 150.00 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 300 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
7.2.1 รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียวันที 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี
รายชือผู้ถอื หุ้น

จํานวนหุ้น (หุ้น)

1. ครอบครัวควรสถาพร
181,098,191
2. นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร
15,000,099
3. นายกิตชิ ยั เดชไพบูลย์ยศ
7,529,901
4. นายสําเริง มนูญผล
3,949,200
5. นายอนุรักษ์ บุญแสวง
3,834,100
6. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
2,963,224
7. นายคณิน ฉันท์พิชยั
2,621,100
8. นายชุมพล ศักดิญานันท์
2,600,000
9. นายวิโรจน์ รุ้งกําธรธรรม
1,543,000
10. ผู้ถือหุ้นรายอืนๆ
78,861,185
300,000,000
รวม
หมายเหตุ: 1/ นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการของบริษัท

ร้ อยละ
60.37
5.00
2.51
1.32
1.28
0.99
0.87
0.87
0.51
26.29
100

2/ ครอบครัวควรสถาพร ประกอบด้ วยรายชือ และจํานวนการถือหุ้นดังต่อไปนี
1. นายพนม
2. นางสาวพิมญาดา
3. นางสาวธิญาดา
4. นางพนิดา
5. นายอธิภทั ร
6. นายณฐภัทร
7. นางณัชปภา
. นางสาวปณิตา
9. นางสาวพิมชญา
10. นายปองธรรม
11. นายวินยั
12. นายพนัส
3. นายพนัย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

ควรสถาพร
ควรสถาพร
ควรสถาพร
ควรสถาพร
ควรสถาพร
ควรสถาพร
ควรสถาพร
ควรสถาพร
ควรสถาพร
แดนวังเดิม
ควรสถาพร
ควรสถาพร
ควรสถาพร

1( - )

24,000,101
22,500,002
22,500,002
20,717,002
19,395,000
19,395,000
14,970,198
14,970,198
14,970,198
7,061,801
3,900,196
3,630,196
150,098

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

8.00
7.50
7.50
6.91
6.47
6.47
4.99
4.99
4.99
2.35
1.30
1.21
0.05
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

7.2.2

7.3

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถอื หุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
- ไม่มี การออกหลักทรัพย์ อืน
- ไม่มี –

7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น เงินสํารองเพือจ่ายชําระ
หนี เงิ น กู้ยื ม แผนการลงทุน ในการขยายกิ จ การ หรื อ เพื อสนับ สนุน กระแสเงิ น สดของบริ ษั ท ในกรณี ที มี ผ ลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมการบริ ษัททีพิจารณาเรื องดังกล่าวนัน จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้
รายงานทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหัก
สํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มี
อํานาจอนุมตั ิในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น เงินสํารองเพือ
จ่ายชําระหนีเงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรื อเพือสนับสนุนกระแสเงินสดของบริ ษัทในกรณีทีมีผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมการบริ ษัททีพิจารณาเรื องดังกล่าวนัน จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้
รายงานทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้น (หุ้น)
ลําดับ

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชือ

ณ วันที
ณ วันที
เพิม (ลด)
1/
22 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธันวาคม 2561 ระหว่างปี (หุ้น)

นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางณัชปภา ควรสถาพร
คูส่ มรส (นายพนม ควรสถาพร)
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

15,000,099
14,970,198
24,000,101
19,395,000
22,500,002

15,000,099
14,970,198
24,000,101
19,395,000
22,500,002

หมายเหตุ

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

-

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
นายพนม ควรสถาพร
24,000,101
24,000,101
ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
คูส่ มรส (นางณัชปภา ควรสถาพร)
14,970,198
14,970,198
ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
19,395,000
19,395,000
ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์
ไม่ได้ ถือหุ้น ABM
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
ไม่ได้ ถือหุ้น ABM
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
ไม่ได้ ถือหุ้น ABM
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายปองธรรม แดนวังเดิม
6,599,901
7,061,801
461,900
ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
คูส่ มรส
14,970,198
14,970,198
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
นางอภิรตี สกุลอินทร์
74,901
74,901
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์
59,802
59,802
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
ไม่ได้ ถือหุ้น ABM
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
59,802
59,802
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
การเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริ หารในบริ ษัทสําหรับรอบปี 2561
หมายเหตุ : 1. วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 คือวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชนครังแรก
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารทีลาออก ปี 2560 และ 2561
จํานวนหุ้น (หุ้น)
ลําดับ

ชือ

1

นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ณ วันที
ณ วันที
เพิม (ลด)
22 กุมภาพันธ์ 2561 1/ 31 ธันวาคม 2561 ระหว่างปี (หุ้น)

74,901
-

74,901
-

หมายเหตุ

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

-

หมายเหตุ : 1. วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 คือวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชนครังแรก
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1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เป็ นดังนี
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร

เลขานุการบริ ษัท
นางอภิรตี สกุลอินทร์

ผู้อาํ นวยการด้ านบริ หาร
การเงินและสารสนเทศ
นายปองธรรม แดนวังเดิม

รองกรรมการผู้จัดการ
นายปองธรรม แดนวังเดิม

ผู้อาํ นวยการด้ านปฏิบัติการ
น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร
(รั กษาการ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อาํ นวยการด้ านจัดหา
และซัพพลายเชน BU 1

ผู้อาํ นวยการด้ านจัดหา
และซัพพลายเชน BU 2

ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการด้ านการ
ขายและการตลาด

ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการด้ าน
ทรั พยากรมนุษย์ และธุ รการ

นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์

นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

นายชัยรั ตน์ เดชไพบูลย์ ยศ

นางอภิรตี สกุลอินทร์

ทังนี โครงสร้ างการจัดการภายในของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริ หารความเสียง รวมถึงคณะผู้บริ หาร ซึงประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทีมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง
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10.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี
ชือ
. นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร
. นางณัชปภา ควรสถาพร

ตําแหน่ ง

ประเภทของกรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หาร
. นายพนม ควรสถาพร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
. ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ นเลขานุการบริ ษัท

กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร

กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท คือ นางณัชปภา ควรสถาพร และนางสาวธิญาดา ควรสถาพร ลงลายมือชือ
ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ความเป็ นอิสระของกรรมการ
ทังนี บริ ษัทมีโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัททีมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ
จํานวนกรรมการทังหมดของบริ ษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.28/2551 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ครบถ้ วนทุกประการ
ทังนีนายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วภายหลัง
การออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครังนี และดํารงฐานะเป็ นประธานกรรมการบริ ษัททีมิได้ เป็ นกรรมการอิสระ ซึงไม่
สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีระบุว่าประธาน
กรรมการบริ ษัทควรเป็ นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ นายอภิสิทธิจะมิได้ เป็ นกรรมการอิสระ แต่นายอภิสิทธิมิได้ ดํารง
ตําแหน่งในการบริ หารงาน มิได้ เป็ นกรรมการทีมีอํานาจลงนามของบริ ษัท และไม่มีสว่ นเกียวข้ องใดๆ กับครอบครัวควรสถาพร
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จึงค่อนข้ างมีความเป็ นอิสระ ประกอบกับจํานวนกรรมการทังหมดของบริ ษัทมีเพียง 7 ท่าน โดยมีกรรมการทีไม่มีสว่ นเกียวข้ อง
กับครอบครัวควรสถาพรจํานวน 4 ท่าน (กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน) จึงเพียงพอทีจะถ่วงดุลกับเสียงของกรรมการทีเป็ น
บุคคลในครอบครัวควรสถาพรซึงมีจํานวน 3 ท่าน ทังนี เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีดงั กล่าว บริ ษัทอาจมี
การพิจารณาเพิมจํานวนกรรมการอิสระในอนาคตต่อไป
การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2560 และ 2561 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จํานวน 8 และ 5 ครัง ตามลําดับ โดยการเข้ าประชุม
ของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี
จํานวนครังทีเข้ าร่วมประชุม/จํานวนครังทีประชุมทังหมด

ชือ
1.นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร
2.นางณัชปภา ควรสถาพร
3.นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4.นายพนม ควรสถาพร
5.ดร.สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์
6.นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
7.นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
8.นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

ปี 2560
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
3/8
8/8
5/8

ปี 2561
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5

หมายเหตุ: / ในการประขุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 3/2560 เมือวันที 13 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมพิจารณารับทราบการลาออกของนางสาว
ปนัดดา กนกวัฒน์ ซึงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และมีมติแต่งตังให้ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรรมการ
บริ ษัท และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการทีลาออก และดร. สฤษดิโชคชัยนิรันดร์ เข้ าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 13
พฤษภาคม 2560
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปี 2560 มี 1 ครัง เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 เปนการประชุมในขณะทีบริ ษัทเป็ นบริ ษัทจํากัด

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท ไว้ ดงั นี
1. ดูแล และจัดการบริ ษัท รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความรับผิดชอบเป็ นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to shareholders)
2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท และกํากับควบคุมดูแล (Monitoring and supervision) ให้ ฝ่าย
บริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ การกํากับ
ดูแ ลกิ จ การที ดี เพื อเพิ มมูล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ สูง สุด ให้ แ ก่ กิ จ การ และความมันคงสูง สุด ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น (Maximize
economic value and shareholders’ wealth)
3. ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรม และมีความเท่าเทียม
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4. พิจารณา และกําหนดแผนงบประมาณประจําปี และปรับปรุ งแผนงบประมาณประจําปี ให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับ
นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารใช้ จ่าย งบประมาณตาม
แผนงบประมาณประจําปี
5. ติดตามการดําเนินกิจการของบริ ษัทอย่างสมําเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดในสัญญาที
เกียวข้ องของบริ ษัท โดยกําหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื องทีสําคัญอืนๆ ของบริ ษัท ให้
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส เพือให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิผล
6. ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ทีมีประสิทธิผล และเชือถือได้
7. มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเรื องการบริ หารความเสียง โดยจัดให้ มีแนวทาง และมาตรการบริ หารความเสียงที
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสมําเสมอ
8. พิจารณา และอนุมัติ และ/หรื อพิจารณา และให้ ความเห็น เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้ าทํา
ธุรกรรมทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษัท และการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง และ/หรื อข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อมติทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
9. จัดให้ มี รายงานประจํ าปี ของบริ ษั ท และ/หรื อ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามที กฎหมาย หรื อ กฎเกณฑ์ ที
เกียวข้ องกําหนด รวมถึงรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างสมําเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งถึงสภาพการดําเนิน
ธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ มการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท ทังในด้ านบวกและลบ พร้ อมเหตุผลสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ
10. พิจารณา และอนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรทีเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงรวมถึงจัดตังคณะอนุกรรมการต่างๆ และแต่งตัง
กรรมการ หรื อบุคคลทีมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามทีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเข้ าดํารงตําแหน่ง
สมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
11. พิจ ารณา และแต่ง ตังกรรมการผู้จัด การ และกํ า หนดขอบเขต อํ า นาจ หน้ าที และความรั บ ผิ ดชอบของกรรมการ
ผู้จดั การ
12. พิจารณา และกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจําปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ทีเหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตําแหน่ง ขอบเขตหน้ าที
และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนทีเหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
13. พิจารณาจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการทีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมตั ิ
14. พิจารณาแต่งตังบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที
เกียวข้ องตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังเป็ น
กรรมการ
15. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพือให้ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ
ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ ไขการมอบอํานาจนันๆ ได้ เมือเห็นสมควร ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าวต้ องจัดทําเป็ นลาย
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ลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขต
อํานาจหน้ าทีของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน รวมทังผู้ได้ รับมอบอํานาจนัน ต้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการทีบุคคล
ดังกล่าว หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที
อาจมี ค วามขัด แย้ ง ” ให้ มี ค วามหมายตามที กํ า หนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน
ใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
16. มีอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบอืนใด ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท
และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี ในกรณีทีกรรมการท่านใด มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนันไม่มีอํานาจอนุมตั ิ
ดํ า เนิ น การดัง กล่า วกับ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย ตามที สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
นอกจากนี คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าทีในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการบริ ษัทจํานวนหนึงในสามของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งในทุกครังของการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี โดยให้ กรรมการบริ ษัทซึงอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีทีกรรมการบริ ษัททีพ้ นจาก
ตําแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดีหนึงในสาม ก็ให้ ใช้ จํานวนทีใกล้ ทีสุดกับหนึงในสาม
2. กรรมการบริ ษัททีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตําแหน่งเมือ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม)
- ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
- ศาลมีคําสังให้ ออก
4. กรณีตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลที
มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม) เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริ ษัททีเข้ าดํารง
ตําแหน่งแทนนันจะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษัทซึงตนแทน
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 1/2560 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หาร ไว้
ดังนี
1. พิจารณากลันกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. กําหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริ ษัท และกําหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท
และอนุมตั ิหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้ อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริ ษัท
3. พิจารณา และดําเนินการในประเด็นทีสําคัญซึงเกียวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท
4. พิจารณากลันกรอง และให้ ข้อเสนอแนะงานทุกประเภททีเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาแต่งตังกรรมการของบริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรื อตามข้ อตกลงในสัญญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทร่วมทุน (ถ้ ามี)
6. ดูแ ลและติ ด ตามผลการจั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนการดํ า เนิ น งาน และงบประมาณประจํ า ปี ที
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด และอนุมตั ิ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
7. พิจารณากลันกรองเรื องทีกรรมการผู้จดั การนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพือพิจารณาให้ ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิ
8. อนุมตั ิการบรรจุ แต่งตัง ถอดถอน และโยกย้ ายพนักงานอาวุโสระดับรองกรรมการผู้จดั การ หรื อตําแหน่งอืนที เทียบเท่า
รวมทังการอนุมตั ิอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรื อประโยชน์อืนแก่บคุ คลดังกล่าว
9. อนุมตั ิเรื องเกียวกับการเงิน และทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ
10. มอบหมาย หรื อแนะนําให้ กรรมการผู้จดั การพิจารณา หรื อปฏิบตั ิในเรื องหนึงเรื องใดทีคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
11. แต่งตังคณะทํางานเพือพิจารณาเรื องหนึงเรื องใดทีคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
12. พิจารณา และนําเสนอเรื องทีคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ หรื อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ หรื ออนุมตั ิ
13. พิจารณาเรื องอืนใดหรื อปฏิบตั ิหน้ าทีอืนใดทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี อํานาจคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอืนทีคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรจะไม่
รวมถึงอํานาจ หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดทีตนเอง หรื อบุคคลทีเกียวข้ อง ซึงอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย
หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอืนใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อรายการทีไม่อยู่ภายใต้ การดําเนิน
ธุรกิจปกติทวไปของบริ
ั
ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ซึงการอนุมตั ิรายการดังกล่าวต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพือพิจารณา และอนุมตั ิตามทีข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริหาร
1. กรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นระยะเวลา 3 ปี
2. กรรมการบริ หารทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ หารพ้ นจากตําแหน่งเมือ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม)
- ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทลงมติให้ ออก
- ศาลมีคําสังให้ ออก
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10.2

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

ผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทมีทงหมด
ั
7 ท่าน ประกอบด้ วย
ชือ
ตําแหน่ ง
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้อํานวยการด้ านปฏิบตั ิการ
นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองกรรมการผู้จดั การ และผู้อํานวยการด้ านบริ หารการเงินและสารสนเทศ
นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
ผู้อํานวยการด้ านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 2
นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์
ผู้อํานวยการด้ านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 1
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้ านขายและการตลาด
นางอภิรตี สกุลอินทร์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้ านทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จดั การมีอํานาจและหน้ าทีในการบริ หารกิจการของบริ ษัท ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย รวมถึง
เรื องหรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี
1. จัดทํา และเสนอนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เพือ
เสนอให้ คณะกรรมการบริ หารพิจารณา
2. บริ หารงานบริ ษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ
3. มอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอืนปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขต ทีเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์อํานาจอนุมตั ิ หรื อระเบียบข้ อกําหนด หรื อคําสังทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้
4. จัดทํารายงานการดําเนินงานของบริ ษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารในเรื องทีสําคัญอย่างสมําเสมอ
5. เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
6. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี อํานาจกรรมการผู้จดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุ คลอืนทีกรรมการผู้จดั การเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อํานาจหรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดทีตนเองหรื อบุคคลทีเกียวข้ องซึงอาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อรายการทีไม่อยู่ภายใต้ การดําเนินธุรกิจ
ปกติทวไปของบริ
ั
ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึงการอนุมตั ิรายการดังกล่าวต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพือพิจารณาและอนุมตั ิตามทีข้ อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
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10.3

อํานาจอนุมัติ
กรรมการผู้จดั การ และคณะกรรมการบริ หาร มีอาํ นาจอนุมตั ิธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ ขอบเขตอํานาจการอนุมตั ติ ามที

ระบุไว้ ในตารางอํานาจอนุมตั ิทีได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทครังที 1/2560 เมือวันที 7 มีนาคม 2560 ซึงรวมถึงการ
อนุมตั ิรายการทีมีสาระสําคัญดังนี
รายละเอียด
คณะกรรมการบริษัท
. งบประมาณรายจ่ายลงทุน
- งบประมาณเพิมเติมระหว่างปี
-

วงเงินเกิน 50,000,000 บาทต่อ
รายการต่อโครงการ
การทบทวนโครงการลงทุนเมือ เกินร้ อยละ 50 ของงบประมาณ
โครงการลงทุนนันเกินวงเงิน
เดิม หรื อ 25,000,000 บาทต่อ
งบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิไว้ แล้ ว รายการต่อโครงการ

. งบประมาณรายจ่ายดําเนินงาน (ที
เกินกว่างบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิ)
3. การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินต่อ
ครัง
. การขายสินทรัพย์ (ยกเว้ นสินค้ าชีว
มวล) ต่อรายการ
- สินทรัพย์ประเภทสังหาริ มทรัพย์
- สินทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
- สินทรัพย์อืนๆ
. วงเงินสินเชือลูกค้ าจากการขาย
สินค้ า

เกินร้ อยละ 50 ของงบประมาณ
รวมปี
เกิน 300,000,000 ล้ านบาท

วงเงินเกินกว่า 20,000,000 บาท
วงเงินเกินกว่า 30,000,000 บาท
วงเงินเกินกว่า 20,000,000 บาท
วงเงินเกินกว่า 300,000,000
บาท

วงเงินอํานาจอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อ
รายการต่อโครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
งบประมาณเดิม หรื อ
5,000,000 บาทต่อรายการ
ต่อโครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
งบประมาณรวมปี
ไม่เกิน 200,000,000 ล้ าน
บาท

ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ต่อรายการต่อโครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
งบประมาณเดิม หรื อ
25,000,000 บาทต่อ
รายการต่อโครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
งบประมาณรวมปี
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 หารสามารถอนุมตั ิการดําเนินงานต่างๆ ตามวงเงินทีระบุข้างต้ น อย่างไรก็ตามการอนุมตั ิดงั กล่าวจะต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรั พย์ สิน และหลักเกณฑ์ การเข้ าทํารายการทีเกี ยวโยงกัน
รวมทังหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

นอกจากนี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจ่ายค่านายหน้ าทังในส่วนของการซือและการขายสินค้ าของบริ ษัทสําหรับ
บุคคลภายนอกทีเป็ นผู้แนะนําผู้จดั หาสินค้ าหรื อลูกค้ าให้ กบั บริ ษัท โดยฝ่ ายจัดหาและฝ่ ายขายของบริ ษัท จะต้ องนําเสนอค่า
นายหน้ าสําหรับการซือขายแต่ละคราว รวมกับต้ นทุนสินค้ า ซึงจะต้ องอยูใ่ นระดับต้ นทุนเป้าหมาย และมีกําไรหลังหักค่าใช้ จ่าย
เพือนําเสนอให้ กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทอนุมตั ิ โดยบุคคลและ/หรื อนิติบคุ คลทีเป็ นผู้รับชําระค่านายหน้ าดังกล่าวจะต้ องมี
หลักฐานแสดงตัวตนครบถ้ วน และต้ องมีชือระบุอยู่ในเอกสารขออนุมตั ิค่านายหน้ าในแต่ละคราว ทังนี รายการค่านายหน้ าที
จ่ายออกทังหมดจะถูกรวบรวมเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพือให้ บริ ษั ทมันใจได้ ว่ารายการค่า
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นายหน้ าทีจ่ายออกไปถูกต้ องตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีกําหนดไว้ และไม่มีการจ่ายให้ กับ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามรายชือบุคคลและนิติบคุ คลทีเกียวโยงกันทีบริ ษัทจัดทําไว้
10.4

เลขานุการบริษัท
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 3/2558 เมือวันที 13 กรกฎาคม 2558 ได้ มีมติแต่งตังนางอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ น
เลขานุการบริ ษัท เพือให้ เป็ นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ทังนี หน้ าทีและขอบเขตความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท มีดงั นี
1. การจัดทําและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
2. การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และ
3. การดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี เลขานุการบริ ษัท ยังมีหน้ าทีช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัด
หมายการประชุม การจัดเตรี ยมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้ อมเอกสารประกอบการ
ประชุม เป็ นต้ น
ทังนี นางอภิรตี สกุลอินทร์ ได้ ผา่ นการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที 68/2016 ปี 2559
, Advances for Corporate Secretaries Program รุ่ นที 1/2561, หลักสูตรพืนฐานเลขานุการบริ ษัท รุ่ นที 1/2561 , IR
Fundamental Course และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที 36/2016 แล้ ว
บริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริ ษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้ าน เช่น อายุ คุณวุฒิด้าน
การศึกษา ความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสือสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ ทีดี ความสามารถในการเป็ นผู้
ประสานงานทังภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็ นต้ น
ในกรณีทีเลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุการบริ ษัทคนใหม่
ภายในเก้ าสิบวัน นับแต่วนั ทีเลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตําแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที และให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
อํานาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึงปฏิบตั ิหน้ าทีแทนในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
10.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ก. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันที 26 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดังนี
รายชือกรรมการ
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบียประชุม
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง)
ประธานกรรมการ
25,000
25,000
กรรมการ
20,000
20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000
กรรมการตรวจสอบ
20,000
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รายชือกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
25,000 บาท/ปี
20,000 บาท/ปี

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ค่ าเบียประชุม
(บาท/ครัง)
-

โดยค่าตอบแทนกรรมการทังหมดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
ซึงประกอบด้ วย ค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือน และค่าเบียประชุม เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ในปี 2561ค่าตอบแทนรวมทีเป็ น
ตัวเงินของคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในรู ปของค่าตอบแทนราย
เดือน เบียประชุม เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน 2,960,000 บาท รายละเอียดดังนี
ค่ าตอบแทน (บาท)
รายชือ
กรรมการบริษัท
1. นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร
2. นางณัชปภา ควรสถาพร
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4. นายพนม ควรสถาพร
5. ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์
6. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
รวมทังหมด

กรรมการ
ตรวจสอบ

450,000
360,000
360,000
360,000
360,000
340,000
360,000
2,590,000

125,000
80,000
100,000
305,000

ปี 2561
กรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่ าตอบแทน
20,000
20,000
25,000
65,000

ค่ า
บําเหน็จ
-

รวม
450,000
360,000
380,000
380,000
485,000
445,000
460,000
2,960,000

ข. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หาร โดยมีรายละเอียดดังนี
ปี 2560
ปี 2561
ค่ าตอบแทน
จํานวนราย
ค่ าตอบแทน
จํานวนราย
ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
เงินเดือน และโบนัส
7
10.56
7
9.92
ค่ า ตอบแทนอื นๆ เช่ น เงิ น สมทบ
7
2.19
7
1.10
กองทุ น ประกั น สั ง คม เงิ นสบทบ
กองทุนสํารองเลียงชีพ ค่านํามัน และ
ค่าโทรศัพท์
รวม
7
12.75
7
11.02
หมายเหตุ: - ผู้บริ หาร 1 คน พ้ นจากตําแหน่ง ณ สินเดือนสิงหาคม 2561
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2. ค่ าตอบแทนอืน
นอกจากผลตอบแทนทีเป็ นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสํารองเลียงชีพทีบริ ษัท ฯ จ่ายให้ กับพนักงานของ
บริ ษัทแล้ ว บริ ษัท ฯ ยังมีการจ่ายสวัสดิการอืน ๆ เพิมเติมให้ กบั พนักงานของบริ ษัทฯ ดังนี
1. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี
2. สวัสดิการด้ านการช่วยเหลือ
 เงินช่วยเหลือณาปณกิจศพผู้อยูใ่ นอุปการะของพนักงานถึงแก่กรรม
 การเยียมไข้ / คลอดบุตร
 เงินช่วยเหลือค่าโยกย้ ายสัมภาระ / ค่าเดินทาง
 เงินชดเชยกรณีเกียณอายุ
 งานแต่งงาน
3. สวัสดิการด้ านประกันอุบตั ิเหตุ
4. สวัสดิการด้ านกองทุนประกันสังคม
5. สวัสดิการด้ านกองทุนเงินทดแทน
6. สวัสดิการด้ านกองทุนสํารองเลียงชีพ
7. สวัสดิการด้ านเครื องแบบพนักงาน
8. สวัสดิการด้ านค่าตอบแทน
 โบนัสประจําปี
9. สวัสดิการด้ านกีฬา
10. สวัสดิการด้ านค่าพาหนะ / ค่าทีพัก / ค่าเบียเลียง
11. สวัสดิการด้ านประกันการเดินทาง
12. สวัสดิการด้ านการลา
 ลาป่ วย
 ลากิจ
 ลาคลอดบุตร
 ลาเพือการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ความสามารถ
 ลาเพือทําหมัน
 ลาเพือรับราชการทหาร
 ลาบวช
 ลาเพืองานศพ
 ลาเพือแต่งงาน
13. สวัสดิการวันหยุดพักผ่อนประจําปี
14. สวัสดิการด้ านกิจกรรมต่าง ๆ
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การเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีสําคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี
10.6

บุคลากร
1. จํานวนบุคลากร
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีพนักงานรายเดือน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย) รวมจํานวนทังสิน 158 คน / แบ่งออกเป็ นพนักงานของบริ ษัท ABM จํานวน 113 คน STP จํานวน 44 คน
และ ABI จํานวน 1 คน ตามลําดับ โดยพนักงานรายเดือนของบริ ษัท และ STP สามารถแบ่งตามสายงานได้ ดงั นี
สายงาน
บริ หารการเงินและสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการ
จัดหาและซัพพลายเชน BU 1
จัดหาและซัพพลายเชน BU 2
การขายและการตลาด
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
สํานักผู้บริ หาร
ขนส่งและซ่อมบํารุง
จัดซือทัวไป
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม2/
รวม

จํานวนพนักงานรายเดือน (คน)
ABM
STP
24
5
6
55
12
9
1
41
3
1
113
44

หมายเหตุ: 1/ พนักงานรายวันของบริ ษัท ABM และ STP มีจํานวน 6 คน และ 2 คน ตามลําดับ และพนักงานตามสัญญาจ้ างของ ABM,STP,
และ PPP มีจํานวน 6 คน, 1 คน และ 1 คน ตามลําดับ
2/ แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อม ตามโครงสร้ างองค์กรของ ABM จะอยู่ภายใต้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
ธุรการ

2. ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงานดังนี
- ปี 2560 รวมเป็ นเงินจํานวน 46.58 ล้ านบาท
- ปี 2561 รวมเป็ นเงินจํานวน 41.76 ล้ านบาท
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนันเป็ นในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารอง
เลียงชีพ และอืนๆ
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3. กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนทิสโก้
จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงาน และเพือจูงใจให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทในระยะยาว ทังนี
บริ ษัทได้ เริ มสมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลียงชีพให้ แก่พนักงานตังแต่เดือนมกราคม 2558
4. ค่ าตอบแทนอืน
-ไม่มี5. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับบุคลากร ซึงถือเป็ นทรัพยากรทีสําคัญของบริ ษัท ดังนัน บริ ษัทจึงมีความมุ่งมันทีจะสร้ างและ
พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ มีทกั ษะงาน ความสามารถและทัศนคติทีดีต่อองค์กร รวมทังมีการส่งเสริ มให้ มีความก้ าวหน้ าใน
หน้ าทีการงานอย่างมีคุณภาพ เช่น มีการกําหนดตําแหน่งงาน บทบาทความรับผิดชอบแต่ละตําแหน่งทีชัดเจน และกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพือให้ ได้ บคุ ลากรทีมีความรู้ ความสามารถและตรงกับงานทีได้ รับมอบหมาย และ
จัดให้ มีการพิจารณาปรับตําแหน่งทุกๆ ปี เพือสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ
ทังนี บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานเข้ าอบรมทังการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทัง ภายในบริ ษัท
และภายนอก เพือพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรตามแผนการฝึ กอบรมประจําปี ตามทีมีการร้ องขอจากนหน่วยงานและได้ รับ
การอนุมตั ิจากผู้บริ หาร โดยให้ สอดคล้ องกับความจําเป็ นและการดําเนินงานของบริ ษัท นอกจากนี บริ ษัทยังได้ ให้ ความสําคัญ
กับการติดตามและวัดผลในด้ านความรู้ ทีได้ รับ และความสามารถในการนําความรู้ นนมาประยุ
ั
กต์ใช้ ในการทํางาน ตลอดจน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทีมีให้ กบั ทีมงานและหน่วยงานทีเกียวข้ อง
การฝึ กอบรม
จํานวน
ระยะเวลา
ลําดับ
ที
กลุม่ ของการฝึ กอบรม
ภายใน ภายนอก
ผู้เข้ าอบรม
(ชัวโมง)
1 คอมพิวเตอร์ และการใช้ โปรแกรม
/
22
18
2 คอมพิวเตอร์ และการใช้ โปรแกรม
3 การสือสาร
4 ความรู้เรื องผลิตภัณฑ์

/
/
/

2

6

32
12

6
6

5 ความรู้เรื องผลิตภัณฑ์

/

1

6

6 ซัพพลายเชน

/

11

79

7 ความรู้ทางบัญชี

/

5

30

8 การพัฒนาธุรกิจ

/

3

6

9 ความรู้ทางทรัพยากรมนุษย์

/

8

30

/

2

6

61

30

33

120

10 การอนุรักษ์ พลังงาน
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015,
11 ISO 14001: 2015, FSC, PEFC
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015,
12 ISO 14001: 2015, FSC, PEFC
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/
/
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ลําดับ
ที

การฝึ กอบรม
กลุม่ ของการฝึ กอบรม

ภายใน ภายนอก

13 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

/

จํานวน

ระยะเวลา

ผู้เข้ าอบรม
70

(ชัวโมง)
24

14 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

/

8

72

15 ความรู้เรื องกฎหมาย

/

2

6

รวมจํานวนฝึ กอบรมทังสิน 445 ชัวโมง
ทังนี บริ ษัท ABM ใช้ งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2561 ทังภายในและภายนอก โดยใช้ งบประมาณ
เป็ นเงินในการฝึ กอบรมพนักงาน ประมาณ (ภายใน) 44,280.00 บาท และ (ภายนอก) 178,918.00 บาท ตามลําดับ

Effective Communication Skills

ระบบบริ หารจัดการ
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อบรมดับเพลิงขันต้ นและซ้ อมอพยพหนีไฟ สํานักงานใหญ่

อบรมดับเพลิงขันต้ นและซ้ อมอพยพหนีไฟ สมุทรสาคร
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การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีการสนับสนุนกรรมการให้ เข้ าอบรมหลักสูตรหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีเป็ นการเพิมพูนความรู้
ในการปฏิบตั ิงาน เพือเพิมมุมมองอย่างต่อเนือง ซึงจะช่วยให้ กรรมการนําพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายทีบริ ษัทฯ ได้ วางไว้
สําหรับผู้บริ หาร บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ และทักษะของผู้บริ หารในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการฝึ กอบรม สัมนา เพือให้ ผ้ บู ริ หารนําความรู้มาประยุกต์ใช้ ในหารบริ หารจัดการ
ในปี 2561 บริ ษัทได้ พฒ
ั นาและส่งเสริ ม ความสามารถของคณะกรรมการบริ หาร ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เข้ าร่ วม
การอบรมสัมนาโดยมีหลักสูตรหลัก ๆ ทีมีการฝึ กอบรมมีดงั นี
รายชือ
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

ตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หาร

นายปองธรรม แดนวังเดิม

รองกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการบริ หาร
ผู้อํานวยการด้ านบริ หารการเงิ นและ
สารสนเทศ (CFO)
เลขานุการบริ ษัท
ผช.ผอ.ด้ านบริ หารทรั พยากรมนุษ ย์
และธุรการ

นางอภิรตี สกุลอินทร์

นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

หลักสูตร/จัดโดย
 นักอุตสาหกรรมรุ่ นใหม่ รุ่ นที
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 Ethical Leadership Program (ELP 11/2018)
จัดโดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย( IOD)
 Orientation Course CFO รุ่ นที
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรพืนฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที /2561
Fundamentals For Corporate Secretaries
จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัท รุ่ นที
1/2561 Advances for corporate secretaries
จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 IR Workshop 1/2561
จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 IR Fundamental Course
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้อํ า นวยการด้ า นการจัด หาและซัพ  การลดต้ นทุน โลจิสติกส์ ตลอดโซ่อปุ ทาน
พลายเชน BU2
จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้ านการขายและ
การตลาด





การลดต้ นทุน โลจิสติกส์ ตลอดโซ่อปุ ทาน
จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม

ทังนี บริ ษัท ABM ใช้ งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรการต่าง ๆ ในปี 2561 ให้ กบั ผู้บริ หาร โดยใช้ งบประมาณ
เป็ นเงินในการฝึ กอบรมภายนอก 324,457.00 บาท
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6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีทํางาน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีทํางาน เนืองจากอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เป็ นปั จจัยทีจะทําให้ ธุรกิจดําเนินไปอย่างต่อเนืองและยังยืน ซึงในปี
บริ ษัทจึงจัดทํานโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อมของกลุม่ บริ ษัทเอเชียไบโอแมส จํากัด (มหาชน) โดยจุดประสงค์เพือ
มุง่ มันในการดําเนินธุรกิจด้ วยระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้ อมเพือตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้
มีสว่ นได้ เสียทังในด้ านคุณภาพความปลอดภัยในการทํางานและป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมดังนันเพือให้ เป็ นแนวทาง
และกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้ านคุณภาพความปลอดภัยและสิงแวดล้ อมกลุม่ บริ ษัทฯ
โดยมีคําขวัญดังนี “ คุณภาพมาตรฐาน เป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย " กล่าวคือ
. คุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้ อมเป็ นหน้ าทีความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนเป็ นส่วนหนึงของการ
ปฏิบตั ิงาน
. จัดหาและผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพปริ มาณการส่งมอบตรงตามข้ อตกลงกับลูกค้ า
. ลดและป้องกันความเสียง การบาดเจ็บ และเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั ิงานความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุอคั คีภยั และ
ทรัพย์สนิ เสียหาย
. ปกป้องสิงแวดล้ อม มุ่งเน้ นป้องกันมลพิษทีแหล่งกําเนิด ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกโดยใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน
. ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด กฎหมาย และปรับปรุ งพัฒนาบูรณาการระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และ
สิงแวดล้ อมอย่างต่อเนืองผู้บริ หารทุกระดับในกลุม่ บริ ษัทฯจะรับผิดชอบและเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาและชํารงไว้ ซึงระบบ
การจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้ อมโดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพือให้ พนักงานทุกคนมีสว่ นร่ วมใน
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิรวมถึงสือสารให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียรั บทราบนโยบายๆและผลการดําเนินการด้ านการจัดการคุณภาพ
ความปลอดภัย และสิงแวดล้ อมอย่างโดยให้ มีผลตังแต่วนั ที มีนาคม
นอกจากนียังมีการจัดทําและอบรมระบบความปลอดภัยในการทํางาน จัดเตรี ยมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานกฏหมายทีเกียวข้ อง พร้ อมทังดําเนินการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามประเมินสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน ทังนี บริ ษัทฯ ได้ จัดทําระบบบริ หารงานด้ านความปลอดภัยฯ ตามโครงการส่งเสริ มการจัดทําระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน สําหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ของ
สถาบันส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) “สสปท.” ผ่ านการประเมิน
ระดับ “Platinum” เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดความปลอดภัย และสร้ างจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยให้ เกิด
ขึนกับพนักงานของบริ ษัทฯ
ในปี
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิ จกรรมการรณรงค์ ลดสถิ ติ อุบัติเหตุจากการทํ างานให้ เป็ นศูนย์ (Zero Accident
Campaign) ของกระทรวงแรงงาน ได้ รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้ น ปี ที ให้ ไว้ ณ วันที มิถนุ ายน
เป็ นสิงที
แสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มันของบริ ษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจเพือสร้ างความเชือมันให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ
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การกํากับดูแลกิจการ
. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพึงมีต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ า ยภายใต้ กรอบของจริ ยธรรมธุรกิจ และข้ อพึง
ปฏิบตั ิในการทํางาน จึงเห็นควรให้ มีการประมวลและจัดทําหลักบรรษัทภิบาลขึน เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารองค์กร
ทําให้ เกิดความเชือมันว่าการดําเนินการใดๆ กระทําด้ วยความเป็ นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี คณะกรรมการบริ ษั ท ยึ ด มันในหลัก การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความจริ ง ใจและซื อสัต ย์ สุจ ริ ต มี ก ารกํ า หนด
นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดําเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดําเนินงาน และการกํ ากับดูแลเรื องการ
บริ หารความเสียงอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพือให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริ ษัทมุ่งมันในการดําเนินธุรกิ จตามหลักบรรษั ทภิ บาลอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับการรั บผิดชอบต่อสังคมไทย
ทังนีก็เพือผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกียวข้ อง และสังคมโดยรวม
โดยที ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั งที 1/2560 ได้ มี มติ อ นุมัติก ารกํ าหนดนโยบายเกี ยวกับการกํ ากับ ดูแ ล
กิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึงประกอบด้ วยหลักการสําคัญดังต่อไปนี
หมวดที 1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1

การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท โดยจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมประกอบด้ วยข้ อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมทีมี
รายละเอียดข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ คะแนนเสียงในการลงมติอย่างชัดเจนในแต่ละวาระ รวมถึง
หลักเกณฑ์ในการส่งคําถามล่วงหน้ าของผู้ถือหุ้นอย่างแน่ชดั โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสามวันก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่าสามวัน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดเข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดย
ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงทีบริ ษัทจัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
ทุกครังก่อนเริ มประชุมมีการแถลงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน และในระหว่างการ
ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและตังคําถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
โดยมีคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทร่ วมชีแจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
ด้ วยทุกครัง
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทอาจเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ ในทํานองเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นสามารถเข้ าชือทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเมือใดก็ได้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัททีกําหนดไว้ ใน
กรณีเช่นนีคณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึงเดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
1.2
การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.1 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื องทีเกียวข้ องได้
1.2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีทีวาระนันมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตังกรรมการ
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1.2.3 เพือความโปร่ งใสและความเป็ นธรรม บริ ษัทจะจัดให้ มีทนายความ 1 คน ทําหน้ าทีเป็ นสักขีพยานในการ
ประชุมตลอดจนตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้
ทีประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
1.2.4 บริ ษัทจะจัดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคัญเพือความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อ
โต้ แย้ งในภายหลัง
1.2.5 ประธานในทีประชุมจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังคําถาม
ต่อทีประชุมในเรื องทีเกียวข้ องกับบริ ษัทได้
1.2.6 คณะกรรมการบริ ษัท จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทนําเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพือให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทําได้ รวดเร็ ว ถูกต้ องแม่นยํา
1.3

การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1.3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการบันทึกการชีแจงขันตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที
ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็น หรื อซักถาม รวมทังบันทึกคําถาม
คําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึง
จะบันทึกรายชือกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและกรรมการทีลาประชุมด้ วย
1.3.2 บริ ษัทจะเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้
ถือหุ้นบน website ของบริ ษัท

หมวดที 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
2.1

การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทีกําหนดโดยหน่วยงาน
กํากับดูแลในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะแจ้ งกําหนดการประชุมพร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของกรรมการต่อตลาด
หลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทอย่างน้ อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดทําหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นเผยแพร่ทงฉบั
ั บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้ ในการประชุม ขันตอนการ
ออกเสียงลงมติ รวมทังสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุ้น
2.2

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
2.2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้ า เพือ
แสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิมวาระทีผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอหรื อไม่
2.2.2 บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอชือบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าและให้ โอกาส
ใช้ สิทธิ ในการแต่งตังกรรมการเป็ นรายคน ทังนี การเสนอชือจําเป็ นต้ องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาด้ าน
คุณสมบัติและการให้ ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชือด้ วย
2.2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดําเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการ
เพิมเติมวาระอืนๆ ทีไม่ได้ ระบุไว้ ลว่ งหน้ าในหนังสือเชิญประชุม โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลา
ในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ รวมไปถึงเพือความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทีไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
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2.2.4 ในการประชุมเพือเลือกตังกรรมการ บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการได้ ที
ละคน ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิทีจะเลือกผู้แทนทีเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ามาทําหน้ าทีกรรมการเพือดูแล
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึงจะทําให้ เกิดความหลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
2.3

การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
2.3.1 บริ ษัท มีการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทัง
แจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
2.3.2 ห้ ามไม่ให้ มีการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลทีได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร ในการหาประโยชน์ให้ แก่ ตนเองหรื อ
ผู้อืนในทางมิชอบ เช่น การซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน การนําข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที
เกียวข้ องกับกรรมการและผู้บริ หารถือเป็ นการเอาเปรี ยบ หรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยรวม
เป็ นต้ น
2.3.3 กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารจะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามทีกฎหมายกําหนด และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจํา รวมทังเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานประจําปี

2.4

การมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ
กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ทีเกียวข้ องเพือให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัท ทีอาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของบริ ษัท
โดยรวม โดยผู้มีสว่ นได้ เสียจะต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียก่อนการพิจารณาวาระนันๆ และทําการบันทึกไว้ ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทุกครัง ทังนี กรรมการและผู้บริ หารทีมีส่วนได้ เสียกับธุรกรรมทีทํากับบริ ษัท จะไม่มีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาในวาระดังกล่าว
หมวดที 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1

การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทตังมันในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียอืนๆ เพือสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนืองใน
การดําเนินธุรกิจ อันได้ แก่ ผู้บริ หารและพนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี คูแ่ ข่งทางการค้ า และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่
ผู้หนึงผู้ใดอย่างไม่เป็ นธรรม ไม่ใช้ วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์ สว่ นตัวตัดสิน และให้ โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเชือชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรื อเพศ ทังนี บริ ษัทจึงจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสียทุกกลุ่มได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี บริ ษัทยังได้ มีจัดช่องทางรั บแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อ
ข้ อเสนอแนะ ในประเด็นทีเกียวกับการกระทําของบริ ษัท ทีเกียวกับการทําผิดกฎหมายหรื อผิดจรรยาบรรณ ความไม่ถกู ต้ องของ
รายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกระทําทีไม่เป็ นธรรม หรื อประเด็นต่างๆ ทีแสดงว่าผู้มีสว่ นได้
เสียได้ รับผลกระทบ โดยบริ ษัทจะดําเนินการตรวจสอบขันตอนและบันทึกการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และไม่เปิ ดเผย
รายละเอียดผู้แจ้ งเบาะแส เพือเป็ นการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสจากผลกระทบทีอาจเกิดขึน บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี
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ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมด้ วยสิทธิขนพื
ั นฐาน ยึดมันในข้ อปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิ จการทีดี มุ่งมันเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการดําเนินธุรกิ จ อย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชี การเงิ น ระบบการควบคุม และ
ตรวจสอบภายในทีมีความเชือถือได้ เพือให้ แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคในเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องกับ
บริ ษัท ทังสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในทีประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ ข้อมูลล่วงหน้ าในเวลาที
เหมาะสมเพือใช้ ในการตัดสินใจ สถานทีประชุม การจัดสรรเวลาให้ ควรแก่วาระ การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียและสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในทีประชุม เป็ นต้ น นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทจะไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะทีอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
นอกจากนีบริ ษัทมีการจัดทํารายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริ ษัท รวมทังข้ อมูลสารสนเทศ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
รายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สมําเสมอ ทันเวลา ถูกต้ องและครบถ้ วนตามความจริ ง โดยมีข้อมูลสนับสนุนทีมีเหตุผลอย่าง
เพียงพอ และเป็ นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
พนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับพนักงานทุกคน ซึงพนักงานถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญสูค่ วามสําเร็ จขององค์กร บริ ษัทจึงได้
กําหนดให้ มีนโยบายในเรื องต่างๆ ทีเกียวกับพนักงาน อาทิ สวัสดิการด้ านกองทุนเงินทดแทน ด้ านกองทุนสํารองเลียงชีพ ด้ าน
เครื องแบบพนักงาน ด้ านกีฬา การตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี และด้ านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็ บ หรื อ
ทุพพลภาพ เป็ นต้ น นอกจากนี บริ ษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพือเพิมขีดความสามารถสําหรับ รองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมเพือส่งเสริ มเพิมพูนความรู้ ความสามารถในเรื องทีเกียวข้ องกับพนักงานแต่ละ
แผนก จัดให้ อยูใ่ นระดับทีสมเหตุสมผลและให้ เหมาะสมกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้ อมกับมี
การถ่ายทอดความรู้ให้ กบั พนักงานในแผนกนันๆ โดยรายละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดงั นี
- ให้ ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
- ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้กบั พนักงานในทุกด้ าน เช่น การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
การให้ ความสําคัญในด้ านสิงแวดล้ อมซึงเกียวข้ องกับการดําเนินงานหลักของบริ ษัท เป็ นต้ น
- การแต่งตัง การโยกย้ าย รวมทังการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้ องกระทําด้ วยความเสมอภาค บริ สทุ ธิใจ
และตังอยู่บนพืนฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระทําหรื อการปฏิบัติของ
พนักงานนันๆ
- ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพืนฐานแห่งความยุติธรรม และให้ ความสําคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสกับพนักงานอย่างทัวถึงและสมําเสมอ
- รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ องกับกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
- บริ หารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้ าทีการงานของ
พนักงาน
- ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์
- มีช่องทางให้ พนักงานเข้ าแจ้ งเรื องทีส่อไปในทางผิดระเบียบวินยั และกฎหมายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ทีบอร์ ด
และเว็บไซต์ภายในของบริ ษัท ถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื องร้ องเรี ยน ได้ แก่ กล่องรับความ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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คิดเห็นและเรื องร้ องเรี ยนภายในบริ ษัท และกรรมการผู้จัดการเท่านันทีมีกุญแจสามารถเปิ ดกล่องร้ องเรี ยนได้
รวมถึงอีเมล์ของกรรมการผู้จดั การ “tiyada@asiabiomass.com”
ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื องจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที เพือส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมทีอยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณอย่างทัวถึง
จัดโครงการต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน และสนับสนุนกิ จกรรมทีส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง

ลูกค้ า
บริ ษัทมุ่งมันทีจะจัดหาสินค้ าและบริ การทีมีคุณภาพและได้ มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การจัดส่งที
ถูกต้ องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน พร้ อมกับการ
เอาใจใส่กับความต้ องการในรู ปแบบต่างๆ ของลูก ค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีห น่วยงานทีติ ดต่อ กับ ลูกค้ า พร้ อมให้
คําแนะนําและรับฟั งข้ อเสนอแนะหรื อข้ อคิดเห็นของลูกค้ า รวมถึงในเรื องการรักษาความลับของ ลูกค้ า โดยรายละเอียดของ
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดงั นี
- จัดให้ มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใดๆ ทีลูกค้ ามอบหมายให้ อยูใ่ น
ความดูแลของบริ ษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
- ดํารงไว้ ซึงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้ เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีทางการกําหนดเพือสร้ างความ
เชือมันของลูกค้ า
- ไม่เรี ยกร้ องขอ หรื อรับเงิน ของขวัญ หรื อรางวัล หรื อสิงตอบแทนอืนใดจากลูกค้ าหรื อบุคคลอืน เว้ นแต่เป็ นการ
รับอันเนืองจากการให้ ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดํารงความซือสัตย์สจุ ริ ตเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ
- ปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอันเป็ นทียอมรับโดยทัวไป
- ดําเนินธุรกิจโดยถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกําหนดของทางการ และจะไม่ให้ ความช่วยเหลือ ส่งเสริ ม หรื อ
สนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ทีมิชอบด้ วยกฎหมาย
- ติดตามพัฒนาการและการเปลียนแปลงทีเกิดขึน และริ เริ มสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพือสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า
ตลอดจนทุม่ เทกําลังความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
- ใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ าเยียง
ผู้ประกอบวิชาชีพ
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้ อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้ าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ น
ความลับนันแก่บคุ คลอืน เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อเป็ นการดําเนินการตามกฎหมาย
- สือสารข้ อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจทีถูกต้ อง
- จัดให้ มีกระบวนการทีลูกค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญหาของการนําสินค้ าไปใช้ หรื อการให้ บริ การทีไม่เหมาะสมผ่าน
ทาง Email หรื อ Website เพือทีบริ ษัทจะได้ ป้องกัน/แก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม
รวมทังนําข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรื อพัฒนาสินค้ าและการให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
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คู่ค้า
บริ ษัทคํานึงถึงความสําคัญกับคู่ค้า มีการซือสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้ า รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กติก าและสัญญาต่อคู่ค้ าอย่า งยุติ ธ รรม โปร่ งใส และให้ ค วามสํา คัญ ในเรื องของการชํ า ระค่า สิน ค้ า ตาม
กําหนดเวลา ทังนีบริ ษัทมีระบบการคัดเลือกคู่ค้าทีมีความน่าเชือถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม ทังนีเพือให้
มันใจได้ วา่ ลูกค้ าจะได้ รับสินค้ าและบริ การทีมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามทีกําหนด โดยระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดงั นี
- ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคูค่ ้ าโดยไม่สจุ ริ ต และปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และ
เงื อนไขต่างๆ ทีมีต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครั ด ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขได้ จะรี บแจ้ งให้ คู่ค้าทราบ
ล่วงหน้ า เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรื อป้องกันในกรณีทีเกิดหรื ออาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ทีมิชอบด้ วยกฎหมาย หรื อขัดต่อข้ อกําหนดของทาง
ราชการ
- ไม่ดํ าเนิ นการใดๆ ที เกี ยวข้ อ งกับ การละเมิ ดทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญา รวมทังส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูบริ ห าร พนัก งานใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ สินค้ าและบริ การทีมีลิขสิทธิถูกต้ อง และไม่สนับสนุน
การใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- ปฏิบตั ิตามเงือนไขข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่งครัด เพือยังผลให้ เกิดการค้ าทีมีมาตรฐานทังกับคูค่ ้ าในประเทศ
และต่างประเทศ
เจ้ าหนี
บริ ษัทมีการกํ าหนดเงื อนไขและการปฏิบัติกับเจ้ าหนี ซึงเป็ นสถาบันการเงิ นต่างๆ ทีได้ ให้ การสนับสนุนทางด้ าน
การเงินแก่บริ ษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ ทังนี บริ ษัทได้ ทําการดูแลสถานะการเงินของบริ ษัทเพือให้
มันใจได้ วา่ บริ ษัทสามารถควบคุมความเสียงในด้ านการเงินได้ และพร้ อมปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง ในกรณีที
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขข้ อใดข้ อหนึง หรื อมีเหตุทําให้ ผิดนัดชําระหนี ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนีทราบโดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง
เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
คู่แข่ ง
บริ ษัทประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม และตังอยู่บนพืนฐานของการได้ รับผลตอบแทนที
เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย หลีกเลียงวิธีการทีไม่สจุ ริ ตเพือทําลายคูแ่ ข่งทางการค้ า และไม่แสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ าด้ วยวิธีการทีไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่ทําลายชือเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางเสือมเสีย
โดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง รวมถึงไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและงานอันมีลิขสิทธิของผู้อืน
หรื อคูแ่ ข่งทางการค้ า
ชุมชนทีบริษัทตังอยู่
บริ ษัทตระหนักถึงปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อมทีจะเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทเป็ นอย่างดี เนืองจากบริ ษัท
ดําเนินธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงอาจจะมีผลกระทบทีเกิดขึน คือ การมีฝนฟุ
ุ่ ้งกระจายรอบบริ เวณคลังเก็บ
สิน ค้ า และบริ เ วณที รถบรรทุก ขนส่ง สิน ค้ า จะนํ า สิน ค้ าไปจัด ส่ง ให้ กับ ลูก ค้ า ทางบริ ษั ทจึ ง มี ม าตรการต่า งๆ ในส่ว นของ
สิงแวดล้ อม ทังมลภาวะทางเสียง ทางอากาศและทางนํา โดยบริ เวณคลังสินค้ า มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการ
รักษาความสะอาดสุขอนามัย ป้องกันฝุ่ นฟุง้ กระจาย
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สิงแวดล้ อมและสังคม
บริ ษัทได้ ตระหนักดีถึงการสร้ างความเข้ าใจและความไว้ วางใจจากชุมชนทีอยู่อาศัย โดยบริ เวณรอบพืนทีคลังสินค้ า
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ จป.วิชาชีพ ดูแลปั ญหาข้ อร้ องทุกข์ของชาวบ้ านทีอยู่ในบริ เวณนัน บริ ษัทยังได้ ให้ การสนับสนุนในส่วน
ของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้ เคียง เช่น บริ จาคคอมพิวเตอร์ ให้ โรงเรี ยน และสนับสนุนกิจกรรมด้ านศาสนา สนับสนุน
กิจกรรมเด็กนักเรี ยนและผู้สงู อายุ ตามโอกาสสมควร เป็ นต้ น นอกจากนี ในการรับสมัครงานของบริ ษัท จะให้ ความสําคัญแก่ผ้ ู
ทีมีภมู ิลาํ เนาในบริ เวณใกล้ เคียง ทังนี เพือสร้ างงานให้ แก่ท้องถินและสนับสนุนผู้ทีอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงอันจะนํามาซึงรายได้
และความเจริ ญทางธุรกิจในชุมชนนัน
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริ หารองค์กรให้ มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ทีมีต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้ อม ดังนันคณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับนโยบายการดูแลสิงแวดล้ อม สังคมและ
ชุมชน และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคน รู้จกั ใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาสภาพแวดล้ อมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
หมวดที 4: การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
4.1

การเปิ ดเผยข้ อมูล
- บริ ษัทให้ ความมันใจต่อนักลงทุนในการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทังข้ อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง ภายใต้ กฎหมายและ
กรอบ ข้ อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของบริ ษัท ทีเกียวข้ องกับการป้องกันมิให้ ความลับทางการค้ ารัวไหลไปยัง
คู่แ ข่ ง ทางการค้ า โดยบริ ษั ท จัด ให้ มี ห น่ ว ยงานเกี ยวกั บ “ผู้ล งทุ น สัม พัน ธ์ ” เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลในการ
ติดต่อสือสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทังยังเปิ ดโอกาสให้ มีการชีแจง พบปะ และ
ตอบข้ อซักถามโดยผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทอีกด้ วย
- บริ ษัทจัดทํารายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการบริ หารความเสียง และ
นโยบายเกียวกับการดูแลสิงแวดล้ อมและสังคม ทีได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุ ปจากคณะกรรมการ รวมถึงผล
การปฏิบตั ิและเหตุผลในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ ไว้ ในรายงานประจําปี
- บริ ษัท จะจัด ให้ มี รายงานความรั บผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อ รายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
- บริ ษัทจะจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ
MD&A) เพือประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ น ทุก ไตรมาส เพื อให้ นักลงทุน ได้ รับ ทราบข้ อ มูล และเข้ า ใจการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิงขึน
- บริ ษัทมีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอืนทีผู้สอบบัญชีให้ บริ การไว้ ด้วย
- บริ ษัทจะเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครังของการ
ประชุม และจํานวนครังทีเข้ าร่วมประชุมในปี ทีผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้ าที รวมทังการฝึ กอบรมและ
พัฒนาด้ านวิชาชีพอย่างต่อเนืองของคณะกรรมการบริ ษัทในรายงานประจําปี
- บริ ษัทจะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ที
สะท้ อนถึงภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทังรูปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนด้ วย

ส่วนที 2 หน้ าที 104

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

4.2

ข้ อมูลขันตําทีเปิ ดเผยบนเว็บไซต์
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ตามกฎเกณฑ์ที
กําหนดแล้ ว บริ ษัท ยังทําการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนีไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทังมีการทบทวนอยู่เป็ นประจํ าเพือให้
เนือหาข้ อมูลเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยข้ อมูลดังกล่าวประกอบไปด้ วย
1. วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
3. รายชือคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร
4. งบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ทังฉบับปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้ า
5. แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ทีสามารถให้ ดาวน์โหลดได้
6. ข้ อมูลหรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัท นําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน หรื อสือต่างๆ
7. โครงสร้ างการถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้ อม
8. โครงสร้ างกลุม่ บริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริ ษัทร่วมและบริ ษัทร่วมค้ า
9. กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมทีถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
และมีสทิ ธิออกเสียง
10. การถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้ อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หารระดับสูง
11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
12. นโยบายด้ านการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท
13. นโยบายด้ านการบริ หารความเสียง รวมถึงวิธีการจัดการความเสียงด้ านต่าง ๆ
14. ข้ อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลทีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชือบุคคลทีสามารถให้ ข้อมูลได้
หมายเลขโทรศัพท์
หมวดที 5: โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที ความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
5.1

โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการตามจํานวนทีทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
นอกจากนี กรรมการบริ ษัทจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรื อหนึงในสามของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมดแล้ วแต่จํานวนใดจะสูง
กว่าจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ ซึงมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด หลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทังยัง เป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทังด้ านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึงเกียวข้ องและสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัท ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน
7 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการทีมาจากฝ่ ายบริ หารจํานวน 2 ท่าน และกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 5 ท่าน โดยมี
กรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ถึงแม้ ว่ากรรมการผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทจะมิใช่
กรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการมิ ได้ มีตํ าแหน่งใดๆ ในฝ่ ายบริ หาร มิ ใช่ก รรมการผู้มีอํา นาจลงนามของบริ ษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ครอบครัวควรสถาพร) โดยประธานกรรมการถือหุ้นในบริ ษัทในสัดส่วนเพียงร้ อย
ละ 5 ของทุนทีเรี ยกชําระแล้ วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครังนี ซึงการจัดโครงสร้ างการจัดการดังกล่าว
เป็ นไปเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้ เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและ
ออกเสียงในเรื องต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม การออกเสียงของประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระสามารถคานอํานาจ
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การออกเสียงของกรรมการทีเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ ในกรณีทีประธานกรรมการและกรรมการอิสระมีความเห็นว่า
การอนุมตั ิการเข้ าทํารายการใดมิได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
นอกจากนัน คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังเลขานุการบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลอืนที
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร เพือช่วยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรี ยม
วาระการประชุม นําส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทังจะต้ องมีอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบ
เป็ นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม)
5.2

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษัท มีการกระจายอํานาจในการบริ หารทีมีประสิทธิ ภาพและมีความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ
โดยจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ กล่าวคือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้ าทีของ
คณะกรรมการบริ ษัท ในการพิจารณาในเรื องต่างๆ เพือให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (2) คณะกรรมการ
บริ ห าร เพื อช่ ว ยในการพิ จ ารณาและกลันกรองงานเฉพาะเรื องเพื อประกอบการตัด สิน ใจของกรรมการผู้จัด การ (3)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้ าทีสรรหาบุคคลทีมีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับ สูง พิจ ารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่า ยค่าตอบแทนให้ แ ก่ก รรมการและผู้บริ หารระดับ สูง และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป (แล้ วแต่
กรณี) ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท และตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์
เพื อให้ เ ป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส มี ค วามเป็ น ธรรมกั บ ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก กลุ่ม ตลอดจนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ องค์ ก ร และ (4)
คณะกรรมการบริ หารความเสียง เพือช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หารความเสียงจากปั จจัยภายใน และภายนอกทีอาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว
5.3
บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทสําคัญในการดูแล และจัดการบริ ษัท รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวัง
รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ทุก ราย (Accountability to
Shareholders)
- คณะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาทสํา คัญ กํ า หนดนโยบาย และทิศ ทางการดํ า เนิ นงานของบริ ษั ท และกํ า กับ
ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของ
บริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ การกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้ แก่กิจการ และความมันคงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
- คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้ างทุกคนใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้ อบังคับและระเบียบ
ของบริ ษัท คณะกรรมการจะทําการติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด นอกจากนัน
คณะกรรมการจะทําการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
- คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ บริ ษัทจัดทําคู่มือจริ ยธรรมธุรกิ จและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางานขึนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และช่วยกันธํารงไว้
เพือชือเสียงทีดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนําไปสูก่ ารเป็ นองค์กรทีมีระบบการกํากับดูแลทีดี โดย
บริ ษัทหวังเป็ นอย่างยิงทีจะให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ หลักจริ ยธรรมตามคูม่ ือนีอย่างสมําเสมอในทุก
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กรณีจนกลายเป็ นหลักประจําใจในการทํางาน นอกจากนี บริ ษัทยังได้ ตงคณะทํ
ั
างานดําเนินการเกียวกับคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจ เพือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึ กอบรม รณรงค์และสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามคู่มืออย่างสมําเสมอ และรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรม และมีความเท่าเทียม
พิจารณา และอนุมตั ิ และ/หรื อพิจารณา และให้ ความเห็น เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ า
ทําธุรกรรมทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษัท และการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการที
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง และ/หรื อข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อมติทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
คณะกรรมการทําการพิจารณาการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบตามแนวทาง
ทีได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจนของบริ ษัท เพือผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ การพิจารณาการ
ทํารายการทีอาจมีความขัดแย้ งนัน ผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ โดยคณะกรรมการจะมีการ
กํากับดูแลอย่างสมําเสมอเพือให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับขันตอนการดําเนินการจนไปถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของรายการทีอาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ซึงทางบริ ษัท มีข้อกําหนดใน
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท เกี ยวกับการทํ ารายการที เกี ยวโยงกัน ของบริ ษั ท ตามความหมายของประกาศตลาด
หลักทรัพย์ ให้ บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีประกาศดังกล่าว นอกจากนีบริ ษัทยังได้ กําหนดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนใน
ลักษณะทีอาจจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท โดยกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ครอบครัว
และผู้อยูภ่ ายใต้ ชายคาเดียวกันต้ องไม่ทําธุรกรรมใดๆ ทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ไม่ว่าโดยตรง
หรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะด้ วยการกระทําของตนเอง หรื อร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรื อบุคคลใกล้ ชิด
ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีประสิทธิผล และเชือถือได้
พิจารณา และกํ า หนดแผนงบประมาณประจํ าปี และปรั บปรุ ง แผนงบประมาณประจํ าปี ใ ห้ เหมาะสม และ
สอดคล้ องกับนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารใช้ จ่าย
งบประมาณตามแผนงบประมาณประจําปี
ติดตามการดําเนินกิจการของบริ ษัทอย่างสมําเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดใน
สัญญาทีเกียวข้ องของบริ ษัท โดยกําหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเรื องทีสําคัญอืนๆ
ของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส เพือให้ การดําเนิน
กิจการของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
จัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดําเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบและ
นโยบาย และคณะกรรมการจะแต่ง ตังให้ มี บุค คลหรื อ หน่ ว ยงานที มี ค วามอิ ส ระในการปฏิ บัติ ห น้ า ที เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทําการทบทวนระบบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง และนํา
รายการตรวจสอบดังกล่าวไปรายงานในรายงานประจําปี
มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเรื องการบริ หารความเสียง โดยจัดให้ มีแนวทาง และมาตรการบริ หารความ
เสียงทีเหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสมําเสมอ
คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบทําการให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสียงไว้ ในรายงานประจําปี
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จัดให้ มีรายงานประจําปี ของบริ ษัท และ/หรื อของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามทีกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ที
เกียวข้ องกําหนด รวมถึงรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างสมําเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งถึงสภาพการ
ดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ มการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท ทังในด้ านบวกและลบ พร้ อมเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
จัดให้ มีแนวทางดําเนินการทีชัดเจนกับผู้ทีประสงค์จะแจ้ งเบาะแส หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียผ่านทาง Website หรื อ
รายงานตรงต่อบริ ษัท
กําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อย เพือดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริ ษัท โดยทําหน้ าทีใน
การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย เพือควบคุมการบริ หารให้ เป็ นไป
ตามนโยบายของบริ ษั ท และการทํ า รายการต่า งๆ ให้ ถูก ต้ อ งตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ ข องกฎหมาย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
พิจารณา และอนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรทีเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงรวมถึงจัดตังคณะอนุกรรมการต่างๆ
และแต่ง ตังกรรมการ หรื อ บุค คลที มี ป ระสบการณ์ และความรู้ ความสามารถตามที คณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควรเข้ าดํารงตําแหน่งสมาชิ กในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกํ าหนดขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
พิจารณา และแต่งตังกรรมการผู้จดั การ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้จดั การ
พิจารณา และกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจําปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ทีเหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตําแหน่ง
ขอบเขตหน้ าที และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนทีเหมาะสมใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
พิจารณาจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการทีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมตั ิ
พิจารณาแต่งตังบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพือให้ บคุ คลดังกล่าวมี
อํานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ ไขการมอบอํานาจนันๆ ได้ เมือเห็นสมควร ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าว
ต้ องจัดทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน รวมทังผู้ได้ รับมอบอํานาจนัน
ต้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการทีบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง”
ให้ มีความหมายตามทีกํ าหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
คณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัท
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ททีี ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิไว้
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-

มีอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบอืนใด ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ข้ อบังคับของ
บริ ษัท และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- การประชุมมีวาระทีสําคัญประกอบไปด้ วย การให้ ความรู้ และรายงานผลการทํางานของแต่ละหน่วยงานใน
บริ ษัท พิจารณางบการเงินของบริ ษัทในแต่ละไตรมาส ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนต่างๆ ของบริ ษัท รวมทัง
พิจารณานโยบายต่างๆทีสําคัญ แผนการดําเนินงานของบริ ษัท
- คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีการประชุม อย่างน้ อยไตรมาสละครัง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม
โดยมีการกําหนดวาระการประชุม และแจ้ งให้ กรรมการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้ ข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ในกรณีทีประธานกรรมการเห็นว่ามีความจําเป็ นเร่งด่วน เพือรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท บริ ษัท
อาจแจ้ งให้ กรรมการทราบล่วงหน้ าน้ อยกว่า 7 วัน ก็ได้
- ในกรณีทีบริ ษัทไม่ได้ มีการประชุมทุกเดือน บริ ษัทจะทําการส่งรายงานผลการดําเนินการและเอกสารต่างๆ ให้
กรรมการทราบทุกเดือน เพือให้ สามารถควบคุมและดูแลฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนือง
- กรรมการบริ ษั ท ทุ ก ท่ า นจะเข้ าร่ ว มประชุ ม ด้ วยตนเองไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 75 ของจํ า นวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททังหมดในรอบหนึงปี นอกจากนัน การประชุมแต่ละครังจําเป็ นต้ องมีกรรมการไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของกรรมการทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
- ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนัน
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานทีประชุม
- คณะกรรมการบริ ษัทอาจเชิญคณะอนุกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสียง) หรื อฝ่ ายบริ หาร หรื อบุคคลทีเกียวข้ อง หรื อบุคคลทีเห็นสมควร เข้ าร่วมประชุม
ในวาระการประชุมนันๆ และขอข้ อมูลตามความจําเป็ น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
- เลขานุการบริ ษัททําหน้ าทีบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมที
ต้ องจัดทําขึน และนําเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการประชุม
- ประธานกรรมการจะทําการจัดสรรเวลาการประชุมให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และในระหว่างการประชุมจะเปิ ด
โอกาสให้ มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ โปร่งใส และเต็มที โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ น
เกียวข้ องอย่างเป็ นธรรม
- บริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถทีจะประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพือ
อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย โดยหลังจากการ
ประชุมจะมีการรายงานกรรมการผู้จดั การให้ ทราบถึงผลการประชุมด้ วย

5.5

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในการประเมินตนเองทุกๆ ปี โดยมีการกําหนด
บรรทัดฐานทีจะใช้ เปรี ยบเทียบผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- บริ ษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังในรูปแบบคณะและรายบุคคล
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5.6

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทได้ กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทโดยการพิจาณาให้ อยู่ในลักษณะทีเปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที
ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าทีขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนของผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงนัน บริ ษัท พิจารณาจากหน้ าทีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงาน
ของแต่ ล ะคน ประกอบกับ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมเมื อเปรี ย บเที ย บกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ทังนี บริ ษัทจัดให้ กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมด เป็ นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จดั การเป็ นประจําทุกปี โดยใช้ บรรทัด
ฐานทีได้ ตกลงกันล่วงหน้ ากับกรรมการผู้จดั การตามเกณฑ์ทีเป็ นธรรม โดยผลประเมินจะถูกนําเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็ นผู้สง่ สารการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการผู้จดั การทราบ
5.7

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
- คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท ฯลฯ ในการเข้ ารับ
การอบรมเกียวกับระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ทังทีจัดขึนภายในและภายนอกองค์กร
- ฝ่ ายจัดการจะจัดเอกสารและข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์เพืออํานวยต่อการทํางานของกรรมการใหม่ รวมถึงช่วย
แนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่เสมอ
- มีการกําหนดให้ กรรมการผู้จดั การรายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงานเพือให้ ทราบเป็ นประจํา ทังนีเพือให้
เกิดความต่อเนืองในการดําเนินงานในกรณีทีกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงไม่สามารถดํารงตําแหน่ง
หน้ าทีต่อไปได้
- มีการจัด โครงการสําหรั บพัฒนาผู้บริ หารโดยให้ ก รรมการผู้จัดการรายงานเป็ นประจํ าทุก ปี ถึงสิงที ได้ ทําใน
ระหว่างปี โดยพิจารณาควบคูไ่ ปกับแผนสืบทอดงาน

11.1

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
สรรหาและกํ า หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ห ารความเสียง เพื อปฏิ บัติห น้ าที เฉพาะเรื องและเสนอเรื องให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบแล้ วแต่กรณี ซึงคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้ าทีตามทีได้ กําหนดไว้
ในขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี
1.1

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 1 ธันวาคม 256 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ ง
1. ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีด ร. สฤษดิ โชคชัย นิ รัน ดร์ เป็ นผู้มี ความรู้ และประสบการณ์ เ พี ยงพอทีจะทํา หน้ า ที ในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงิน ทังนี ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์ จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ จาก Manchester
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Business School สหราชอาณาจักร ระดับปริ ญญาโท สาขาการเงิน จาก London Business School สหราชอาณาจักร และ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์ และการเงิน จาก The University of Melbourne ออสเตรเลีย
ปั จจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการ และผู้บริ หารในหลายบริ ษัท โดยมีประสบการณ์ การทํางานและมีความเชี ยวชาญในด้ าน
การเงิน
อีกทังมีนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในด้ านบัญชีและ
บริ หาร โดยจบการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ จาก London Business School สหราชอาณาจักร และ ระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี BBA (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการ และ
ผู้บริ หารในหลายบริ ษัท โดยมีประสบการณ์การทํางานและมีความเชียวชาญในด้ านการเงินและการบัญชี
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 1/2560 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไว้ ดงั นี
1. รายงานทางการเงิน
- สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการจัดทํา และการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทให้ มีความ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน เพียงพอ เชื อถื อได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารทีรั บผิดชอบจัดทํา
รายงานทางการเงินทังรายไตรมาส และประจําปี
2. รายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- พิจารณารายการทีเกี ยวโยงกัน และรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพือให้ มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
- พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณี ทีเกิ ดรายการเกียวโยง หรื อรายการทีเกี ยวข้ อง หรื อรายการทีอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
3. การควบคุมภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิผล
- พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และสํานักตรวจสอบภายในเกียวกับระบบการควบคุม
ภายใน และเสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ รวมทังติดตามผลการดําเนินการตามข้ อเสนอแนะนัน
4. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็ นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิผล
- สอบทานกิจกรรม และโครงสร้ างของส่วนตรวจสอบภายใน และอนุมตั ิกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน
- ร่วมพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง เสนอความดีความชอบ โยกย้ าย ถอดถอน หรื อเลิกจ้ าง รวมทังในการ
กําหนด และปรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน เพือสร้ างความมันใจว่าหน่วยงานนีทําหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ
- สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่ วมกับ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที เกี ยวกับระบบควบคุมภายใน และ
กระบวนการจัดการทางการเงิน
- พิจารณาให้ ความเห็น และให้ ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากําลังของส่วนตรวจสอบภายใน เพือเสนอฝ่ ายบริ หาร
เป็ นผู้อนุมตั ิ
- พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง ที
ปรึกษาด้ านการตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) ให้ มีความสัมพันธ์ทีเกือกูลกัน ไม่ซําซ้ อน
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5. การสอบบัญชี
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพือให้ ได้ ผ้ ูสอบบัญชี ทีมีความเป็ นอิสระ โดย
คํานึงถึงความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั และ
ประสบการณ์ ของบุคลากรทีได้ รับมอบหมายให้ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปี ทีผ่านมา
ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
- สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบทีเสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทังพิจารณาเหตุผลในการเปลียนแปลงแผนการ
ตรวจสอบ (กรณีมีการเปลียนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
- เสนอแนะให้ ผ้ ูสอบบัญชี สอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ทีเห็นว่า จํ าเป็ น และเป็ นเรื องสําคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้
- สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชี ทีจัดทํา เสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรั บปรุ งแก้ ไข และติดตามผลการดําเนินการตาม
ข้ อเสนอแนะนัน
- พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชกั ช้ าในข้ อเท็จจริ งเกียวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคล
ซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทได้ กระทําความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309,
310, 311, 312 หรื อมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการ
แก้ ไ ขเพิมเติ ม) เมื อผู้สอบบัญชี ได้ พ บ และดํ าเนินการตรวจสอบต่อ ไปโดยไม่ชักช้ า รวมทังต้ อ งรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบืองต้ นให้ แก่ สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากผู้สอบ
บัญชี
6. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบทีเกียวข้ อง
- สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม) ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานผลการดําเนินงานต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพือทราบ และพิจารณา
อย่างน้ อยไตรมาสละครัง
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามทีตลาดหลักทรัพย์
กําหนด และให้ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทังเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
- ในการปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทําซึงอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรื อ
การกระทําดังกล่าว ได้ แก่
1) รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2) การทุจริ ต หรื อมีสงผิ
ิ ดปกติ หรื อมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝื น พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ ม )
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ กฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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-

หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขรายการ หรื อการกระทําทีเข้ าลักษณะตาม
ข้ อ (1), (2) และ (3) ข้ างต้ น ภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึง อาจ
รายงานว่ามีรายการ หรื อการกระทําตามทีกล่าวข้ างต้ นต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์
8. การกํากับดูแลกิจการทีดี
- สอบทานให้ บริ ษั ท มี ก ระบวนการพัฒ นาการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี อ ย่ า งต่ อ เนื อง รวมทังให้ แนวทาง และ
ข้ อเสนอแนะทีจําเป็ นเพือการพัฒนา
- ให้ ความสําคัญ โดยส่ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท กํ า หนดเรื องการกํ ากับดูแ ลกิ จการที ดี ไว้ เ ป็ น วาระประจํ าของการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัท
- ติ ด ตามให้ ประธานกรรมการตรวจสอบต้ องได้ รั บ สํ า เนารายงานการมี ส่ ว นได้ เสี ย ตามมาตรา 89/14 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) จากเลขานุการบริ ษัท
ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีบริ ษัทได้ รับรายงานนัน
9. การบริ หารความเสียง
- สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารความเสียงอย่างเป็ นระบบมาตรฐานทีเหมาะสม มีประสิทธิ ภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล
- ร่วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสียงหรื อคณะทํางานบริ หารความเสียง และฝ่ ายบริ หารในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสียงของบริ ษัท
10. ความรับผิดชอบอืนๆ
- ปฏิบัติการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบที ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในขณะทีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
ยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
- ทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตรเกียวกับคณะกรรมการตรวจสอบนีให้ ทนั สมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของ
บริ ษัทเป็ นปกติปีละครัง
- มีหน้ าทีตามทีตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดเพิมเติม
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ตามทีได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท
2. กรรมการตรวจสอบทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระ
โดยอัตโนมัติ
3. กรรมการตรวจสอบทีประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ ง และยืนหนังสือลาออกให้ บริ ษัททราบล่วงหน้ าพอสมควร
พร้ อมระบุเหตุผลของการลาออกด้ วย
4. กรณีทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง
บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพือให้ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบครบถ้ วนโดยไม่ชกั ช้ า โดย
บุคคลทีเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนนันจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตน
แทน
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5. กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งเมือ
- ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
- ตาย
- ลาออก
- ถูกถอดถอน
- ต้ องโทษจํ าคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุด หรื อคําสังทีชอบด้ วยกฎหมายให้ จําคุก เว้ นแต่ในความผิดทีกระทําด้ วย
ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
- เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
- เป็ นบุคคลล้ มละลาย
การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 และ 2561 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5 และ 5 ครัง ตามลําดับ โดยการเข้ า
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี
ชือ
.ดร.สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์
.นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
.นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
.นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

จํานวนครังทีเข้ าร่วมประชุม/จํานวนครังทีประชุมทังหมด
ปี 2560 2
5/5
3/5
5/5
2/5

ปี 2561
5/5
4/5
5/5

หมายเหตุ: / ในการประขุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 3/2560 เมือวันที 13 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมพิจารณารับทราบการลาออกของนางสาว
ปนัดดา กนกวัฒน์ ซึงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และมีมติแต่งตังให้ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรรมการ
บริ ษัท และกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการทีลาออก และดร. สฤษดิโชคชัยนิรันดร์ เข้ าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 13
พฤษภาคม 2560
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปี 2560 มี 1 ครัง เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2560 เปนการประชุมในขณะทีบริ ษัทเป็ นบริ ษัทจํากัด
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1.2

คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย กรรมการและ/หรื อผู้บริ หาร จํานวน 3 ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ ง
1. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริ หาร
3. นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริ หาร
โดยมีนางอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

ขอบเขตอํา นาจหน้ าที และวาระการดํ ารงตํ าแหน่งของคณะกรรมการบริ หารแสดงรายละเอียดไว้ ในส่วนที 2.3.10
โครงสร้ างการจัดการ
1.3

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ ง
1. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายพนม ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 1/2560 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ไว้ ดงั นี
ด้ านการสรรหา
1. กําหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท) และผู้บริ หาร
ระดับสูง เพือเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือกและเสนอชื อบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็ นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้ องกํ าหนด เพือดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูง (ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึงผู้บริ หารระดับสูงสุดของบริ ษัท)
เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา และ/หรื อ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี ในการเสนอชือกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์
อย่างน้ อยด้ านหนึงด้ านใดทีสําคัญสําหรับการดํารงตําแหน่ง (เช่น การเงิน บริ หารธุรกิจ การตลาด การบริ หารทรัพยากร
บุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็ นต้ น) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถทีจะช่วยให้ การดําเนินการของคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นไปอย่างรอบคอบยิงขึน ความสามารถในการดําเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล รวมถึงความสามารถในการ
คิดอย่างมีกลยุทธ์ และแสดงให้ เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็ นผู้นํา รวมทังความชํานาญในวิชาชีพในระดับสูงและ
ความซือสัตย์ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติสว่ นบุคคลอืนทีเหมาะสม
3. ดูแลให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบทีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลียนให้
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม โดยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้ องประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจ
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4. เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
5. ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเนืองในการบริ หารทีเหมาะสมสําหรับตําแหน่งผู้บริ หาร
ระดับสูง เป็ นประจําทุกปี และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
6. ดําเนินการอืนใดตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูง ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ และ/หรื อนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(แล้ วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์ทีชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทีดี ซึงจะพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบ
2. ดูแลให้ กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงได้ รับผลตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบ
3. ดําเนินการอืนใดตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และให้ เป็ นไปตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
2. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึงพ้ นตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก
3. ในกรณีทีกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรื อไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระ
ได้ ซึงส่งผลให้ มีจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตํากว่า 3 คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้ มีจํานวนครบถ้ วนทันทีหรื ออย่างช้ าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน
เพือให้ เกิดความต่อเนืองในการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ในปี 2560 และ 2561 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน และ 2 ครั ง
ตามลําดับ โดยการเข้ าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี

ชือ
1. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
2.นายพนม ควรสถาพร
3.นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
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ปี 2560
1/1
1/1
1/1

ปี 2561
2/2
2/2
2/2
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1.4

คณะกรรมการบริ หารความเสียง
ณ วันที 1 ธันวาคม 256 คณะกรรมการบริ หารความเสียง ประกอบด้ วย กรรมการและ/หรื อผู้บริ หาร จํานวน ท่าน

ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชือ
ตําแหน่ ง
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริ หารความเสียง
นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริ หารความเสียง
นางอภิรตี สกุลอินทร์
กรรมการบริ หารความเสียง
นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์
กรรมการบริ หารความเสียง
นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
กรรมการบริ หารความเสียง
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
กรรมการบริ หารความเสียง
โดยมีนายรัตพงษ์ วงศ์คม เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสียง

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 1/2560 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หารความ
เสียง ไว้ ดงั นี
1. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริ หารความเสียงโดยรวมของบริ ษัท พร้ อมมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้ปฎิบัติตาม
นโยบาย และแนวทางทีวางไว้ รวมถึงกําหนดหน้ าทีให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการบริ หารความ
เสียง
2. ทบทวน และปรับปรุ งระบบการจัดการบริ หารความเสียงของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลอย่างต่อเนือง และ
กําหนดให้ มีการประเมินผล และติดตามการบริ หารความเสียงให้ สอดคล้ องกับนโยบาย และแนวทางทีกําหนดไว้ อย่าง
สมําเสมอ
3. จัดให้ มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียงทีสําคัญในด้ านต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างเป็ นระบบ และ
ต่อเนือง เพือให้ มนใจว่
ั าการประเมินความเสียงได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีปอ้ งกัน หรื อ
ลดระดับความเสียงให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
4. รายงานความเสียง และข้ อเสนอแนะตามทีคณะกรรมการบริ หารความเสียงได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร (Charter)
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ และในกรณี ทีมีเรื องสําคัญซึงอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนัยสําคัญ ต้ อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาโดยเร็ ว
5. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. คณะกรรมการบริ หารความเสียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง ยกเว้ น
กรรมการบริ หารความเสียงทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ซึงจะครบวาระการดํารงตําแหน่งพร้ อมกับการครบวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้น
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2. กรรมการบริ หารความเสียงทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ หารความเสียงพ้ นจากตําแหน่งเมือ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม)
- ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทลงมติให้ ออก
- ศาลมีคําสังให้ ออก
2.

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด จะดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมือ
กรรมการทีดํารงตําแหน่งครบวาระ หรื อมีเหตุจําเป็ นทีจะต้ องแต่งตังกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงสุดเพิม คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงสุด โดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึงพิจารณา
ถึงความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทํางานประกอบการพิจารณา เพือกําหนดตัวบุคคลทีมีความเหมาะสมทังด้ าน
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทเข้ ามาเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงสุด ทังนี บุคคลทีได้ รับ
การแต่ง ตังให้ ดํ ารงตําแหน่ง กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงสุด ของบริ ษั ท จะต้ องมี คุณสมบัติครบถ้ ว นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องไม่มี
ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (รวมทังที มี ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ ม ) กฎหมายอื น และ
กฎระเบียบทีเกียวข้ อง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี
2.1

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
- มีความซือสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรม
- สามารถระบุและจัดการกับความเสียงทีสําคัญของบริษัท
- มีความทุม่ เทและอุทิศเวลาให้ กบั งานทีรับผิดชอบอย่างเต็มที
- ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
หรื อ
กรรมการในนิติบคุ คลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์
ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอืน เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
- กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาทีบริ ษัททําขึนไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิมขึนหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริษัทในเครื อ
กรรมการบริ ษัททุกคนต้ องเป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดโดยกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการทีกํากับดูแลบริ ษัท และกรณีกรรมการทีเป็ น
กรรมการอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีบริ ษัทและคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดด้ วย
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1.

2.

3.
4.

5.

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดนันต้ องมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทยและมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือ
หุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที
เลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) ในกรณี ทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้ บุคคลทีได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี
ขาด
วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งจํ านวน 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการ
ทังหมด ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที
จะต้ องออกจากตําแหน่ง และกรรมการทีจะต้ องออกในวาระนีอาจเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ อีก ทังนี กรรมการที
จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนนัน ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่
ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
นอกจากพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมาย ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก หรื อศาลมีคําสังให้ ออก
ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวน
หุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ า
เป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั
อน้ อยกว่าสองเดือน โดย
บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ ามาแทน ทังนี
มติของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่

2.2

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดงั นี
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท ทังนี ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

ลักษณะต้ องห้ ามไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษา ของส่วนราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี
น้ อง และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึง
ได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ 1 ของจํ านวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ซึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระข้ างต้ นเป็ นไปตามนิยามทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระ และต้ อง
- ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง และ
- ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
3. มีหน้ าทีในลักษณะเดียวกับทีกํ าหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย 1 คน ทีมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรื อการเงิ นเพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงินได้ นอกจากนี บริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้ านอืนๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบการณ์ ในธุรกิจ
ความเชียวชาญเฉพาะทางทีเกียวข้ องกับธุรกิจ และความมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ ง ตังจากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท โดยคัด เลื อ กจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ซึงมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนต้ องมีความรู้ ด้านบัญชีและ/หรื อการเงิน เพือทําหน้ าทีตรวจสอบและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณา
ข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กรรมการตรวจสอบซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีทีตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพือให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลทีเป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตนทดแทน กล่าวคือเมือกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงจนมีจํานวนตํากว่า 3 คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังให้ ครบจํานวนภายในระยะเวลาไม่
เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันทีคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนน้ อยกว่า 3 คน
2.3

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ หาร โดยคัดเลือกจากกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ทีสามารถ
บริ หารงานในเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ เพือทําหน้ าทีบริ หารจัดการงานประจําทีเกินอํานาจหน้ าทีของกรรมการ
ผู้จัดการและกลันกรองดูแลงานบริ หารเพือนําเสนอเรื องทีมีสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี คณะกรรมการบริ หาร
ประกอบด้ วยกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 3 คน
2.4

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการทีมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดําเนินหน้ าทีสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้เลือกกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึงเป็ นกรรมการอิสระ 1 คน มาดํารงตําแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหา
และกํ า หนดค่ า ตอบแทน เพื อช่ ว ยเป็ น แกนหลัก ในการผลัก ดัน ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ า ที ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างอิสระ ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้ อย 3 คน
2.5
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ หารความเสียง และประธานกรรมการบริ หารความเสียง โดยคัดเลือกจาก
กรรมการ และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้ความชํานาญด้ านการบริ หารความเสียง หรื อความรู้ความชํานาญใน
อุตสาหกรรมทีบริ ษัทดําเนินธุรกิจอยู่ ทังนี คณะกรรมการบริ หารความเสียงประกอบไปด้ วยกรรมการบริ หารความเสียงอย่างน้ อย
3 คน
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2.6

การสรรหากรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังกรรมการ
ผู้จดั การ โดยพิจารณาจากบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.

การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายทีจะลงทุนในธุรกิจทีเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทในปั จจุบนั ซึงบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็น
ว่าจะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั หรื อเอือประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาวสูงสุด โดยในกรณีการลงทุนในบริ ษัท
ย่อย บริ ษัทจะควบคุมหรื อกําหนดนโยบายการบริ หารงาน เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึงของบริ ษัท โดยมีระบบบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน และการบริ หารจัดการ รวมถึงมาตรการในการอนุมตั ิและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการทํารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง การเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน การเพิมทุน และการลงทุนเพิมเติม เป็ นต้ น
เช่นเดียวกับบริ ษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้ าร่วมเป็ นกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารตามสัดส่วนการถือหุ้นหรื อเป็ นไปตามข้ อตกลง
ร่วมกันเป็ นสําคัญ แต่สาํ หรับกรณีการลงทุนในบริ ษัทร่วม บริ ษัทมีข้อจํากัดในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน โดยบริ ษัทจะ
ส่งตัวแทนเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารตามสัดส่วนการถือหุ้นและเป็ นไปตามความเหมาะสม หรื อขึนอยู่กบั ข้ อตกลง
ร่วมกัน โดยบุคคลทีบริ ษัทส่งเข้ าไปเป็ นตัวแทนนันจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ทีเหมาะสมในการบริ หารกิจการของบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่ วมนันๆ ซึงจะทําหน้ าทีติดตามการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างใกล้ ชิดเพือให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายทีบริ ษัทได้ กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าทีพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมด้ วย
4.

การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีนโยบายห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทนําความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัททียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อืนไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม รวมทังต้ องไม่ทําการซือขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ข้อมูลภายใน ทังนี บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ดังนี
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเกียวกับหน้ าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) รวมทัง
การรายงานการได้ ม าหรื อ จํ า หน่า ยไปซึงหลัก ทรั พ ย์ ข องตนเอง คู่ส มรส และบุต รที ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภ าวะต่อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 246 และบทกํ า หนดโทษตามมาตรา 298 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
2. กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทํา และเปิ ดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 และบทกํ า หนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนีให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกันกับทีส่งรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3. กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีได้ รับทราบข้ อมูลภายในทีเป็ นสาระสําคัญซึงมี
ผลหรื ออาจมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องงดการซือขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทในช่วง 30 วันก่อนทีงบ
การเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัวโมงภายหลังจากทีข้ อมูลดังกล่าวของบริ ษัทได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว และผู้ทีเกียวข้ องกับข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันให้ ผ้ อู ืนทราบจนกว่าจะได้ มกี ารแจ้ ง
ข้ อมูลนันต่อตลาดหลักทรัพย์ ทังนี หากมีการกระทําอันฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะถือเป็ นความผิดทาง
วินยั ตามข้ อบังคับการทํางานของบริ ษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตังแต่ การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือน
เป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างให้ พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
5.

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 60 และ 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดดังนี
ปี 2560
ปี 2561
หน่วย: บาท
ค่าสอบบัญชี
2,712,579
2,164,000
ค่าบริ การอืน
123,248
105,250
ค่ าบริการรวม
2,835,827
2,269,250

ทังนี ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 ของ
บริ ษัทเป็ นจํานวนไม่เกิน 1,600,000 บาท
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
.นโยบายภาพรวม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นการประกอบกิ จการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิ จ สังคมและ
สิงแวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึงบริ ษัทหวังว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทควบคูก่ นั ไปด้ วย
.การดําเนินงาน
เพือให้ การดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษัทจึงได้ มี
การจัดตังคณะทํางานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบทบาทและหน้ าทีความรับผิดชอบ ดังนี
(1) ประกาศนโยบายด้ านความรับผิดชอบของบริ ษัทต่อสังคม โดยให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท
(2) ดําเนินการสือสารให้ พนักงานทุกระดับ คูค่ ้ า ผู้รับเหมา และผู้ทีเกียวข้ องทุกคน รู้ เข้ าใจ และเกิดความตระหนักใน
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
(3) กําหนดแผนงานทีเหมาะสมสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจและสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชีวัด ด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัททีกําหนดอย่างสอดคล้ องและสนับสนุนตัวชีวัดผลงานของสายงาน
(4) จัดทํางบประมาณ ติดตามประเมินผลงานตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของฝ่ ายและแผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้ อมทัง ทบทวนแผนงานและงบประมาณให้ มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
(5) ออกเกณฑ์ ระเบียบ คําสัง และประกาศด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท
(6) ตรวจเยียมหน่วยงานเพือรับทราบปั ญหา ให้ คําชีแนะ และแก้ ไขให้ เป็ นไปตามมาตรฐานด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริ ษัท
(7) สนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลียน ความรู้ ความสําเร็ จ และประสบการณ์ ด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
(8) พิจารณาแต่งตังเปลียนแปลงผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทในระดับ
หน่วยงาน
(9) ประชุมคณะทํางาน และรายงานผลการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทอย่างน้ อยเดือนละ 1
ครัง
การดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วน คือการดําเนินงานหรื อกิจกรรม
เพือสังคมและสิงแวดล้ อม ซึงเป็ นส่วนหนึงในการดําเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิ จกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้ อมที
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ (after-process) โดยบริ ษัทได้ จดั ทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 8 หมวด
ซึงเป็ นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี
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หมวดที 1: การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทมุง่ เน้ นทีจะประกอบธุรกิจด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมันทีจะแข่งขันทางการค้ าตาม
หลักจริ ยธรรมในการประกอบการค้ า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็
ตามทีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้ อมูลทีความเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า การเรี ยก รับ และไม่ให้
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สจุ ริ ตทางการค้ าในการจัดซือสินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี บริ ษัทยังได้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผู้อืน โดยบริ ษัทมีนโยบายให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกําหนดเกียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา อาทิ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีลิขสิทธิถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น อีกทัง บริ ษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริ มและปลูกจิตใต้ สํานึก
ให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัทในทุกระดับชันให้ เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
หมวดที 2: การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทมีการบริ หารกิจการบนพืนฐานความโปร่งใส มีจริ ยธรรม ยึดมันในหลักการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบตั ิตาม
กฎหมายทีเกียวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การให้ หรื อรับสินบนกับเจ้ าหน้ าทีของรัฐหรื อภาคเอกชน โดย
บริ ษัทได้ กําหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าทีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละ
หน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพือให้ มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี
บริ ษัทยังได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี
1. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทดําเนินการหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบทัง
ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานทีเกียวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนีอย่างสมําเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าทีต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการกระทําทีเข้ าข่ายการทุจริ ต
คอร์ รัปชันทีเกียวข้ องกับบริ ษัท โดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลทีรับผิดชอบ และให้ ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ
3. บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนทีแจ้ งเรื องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทังบุคคลทีให้ ความร่ วมมือ
ในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
4. คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และฝ่ ายจัดการต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน และมีหน้ าทีในการให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือสือสารไปยัง
พนักงานและผู้ทีเกี ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่า ง ๆ เพือให้
เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
5. ผู้ทีกระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชันจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษัทกําหนดไว้ และอาจ
ได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิดกฎหมาย
6. บริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ ความรู้ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ มีความ
เข้ าใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และส่งเสริ มด้ านคุณธรรม ความซือสัตย์ความ
รับผิดชอบ และภาระหน้ าทีของตน
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7. บริ ษัท สนับสนุนให้ คู่สญ
ั ญา คู่ค้ า หรื อบุคคลอืนที ต้ องปฏิบัติ หน้ าที ทีเกี ยวข้ องกับบริ ษัทรายงานการละเมิ ด
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัท
8. บ ริ ษั ท มี น โ ย บ า ย ใ น ก า ร สร ร ห า ห รื อ ก า ร คั ด เ ลื อ ก บุ ค ลา ก ร ก า ร เ ลื อ น ตํ า แ ห น่ ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทอย่างเป็ นธรรม
และเพียงพอ เพือป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชันภายในองค์กร และเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ แก่พนักงานและ
ลูกจ้ างของบริ ษัท
9. เพือความชัดเจนในการดําเนินการในเรื องทีมีความเสียงสูงกับการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชันในเรื องดังต่อไปนี ให้
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้ แน่ชดั
9.1. การให้ มอบหรื อรับของกํานัล และการเลียงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ น
ตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าทีเหมาะสม
9.2. การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ อง
มันใจว่าการให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการอําพรางการติดสินบน
9.3. ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอืน ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรื อ
เอกชนจะต้ อ งเป็ น ไปอย่างโปร่ ง ใส และถูก ต้ อ งตามกฎหมาย นอกจากนี กรรมการบริ ษั ท ผู้บริ ห าร
พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขันตอนของการดําเนินกิจการ
หมวดที 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ มนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ทีมีส่วนเกี ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพทีเท่า
เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ ขนพื
ั นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื องของเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปมีสว่ นเกียวข้ องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้ องเรี ยนสําหรับ
ผู้ทีได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี เพื อให้ การเคารพสิทธิ ม นุษ ยชนเป็ น ไปอย่างมี ประสิทธิ ภ าพ บริ ษั ทได้ ดํา เนิน การสร้ างองค์ ความรู้ ด้ านสิท ธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
หมวดที 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยทีจะ
ช่วยเพิมมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษัทในอนาคต ทังนี
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
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2. จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงือนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเป็ นธรรม ส่งเสริ มการจ้ างงานคนพิการเพือ
ช่วยเหลือสังคม
3. ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่ วมสัมมนา และ
ฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ทีเกียวข้ องเพือพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝั ง
ทัศนคติทีดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4. จัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ สํ า หรั บ พนัก งานตามที กฎหมายกํ า หนด เช่ น ประกั น สัง คม เป็ น ต้ น และ
นอกเหนือจากทีกฎหมายกําหนด เช่น กองทุนสํารองเลียงชีพ และ ประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น รวมถึงการให้ เงิน
ช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น
5. จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจําปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริ ษัท โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสียงตาม
ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
6. ดําเนินการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานทีทํางานทีดี โดยจัดให้ มีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และ
ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ อนามัยทีดี และดูแลสถานทีทํางานให้ ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกียวกับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการ
กระทําทีไม่ถกู ต้ องในบริ ษัท รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานทีรายงานเรื องดังกล่าว
หมวดที 5: ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทมุง่ มันทีจะพัฒนาสินค้ าและบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อเพือความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า
และยึดมันในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ และเอาใจใส่ลกู ค้ าเสมือนเป็ นบุคคลในครอบครัวของบริ ษัท
ดังนี
1. บริ ษัทมุง่ มันทีจะจัดหาสินค้ าและบริ การทีมีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การจัดส่งที
ถูกต้ องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน
พร้ อมกับการเอาใจใส่กบั ความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม
2. บริ ษัทยึดมันในการตลาดทีเป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ อมูลเกียวกับสินค้ าและ
บริ การของบริ ษัททีถูกต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริ ง เพือให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลทีถูกต้ องและเพียงพอ
ในการตัดสินใจ
3. จัดให้ มีกระบวนการทีลูกค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญหาของการนําสินค้ าไปใช้ หรื อการให้ บริ การทีไม่เหมาะสมผ่าน
ทาง Email หรื อ Website เพือทีบริ ษัทจะได้ ป้องกัน/แก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม
รวมทังนําข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงสินค้ าและการให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
4. บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางทีมิชอบ
5. บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เพือเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ า และระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัทให้ ยงยื
ั น
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หมวดที 6: การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิงแวดล้ อมโดยบริ ษัทดําเนินการและควบคุมให้ การ
ดําเนินธุรกิจไม่ก่อผลกระทบต่อสังคมและชุมชนทีอยู่รอบข้ าง ให้ ความสําคัญกับนโยบายการดูแลสิงแวดล้ อม สังคมและชุมชน
และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคน รู้ จักใช้ ทรั พยากรอย่างประหยัด โดยรณรงค์ ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ วสั ดุสํานักงาน
สินเปลืองต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เช่น การใช้ กระดาษรี ยสู (Re-used) การเปิ ด-ปิ ดเครื องใช้ ไฟฟ้า เครื องปรับอากาศระหว่างช่วงพัก
และการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ องกับการดูแลรักษาสิงแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี บริ ษัทยังดําเนินกิจการภายใต้ แนวคิด Forest Stewardship Council หรื อ FSC ระบบการจัดการสวนป่ า
อย่างยังยืนมาใช้ กบั สินค้ าของบริ ษัท เช่น ไม้ สบั ชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น ซึงเกิดจากการแปรรูปไม้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ของ FSC ในฐานะผู้จดั จําหน่าย ตังแต่การคัดเลือกแหล่งไม้ ทีได้ รับการควบคุมตามมาตรฐาน FSC และ การดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทจะคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้ อมอย่างยังยืนเป็ นหลัก
มาตรฐาน FSC มีหลายประเภท เช่น FSCFM (Forest Management Certification) หมายถึง มาตรฐานการจัดการป่ า
อย่างยังยืนตามแนวทางที FSC กําหนดไว้ ว่าต้ องมีพืนทีอนุรักษ์ อย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของพืนทีสวนไม้ ทีขอรับรอง ทังนี เพือเป็ น
การปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและฟื นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพือรักษาสิงแวดล้ อมให้ เกิดความยังยืน
ต่อไป
มาตรฐาน FSC CoC (Chain of Custody) การจัดการห่วงโซผลิตภัณฑ์ เป็ นการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสําหรับองค์กร
เพือแสดงถึงผลิตภัณฑ์ไม้ มีการผลิตหรื อจําหน่ายจากสวนไม้ ทีได้ รับการรับรอง ตังแต่กระบวนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การรับและ
การจัดเก็บวัตถุดบิ การควบคุมปริ มาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ จะต้ องมีการคัดแยกหรื อการกําหนดอย่างชัดเจนในทุก
ขันตอน เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ จะไม่มีการปะปนของวัสดุทีไม่ได้ รับการรับรองจนกว่าจะสินสุดกระบวนการผลิต แปรรูปต่างๆ
ผู้ทีขอรับการรับรองจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การประเมินของ FSC เพือเป็ นการยืนยันว่าสวนป่ า
ดังกล่าวไม่ได้ มาจากการทําลายป่ าธรรมชาติ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ FSC ตามนโยบายความสมดุล 3 ด้ าน ได้ แก่
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิงแวดล้ อม
“โดยยึดหลักการสําคัญ คือ ความถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศทีผืนป่ านันตังอยู่ สิทธิในการใช้ ทีดินบนผืนป่ านัน
สิทธิของชนพืนเมืองดังเดิมทีอาศัยอยูใ่ นป่ านัน การใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้ ให้ ค้ มุ ค่าทีสุด ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและการรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ การกําหนดแผนการจัดการป่ าอย่างเหมาะสม รวมทังระบบการควบคุมดูแลรักษาสภาพผืนป่ าและ
การกําหนดแผนการปลูกป่ าทดแทน เป็ นต้ น”
บริ ษัทมุ่งมันทีจะมีสว่ นร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อมในทุกๆ ด้ าน และตระหนักถึงปั ญหาทีอาจเกิดขึนจาก
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังในปั จจุบนั หรื ออนาคต จึงได้ วางมาตรการดูแลสิงแวดล้ อม เพือจัดระบบการป้องกันสิงแวดล้ อม
ภายในบริ ษัท ดังนี
คลังสินค้ า
1. มีระบบคลังสินค้ าแบบปิ ดสําหรับสินค้ าประเภทขีกบ ขีเลือย และ Wood Pellet
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จัดให้ มีการคลุมผ้ าใบกองสินค้ า (ชีวมวล)
จัดให้ มีการเปิ ดสเปรย์นาประตู
ํ
ทางเข้ า-ออก คลังสินค้ า
ปลูกต้ นไม้ รอบคลังสินค้ า
จัดให้ มีสแลนป้องกันฝุ่ น
จัดให้ มีรถนําเพือสเปรย์นาพื
ํ นลานเพือลดการฟุง้ กระจายของฝุ่ น
จัดให้ มีรถดูดฝุ่ นบริ เวณคลังสินค้ า
จัดให้ มีพนักงานกวาดลานอย่างสมําเสมอ
รักษาสภาพนํารอบโรงงาน โดยการใช้ EM Ball เพือปรับสภาพนํา ทุก 2 เดือน
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและนํา ปี ละ ครัง

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
6. พนักงานทําความสะอาดพืนทีท่าเรื อ
7. จัดให้ มีรถโมบาย ตรวจสอบสินค้ าระหว่างขนถ่าย
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ขันตอนการขนสินค้ าก่ อนนํารถบรรทุกออกสู่ถนนสาธารณะ
1. แผนก QC ตรวจสอบสภาพรถ ความพร้ อมของรถ และความพร้ อมของพนักงานขับรถก่อนเข้ าสูค่ ลังสินค้ า
2. นํารถบรรทุกชังนําหนักรถเปล่า
3. นํารถบรรทุกผ่านระบบ QC เพือตรวจใบรับสินค้ า
4. นํารถบรรทุกเข้ ารับสินค้ าภายในอาคารระบบปิ ด หรื อ ลานเก็บกองสินค้ า
5. นํารถบรรทุกชังนําหนักสินค้ าเพือทดสอบนําหนักสินค้ า ไม่ให้ เกินตามทีกฎหมายกําหนด ณ เครื องชัง
6. คลุมผ้ าใบปิ ดรถบรรทุกให้ มิดชิด ป้องกันการตกหล่น ให้ ได้ มาตรฐานตามทีกฎหมายกําหนด
7. นํารถบรรทุกขึนชังเครื องชัง เพือตรวจสอบนําหนักสินค้ าก่อนส่งออกจําหน่าย พร้ อมรับเอกสารการส่งสินค้ าจาก
เจ้ าหน้ าทีประจําเครื องชังนําหนัก
8. เมือได้ รับเอกสารแล้ ว รปภ. ตรวจสภาพความเรี ยบร้ อยของรถบรรทุก และ พนักงานขับรถบรรทุก เป็ นครังสุดท้ าย
ก่อนออกสูถ่ นนสาธารณะ
หมวดที 7: การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมี
นโยบายทีบริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้ เคียง เช่น การนํารถนําดับเพลิงของบริ ษัทใน
การช่วยฉีดพรมนํา เพือป้องกันฝุ่ นทีเกิดจากการทําถนน ซึงเป็ นกิจกรรมของหน่วยราชการ บริ จาคคอมพิวเตอร์ ให้ โรงเรี ยนและ
สนับสนุนกิจกรรมด้ านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรี ยนและผู้สงู อายุ เป็ นต้ น ตามโอกาสสมควร นอกจากนี ในการรับสมัคร
งานของบริ ษัท จะให้ ความสําคัญแก่ผ้ ทู ีมีภมู ิลําเนาในบริ เวณใกล้ เคียง ทังนี เพือสร้ างงานให้ แก่ท้องถินและสนับสนุนผู้ทีอยู่ใน
บริ เวณใกล้ เคียงอันจะนํามาซึงรายได้ และความเจริ ญทางธุรกิจในชุมชนนัน รวมทังตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคมและสิงแวดล้ อมอันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ อีกทัง บริ ษัทยังได้
ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมและสังคมด้ วย
หมวดที 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึงได้ จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่ อสังคม สิงแวดล้ อม
และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ มีการสนับสนุนการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมทีสร้ างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่างยังยืน
กิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
ทีผ่านมาบริ ษัทได้ มีการดําเนินกิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคมและสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง โดยสามารถสรุ ปกิจการทีได้
ดําเนินการไปแล้ วได้ ดงั นี
1. สนับสนุนด้ านการศึกษา
ทางบริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญของการศึกษาซึงเป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรม
ของเด็กและเยาวชนให้ เป็ นพลเมืองทีดีมีคุณภาพ ตลอดจนเห็นความสําคัญของการสนับสนุนเยาวชนให้ มีความพร้ อมในการ
เรี ยนรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้ ทังในด้ านความรู้ ทักษะความสามารถ และสติปัญญา ซึงนอกจากนีการศึกษายังเป็ นกุญแจ
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สําคัญทีจะนําไปสูก่ ารประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทํางาน และการพึงพาตนเองได้ ในอนาคต บริ ษัทฯ จึงส่งเสริ ม
ให้ มีโครงการเพือสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนือง
มกราคม 2561 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ร่ วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 ณ
โรงเรี ยนบ้ านบางนําจืด จ.สมุทรสาคร และ โรงเรี ยนบ้ านสันติสขุ จ.สุราษฎร์ ธานี แจกอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และขนม
ให้ กบั เด็กๆ นักเรี ยนในโรงเรี ยน ในวันที มกราคม

โรงเรี ยนบ้ านบางนําจืด จ.สมุทรสาคร

โรงเรี ยนบ้ านสันติสขุ จ.สุราษฎร์ ธานี
2. บริจาคเงินและปฏิทินเพือมอบให้ กับศูนย์ เทคโนโลยีการศึกษาเพือคนตาบอด จ.นนทบุรี

พฤษภาคม 2561 บริ ษัทฯ ร่วมบริ จาคเงินและปฏิทินตังโต๊ ะเก่าเพือสนับสนุนในการทําสือการเรี ยนให้ กบั ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาเพือคนตาบอด วันที พฤษภาคม 2561 เพือเป็ นส่วนหนึงในการช่วยเหลือ “เพิมความหวัง” แก่ผ้ พู ิการ ทาง
สายตาเพือให้ พวกเขาได้ มีกําลังใจและโอกาส ทีจะยืนหยัดต่อสู้กบั ชีวิตต่อไป
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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3. โครงการ “จิตอาสา เราทําความดี บริจาคโลหิต ด้ วยหัวใจ”
กรกฎาคม
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําโครงการ “จิตอาสา เราทําความดี บริ จาคโลหิต ด้ วยหัวใจ” เพือถวายเป็ นพระราช
กุศล เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษา สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทังเพือเป็ น
การสร้ างจิตสํานึกในการช่วยเหลือชีวิตและเพือให้ มีโลหิตเพียงพอต่อความต้ องการ ณ ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ครังที 1 ในวันที 19 กรกฎาคม
และครังที 2 โครงการ “จิตอาสา บริ จาคโลหิต ด้ วยหัวใจ หนึงคนให้ สามคนรับ” ใน
วันที ตุลาคม

ครังที 1 ในวันที 19 กรกฎาคม

ครังที 2 ในวันที

ตุลาคม 2561

4. โครงการ “แห่ เทียนพรรษาและผ้ าอาบนําฝน”

กรกฎาคม
บริ ษัทฯได้ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีทีดีงาม จึงได้ ทํา
โครงการแห่เทียนพรรษาและผ้ าอาบนําฝน ซึงพนักงานจะได้ มีส่วนร่ วมในการทําบุญและสืบสานประเพณี ทีดีงามของไทย
รวมทังเป็ นการเสริ มสร้ างความรัก ความสามัคคี ความร่ วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรี ทีดีต่อกัน ตลอดจนเป็ นการ
อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีทีดีงามให้ คงอยูต่ อ่ ไป
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ในวันที กรกฎาคม
กรุงเทพมหานคร

ณ วัดสะแกงาม

ในวันที 25 กรกฎาคม
จ.สุราษฎร์ ธานี

ณ วัดนทีคมเขต

5. กิจกรรม “ส่ งแรงใจ และ เงินบริจาค ช่ วยพีน้ อง สปป.ลาว” จากวิกฤตภัยนําท่ วม
กันยาน 2561 บริ ษั ท ฯ และพนัก งานร่ ว มบริ จ าคเงิ น
ช่วยเหลือพีน้ องผู้ประสบภัยนําท่วม จากเหตุการณ์เขือน เซเปี ยน-เซ
นําน้ อย ทางตอนใต้ ของสปป.ลาว จนส่งผลทําให้ ชาวบ้ านหลายพืนที
ในแขวงอัต ตะปื อ และแขวงจํ า ปาสัก ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อน เพื อ
ช่วยเหลือพีน้ องชาวลาวทีได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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6. โครงการ เรียนรู้ศาสตร์ พระราชา รักษาวัฒนธรรมท้ องถินเขตบางขุนเทียน

กันยาน 2561 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมปลูกป่ าชายเลน ในโครงการ เรี ยนรู้ศาสตร์ พระราชา รักษาวัฒนธรรมท้ องถินเขตบาง
ขุนเทียน โครงการตามพระราชดําริ ทีมีองค์ความรู้ อยู่ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มิติด้านวัฒนธรรม สร้ างวัฒนธรรม
ความเอือเฟื อเผือแผ่เมตตาต่อกัน รักษาสิงแวดล้ อมให้ เกิดความยังยืน และส่งเสริ มเป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ของเขตบาง
ขุนเทียน ในวันที กันยายน
7. สนั บสนุ น ค่ านํ ามัน เชือเพลิง เครื องสูบนํ าในการสูบออกจากคลองบริ เวณซอยบ้ า นบางนํ าจืด เพื อ
ป้ องกันนําท่ วมในชุมชน

กันยาน 2561 บริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนค่านํามันเชือเพลิง เครื องสูบนําในการสูบออกจากคลองบริ เวณซอยบ้ าน
บางนําจืด เพือป้องกันนําท่วมในชุมชนหมูท่ ี บ้ านบางนําจืด จ.สมุทรสาคร
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8. “ โครงการปลูกต้ นไม้ เพือชุมชนและสิงแวดล้ อม ”

ตุลาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ แจกพันธุ์กล้ าไม้ ให้ กบั โรงเรี ยนผู้สงู อายุบางประกงพรหมเทพรังสรรค์ และชุมชนคลองผีขดุ
หมู่ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตาม "โครงการปลูกต้ นไม้ เพือชุมชนและสิงแวดล้ อม" ซึงได้ รับความอนุเคราะห์
พันธุ์กล้ าไม้ จากศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ สมุทรสาคร
9. กิจกรรมร่ วมกับชุมชน “ ชักพระ” ประเพณีออกพรรษาของภาคใต้

ตุลาคม
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมประเพณีชกั พระหรื อลากพระเป็ นประเพณีของชาวภาคใต้ โดยจะปฏิบตั ิกนั ในช่วงออก
จ.สุราษฎร์ ธานี
พรรษา (วันแรม ๑ คํา เดือน ๑๑) กิจกรรมจัดขึนในวันที ตุลาคม
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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10. สนับสนุน “จัดเลียงปี ใหม่ ให้ กับเด็กๆ ตําบลบางนําจืด”

ธันวาคม

บริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนค่าจัดเลียงปี ใหม่ให้ กับเด็กๆ ตําบลบางนําจืด ในวันที 31 ธันวาคม

2561
สรุ ปภาพรวมกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคม
สําหรับภาพรวมของการดําเนินธุรกิจภายใต้ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทางบริ ษัทฯได้ รับความร่ วมมือ
จากพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่มเป็ นอย่างดี มีการดําเนินโครงการอย่างสมําเสมอและต่อเนือง พร้ อมทังมีการพูดคุย
แลกเปลียนความคิดเห็นต่างๆ กับผู้ทีเกียวข้ อง นํามาซึงการปรับปรุง แก้ ไข และพัฒนาธุรกิจให้ เติบโต และมีสว่ นร่ วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างยังยืนตลอดไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของระบบการควบคุม ภายในที ดี ซึงจะช่ ว ยให้ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้ าทีสอบทานระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม
และมีการตรวจสอบภายในทีเป็ นไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดี ทังนี การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ
อนุมตั ิรายการทีเกียวข้ องกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) จะมีผ้ สู อบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายในเข้ าร่วมประชุมด้ วยทุกครัง เพือนําเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ ติดตามความ
คืบหน้ า และหาแนวทางแก้ ไขข้ อสังเกตเพือให้ สามารถแก้ ไขประเด็นข้ อสังเกตได้ อย่างทันท่วงที
บริ ษัทคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึงประกอบด้ วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตังบริ ษัท ตรวจสอบภายในธรรม
นิติ จํากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้ นางสาวศมจรี ย์
แก้ วขอมดี ตําแหน่ง กรรมการบริ หารและผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าทีผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัท
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวศมจรี ย์ แก้ วขอมดี แล้ วมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าว เนืองจากมีความเป็ นอิสระ โดยนางสาวศมจรี ย์ แก้ วขอมดี มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้ านการตรวจสอบภายในมานานกว่า ปี และเคยเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรทีเกียวข้ องกับการเข้ าปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบ
ภายได้ โดยได้ ผ่านหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรุ่ น - หลักสูตรการประเมินความเสียง หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที /
เมือวันที พฤศจิกายน
ซึงมีประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ ทัง ท่าน เข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในทีใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานทีเกียวข้ อง รวมถึงอ้ างอิงจากรายงานการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีจัดทําขึนโดยธรรมนิติ ฉบับลงวันที 11 ตุลาคม
ทังนี ธรรมนิติได้ ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ องค์ประกอบ สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดงั นี
1. การควบคุม ภายในองค์ กร (Control environment): บริ ษัทมี การกํ าหนดโครงสร้ างองค์ กร จริ ยธรรมองค์ ก ร
นโยบายและขันตอนในการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกํ า หนดหน้ าทีความ
รับผิดชอบ และมีขนตอนในการติ
ั
ดตามผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. การประเมินความเสียง (Risk assessment): บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประเมินความเสียงระดับองค์กร และมีการ
ระบุปัจจัยความเสียง การวิเคราะห์ความเสียง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพือลดระดับความเสียง นอกจากนี ยังมี
การสือสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดไว้
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control activities): บริ ษัทมีการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ในระดับกระบวนการ
โดยได้ มีการออกแบบการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการต่างๆ ไว้ ในระดับทีเพียงพอ
4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information & communication): บริ ษัทมีการออกแบบการควบคุม
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทัวไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring activities): บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเพือ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและติดตามผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มี
บุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังมีระบบควบคุมภายใน ในเรื องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากการทีกรรมการหรื อผู้บริ หาร
นําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง และบุคคลทีเกียวโยงกัน อย่าง
เพียงพอแล้ ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออืน คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีความควบคุมภายในทีเพียงพอแล้ วเช่นกัน
โดยในช่วงที ผ่านมาธรรมนิติ ได้ ดํา เนินการประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจติดตามการ
ดําเนินการตามข้ อเสนอแนะ โดยในรายงานของธรรมนิติ ได้ ระบุถึงประเด็นต่างๆ ทีบริ ษัทควรปรับปรุ ง รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน เพือให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดีและมีประสิทธิ ภาพเพียงพอทีจะรองรับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อไปในอนาคต ซึงบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื องการควบคุมภายใน และได้ กําหนดมาตรการและ
นโยบายต่างๆ รวมถึงได้ ดําเนินการแก้ ไขและปรั บปรุ งระบบการดําเนินงานตามข้ อเสนอแนะของธรรมนิติมาอย่างต่อเนือง
โดยเฉพาะประเด็นข้ อสังเกตทีมีความเสียงระดับสูง และระดับปานกลาง
ทังนี ข้ อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริ ษัททีธรรมนิติได้ ตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในฉบับล่าสุดลง
วันที พฤศจิกายน
ในขอบเขตการตรวจสอบเรื องการควบคุมการใช้ ระบบงานสารสนเทศ สามารถสรุปประเด็นปั ญหาหลัก
ทีตรวจพบ และบริ ษัทได้ ปรับปรุงแก้ ไขให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของธรรมนิติครบถ้ วนแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทีมีความเห็นต่ างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี
-ไม่มี-
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รายการระหว่ างกัน
1.
สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริ ษัทฯ กับบุ คคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที
เกิดขึนในปี 2560 และ 2561
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ซึงสามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ และรายการระหว่างกันทีเกิดขึน ได้ ดงั นี
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์
1. บริ ษัท ภาประภัส จํากัด (“PPP”)
- PPP เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิ จจัดหาและจํ าหน่ายเชื อเพลิงชี ว
99.98 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
มวลทีได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม
- 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 ยที บริ 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. บริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด (“ABP”)
- ABP เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตไม้ สบั และชีวมวลอัด
99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
แท่ง
- บริ ษัทและ ABP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4. PT Asia Biomass Indonesia (“ABI”)
- ABI เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีว
99.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
มวลในประเทศอินโดนีเซีย
- บริ ษัทและ ABI มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
5. Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”) - ABE เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิง
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 ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
- บริ ษัทและ ABE มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
6. Asia Biomass Resources SDN. BHD.
- ABR เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ว นร้ อยละ
(“ABR”)
55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว โดยบริ ษัท
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิง
ถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 3 ท่าน ดังนี
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ชีวมวลในประเทศมาเลเซีย

7. บริ ษั ท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จํ ากัด (มหาชน) (“AGE”)
ประกอบธุรกิจจําหน่ายถ่านหิน

-

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

o Mr. Law Hieng Chai ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
o Mr. Ho Kim Hee ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 11.25
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
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 ษัททีเกียวข้ องกับบริ ษัท ซึงถือหุ้นโดยบุคคล
ทีเกียวข้ 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 และนางปณิตา ควรสถาพร (บุตรของ
นายพนม และนางณัช ปภา ควรสถาพร ซึ งเป็ น
กรรมการของบริ ษัท) ถือหุ้นรวมกันร้ 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 ธิ รุ จิเกี ย รติกรรมจร (กรรมการบริ ษัท )
ร้ อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
บริ ษัทและ AGE มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
2) นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร
AGET เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกับบริ ษัท โดย AGET เป็ น
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ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บริ การขนส่ ง สิ น ค้ าโดย
รถบรรทุก

9. บริ ษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จํากัด (“AGETM”)
ประกอบธุรกิจบริ การขนถ่ายและคัดแยกถ่านหิน
บริ การเกียวกับการขนส่งทางนําหรื อทางเรื อ
10. บริ ษัท เค.เอช. ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“KHD”)
ประกอบธุรกิจขาย ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้ บริ การเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ ทีจอดรถ

-

-

11. บริ ษั ท วี วี โฮม เดคคอร์ เ รที ฟ จํ า กัด (“VVH”) ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครื องใช้ สาํ หรับครัวเรื อน
และการตกแต่งบ้ าน
12. บริ ษัท ดี. ที .ซี . เอ็ นเตอร์ ไ พรส์ จํ า กัด (“DTC”) -
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บริ ษัทย่อยของ AGE ทีมี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.00 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล้ ว และมี
ครอบครัวควรสถาพรถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 0.99 ของทุน
จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
บริ ษัทและ AGET มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
AGETM เป็ น บริ ษั ท ที เกี ยวข้ อ งกับ บริ ษั ท โดย AGETM
เป็ นบริ ษัทย่อยของ AGE ทีมี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
บริ ษัทและ AGETM มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
KHD เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกับบริ ษัท ซึงถือหุ้นโดยบุคคล
ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ดังนี
o นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริ ษั ท ) ร้ อยละ
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 และนางปณิตา ควรสถาพร (บุตรของ
นายพนม และนางณัช ปภา ควรสถาพร ซึ งเป็ น
กรรมการของบริ ษัท) ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 35.00
ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
บริ ษัทและ KHD มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
2) นางณัชปภา ควรสถาพร
3) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
VVH เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีนาง
พจนี ย์ ตังสื บ กุ ล ซึ งเป็ นน้ องสาวของนายพนม ควร
สถาพร (กรรมการบริ ษัท) เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อย
ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
DTC เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือมีนาย
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ประกอบธุ ร กิ จ จํ า หน่ า ย ให้ เช่ า ให้ บริ การ
อภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร (กรรมการบริ ษัท) เป็ นกรรมการ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านเครื อข่าย
13. Jinsolid SDN. BHD. (“JSD”) ประกอบธุรกิ จ - JSD เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ ถือหุ้น
เกียวกับเชือเพลิงชีวมวล
โดย DHSB ร้ อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชําระแล้ ว และมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกับ ABE และ ABR ซึงเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ลักษณะรายการ
ขัดแย้ ง
1. บริ ษัท ภาประภัส ขายสินค้ า
จํากัด (“PPP”)
- บริ ษัทมีการขายกะลาปาล์มให้ กบั PPP
ซือสินค้ า
- บริ ษัทมีการซือกะลาปาล์มกับ PPP
รายได้ คา่ บริ หารจัดการ
- บริ ษัทให้ บริ การบริ หารจัดการแก่ PPP ในส่วนงาน
บางส่วนทีทับซ้ อนกัน เพือให้ การบริ หารจัดการใน
กลุม่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รายได้ คา่ เช่า
- บริ ษัทให้ PPP เช่าพืนทีสําหรับเป็ นสํานักงาน โดยมี
เงือนไขการชําระค่าเช่าตามทีตกลงในสัญญาเช่า
ลูกหนีการค้ า
- เกิ ด ขึ นจากการขายสิ น ค้ า โดยมี เ งื อนไขและ
ระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง
ลูกหนีอืน
- เกิดขึนจากรายได้ ค่าบริ หารจัดการและค่าเช่าพืนที
โดยมี เ งื อนไขและระยะเวลาเรี ย กเก็ บ เงิ น ตาม
ข้ อตกลง
เจ้ าหนีการค้ า
- เกิ ด ขึ นจากการซื อสิ น ค้ า โดยมี เ งื อนไขและ
ระยะเวลาชําระเงินตามข้ อตกลง
\แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2560
2561
113.01
121.32 - การขายและซือกะลาปาล์มระหว่างบริ ษัทและ PPP เป็ นการ
ดํ า เนิ น ตามธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ขายและซื อ
127,448.70
150,813.32
กะลาปาล์มกับ PPP เมือมีรายการสังซือทีต้ องส่งมอบแต่ไม่
มีสนิ ค้ าเพือส่งมอบ จึงต้ องขายและซือสินค้ าระหว่างกันเพือ
1,176.00
1,176.93
ส่ง มอบต่อให้ ลูก ค้ า โดยการกํ า หนดราคาซื อขายจะเป็ น
ราคาปกติทีเทียบเคียงกับลูกค้ ารายอืน และเป็ นราคาทีทัง 2
ฝ่ ายตกลงร่วมกัน ทังนี การขายและซือสินค้ าระหว่างบริ ษัท
และ PPP เป็ นการบริ หารจัดการการจัดหาสินค้ าและการ
180.00
180.00
จัด การสิน ค้ า คงคลังให้ เ กิ ดประสิทธิ ภ าพสูง สุด ต่อ บริ ษั ท
โดยรวม
- บริ ษัทให้ บริ การบริ หารจัดการแก่ PPP โดยคิดค่าบริ หาร
51.15
จัดการซึงประเมินจากปริ มาณ ลักษณะของงาน และจํานวน
ชัวโมง ตามเงือนไขและอัตราทีระบุในสัญญา
- บริ ษัทให้ PPP เช่าพืนที โดยคิดอัตราค่าเช่าโดยคํานึงถึง
119.86
1,558.18
ต้ นทุนของพืนทีเช่าทีบริ ษัทจัดสรรให้ แก่ PPP ซึงสอดคล้ อง
กับราคาตลาด
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
40,193.98
72,295.21
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และเป็ น การบริ ห ารจัด การ
สินค้ า ทรัพยากรบุคคลและพืนทีในการดําเนินงานของกลุม่
บริ ษัท ซึงมีการกําหนดราคาค่าสินค้ า อัตราค่าการบริ หาร
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน
- บริ ษัทให้ PPP กู้ยืมเงินเพือการบริ หารสภาพคล่อง
ภายในกลุม่ บริ ษัท
ดอกเบียรับ
- บริ ษัทได้ รับดอกเบียจากการให้ PPP กู้ยืมเงินระยะ
สันเพือการบริ หารสภาพคล่องภายในกลุม่ บริ ษัท
เงินปั นผลรับ
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน PPP และ
PPP ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561
-

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
-

880.57
11,997.60

- -

-

2. บริ ษัท สถาพรธ
นาพัฒน์ จํากัด
(“STP”)
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ดอกเบียรับ
- บริ ษัทได้ รับดอกเบียจากการให้ STP กู้ยืมเงินระยะ
สันเพือการบริ หารสภาพคล่องภายในกลุม่ บริษัท

1,245.06

1,316.00 -

จัดการ และอัตราค่าเช่าจะคํานึงถึงต้ นทุนของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยเป็ นเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการบริ หารสภาพ
คล่องภายในกลุ่มบริ ษัท และมีการคิดดอกเบียอ้ 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 เนืองจากมีกําไรสะสม
เหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และเงินปั นผลรับนีถือ
เป็ นรายการปกติทวไป
ั
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทย่อยทีมีกําไรสะสมเพียงพอสําหรับการจ่ายเงิ น
ปั นผล
บริ ษัทมีความจํ าเป็ นในการให้ STP กู้ยืมเพือเพิมสภาพ
คล่อ งในระยะสันให้ กับ STP โดยคิ ด ดอกเบี ยเงิ น กู้ยื ม
ดัง กล่า วอ้ า งอิ ง จากต้ น ทุน ทางการเงิ น ที บริ ษั ท กู้ ยื ม จาก
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
รายได้ คา่ เช่า
- บริ ษัทให้ STP เช่าพืนทีสําหรับเป็ นสํานักงาน และ
พืนทีจอดรถ โดยมีเงือนไขการชําระค่าเช่าตามทีตก
ลงในสัญญาเช่า
ค่าขนส่ง
- บริ ษัทว่าจ้ าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่าขนส่ง
เป็ นไปตามสัญญาจัดจ้ างขนส่งซึงมีเงือนไข
มาตรฐานเหมือนกับสัญญาทีบริษัททํากับบริษัท
ให้ บริ การขนส่งภายนอก
ค่าเช่ารถ
- บริ ษัทมีการเช่ารถตักและรถแท็งก์นาจาก
ํ
STP เพือ
ใช้ ในการดําเนินงานของบริ ษัท โดยมีเงือนไขการ
ชําระค่าเช่าตามทีตกลงในสัญญาเช่า
ค่านํามัน อะไหล่ และวัสดุสนเปลื
ิ อง
- บริ ษัทจ่ายค่านํามัน อะไหล่ และวัสดุสนเปลื
ิ องที
เกิดขึนจากการเช่ารถจาก STP ตามทีได้ ตกลงใน
สัญญาเช่า
ลูกหนีอืน
- เกิดขึนจากรายได้ ค่าบริ หารจัดการและค่าเช่าพืนที
โดยมี เ งื อนไขและระยะเวลาเรี ย กเก็ บ เงิ น ตาม
ข้ อตกลง และเกิดจากการ ABM รับโอนพนักงานซึง

\แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561
1,018.80
1,018.80

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
-

46,755.35

38,490.34
-

277.50

625.57

88.64

1,011.91 -

84.90

2,972.11 -

สถาบันการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการบริ หารสภาพ
คล่องภายในกลุ่มบริ ษัท และมีการคิดดอกเบียอ้ างอิงกับ
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
บริ ษัทให้ STP เช่าพืนที โดยอัตราค่าเช่าจะกํ าหนดโดย
คํานึงถึงต้ นทุนของพืนทีเช่าทีบริ ษัทจัดสรรให้ แก่ STP ซึง
สอดคล้ องกับราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริ ษัท ซึงมีก ารคิด อัตราค่าเช่ าโดย
คํ า นึ ง ถึ ง ต้ น ทุน พื นที ของบริ ษั ท และสอดคล้ อ งกับ ราคา
ตลาด
บริ ษัทมีการใช้ บริ การขนส่งของ STP โดยบริ ษัทมีมาตรฐาน
การพิจารณาการว่าจ้ าง STP เช่นเดียวกับการว่าจ้ างขนส่ง
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารรายอื น ทังนี การคิ ด อัต ราค่า จ้ า งเป็ น ไปตาม
เกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้ างผู้ให้ บริ การขนส่งรายอืน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ซึงมี ค่า บริ ก าร และเงื อนไข
ก า ร ค้ า เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ที บ ริ ษั ท เ ข้ า ทํ า ร า ย ก า ร กั บ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
มีหนีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
จาก STP
ดอกเบียค้ างรับ
- เกิดขึนจากเงินกู้ยืมระยะสัน โดยมีเงือนไขการชําระ
ดอกเบียตามทีตกลง
เงินกู้ยืมระยะสัน
- บริ ษัทให้ STP กู้ยืมเงินระยะสันเพือการบริ หาร
สภาพคล่องภายในกลุม่ บริ ษัท
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
- เกิดขึนจากการว่าจ้ างขนส่ง โดยมีเงือนไขและ
ระยะเวลาชําระเงินตามข้ อตกลง
ค่าขนส่ง (PPP)
- PPP จ้ าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่าขนส่งเป็ นไป
ตามสัญญาจัดจ้ างขนส่งซึงมีเงือนไขมาตรฐาน
เหมือนกับสัญญาที PPP ทํากับบริ ษัทให้ บริ การ
ขนส่งภายนอก
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน (PPP)
- เกิดขึนจากการว่าจ้ างขนส่ง โดยมีเงือนไขและ
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มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

552.41

37,600.

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

1,868.41 -

37,600.
-

7,717.65

15,680.69
-

2,080.24

1,315.77
-

99.92

722.43

บุคคลภายนอก
บริ ษัทเช่ารถจาก STP โดยจ่ายอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท ซึงมีการจ่ายค่าเช่าตามราคา
ตลาด
ค่านํามัน อะไหล่ และวัสดุสนเปลื
ิ องทีเกิดขึนเป็ นค่าใช้ จา่ ยที
เกิ ดขึนตามปกติจากการเช่ารถ ซึงเทียบเคียงได้ กับการที
บริ ษัทเช่ารถกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และมี เ งื อนไขการค้ า
เช่นเดียวกับทีทํากับบุคคลภายนอก
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 เนืองจากมีกําไรสะสม
เหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และเงินปั นผลรับนีถือ
เป็ นรายการปกติทวไป
ั
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
ระยะเวลาชําระเงินตามข้ อตกลง
เงินปั นผลรับ
- บริ ษัทได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน STP และ
STP ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561
4,999.75

3. PT Asia Biomass ซือสินค้ า (รวมซือสินค้ าระหว่างทาง)
Indonesia (“ABI”) - บริ ษัทซือกะลาปาล์มจาก ABI ซึงเป็ นผู้จดั หากะลา
ปาล์มจากผู้ขายในประเทศอินโดนีเซีย
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
- การซือกะลาปาล์มจาก ABI จะต้ องมีการจ่ายเงิน
ค่าซือสินค้ าล่วงหน้ า เหมือนกับซือกะลาปาล์มกับ
ผู้ขายรายอืน

63,548.03

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

71,027.56

ซือสินค้ า
- บริ ษัทซือกะลาปาล์มจาก ABE ซึงเป็ นผู้จดั หากะลา
ปาล์มจากผู้ขายในประเทศมาเลเซีย

\แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

3,478.64

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
-

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทย่อยทีมีกําไรสะสมเพียงพอสําหรับการจ่ายเงิ น
ปั นผล

- - บริ ษั ท มี ค วามจํ า เป็ นในการซื อกะลาปาล์ ม จาก ABI
เนื องจาก ABI สามารถจัดหากะลาปาล์ มจากประเทศ
อินโดนีเซียในราคาและปริ มาณทีบริ ษัทต้ องการได้ โดยใช้
5,169.71
ความชํ านาญจากพนักงานในพืนที ซึงการซือกะลาปาล์ม
จาก ABI เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริ ษัท โดย
มีราคาและเงือนไขต่างๆ ในการซือสินค้ า รวมถึงการจ่ายเงิน
ค่าสินค้ าล่วงหน้ าเช่นเดียวกับทีบริ ษัททํารายการกับผู้จัด
จําหน่ายสินค้ ารายอืนๆ ของบริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงือนไขการค้ า
เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
47,380.14 - บริ ษั ท มี ค วามจํ า เป็ นในการซื อกะลาปาล์ ม จาก ABE
เนืองจาก ABE สามารถจัดหากะลาปาล์มจากมาเลเซียใน
ราคาและปริ มาณทีบริ ษัทต้ องการได้ โดยใช้ ความชํานาญ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
- การซือกะลาปาล์มจาก ABE จะต้ องมีการจ่ายเงิน
ค่าซือสินค้ าล่วงหน้ า เหมือนกับซือกะลาปาล์มกับ
ผู้ขายรายอืน

5. Asia Biomass
Resources SDN.
BHD. (“ABR”)
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ซือสินค้ า
- บริ ษัทซือกะลาปาล์มจาก ABR ซึงเป็ นผู้จดั หากะลา
ปาล์มจากผู้ขายในประเทศมาเลเซีย
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
- การซือกะลาปาล์มจาก ABR จะต้ องมีการจ่ายเงิน
ค่าซือสินค้ าล่วงหน้ า เหมือนกับซือกะลาปาล์มกับ
ผู้ขายรายอืน
เงินปั นผลรับ
- บริ ษัทได้ รับเงิ นปั นผลจากการลงทุนใน ABR และ

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

59,212.43

17,424.88

86,731.57

266.47

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

จากพนักงานในพืนที ซึงการซือกะลาปาล์มจาก ABE เป็ น
การดําเนินการตามธุรกิ จปกติของบริ ษัท โดยมีราคาและ
เงือนไขต่างๆ ในการซือสินค้ า รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินค้ า
21,031.47
ล่วงหน้ าเช่นเดียวกับทีบริ ษัททํารายการกับผู้จัดจํ าหน่าย
สินค้ ารายอืนๆ ของบริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงือนไขการค้ า
เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
86,921.46 - บริ ษั ท มี ค วามจํ า เป็ นในการซื อกะลาปาล์ ม จาก ABR
เนื องจาก ABR สามารถจัด หากะลาปาล์ ม จากประเทศ
มาเลเซี ยในราคาและปริ มาณที บริ ษัท ต้ อ งการได้ โดยใช้
20,720.45
ความชํ านาญจากพนักงานในพืนที ซึงการซือกะลาปาล์ม
จาก ABR เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริ ษัท โดย
มีราคาและเงือนไขต่างๆ ในการซือสินค้ า รวมถึงการจ่ายเงิน
ค่าสินค้ าล่วงหน้ าเช่นเดียวกับทีบริ ษัททํารายการกับผู้จัด
จําหน่ายสินค้ ารายอืนๆ ของบริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
ABR ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี
ขายสินค้ า
- บริ ษัทขายกะลาปาล์มให้ ABR
ลูกหนีการค้ า
- เกิ ด ขึ นจากการขายสิ น ค้ า โดยมี เ งื อนไขและ
ระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง
เจ้ าหนีการค้ า
- เกิ ด ขึนจากการซื อกะลาปาล์ ม จาก ABR ตาม
สัญญาซือขาย และมูลค่าสินค้ าทีได้ รับเกินกว่าเงิน
จ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561
-

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

465.58
-

-

444.74

-

6,830.39
-

-

6. บริ ษัท เอเชีย กรี น รายได้ บริ การขนส่ง (STP)
เอนเนอจี จํากัด
- AGE จ้ าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่าขนส่งเป็ นไป
(มหาชน) (“AGE”)
ตามสัญ ญาจัด จ้ างขนส่ง ซึ งมี เ งื อนไขมาตรฐาน
เหมือนกับสัญญาที AGE ทํากับบริ ษัทให้ บริ การ

\แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

985.76

3,061.15 -

เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงือนไขการค้ า
เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
บริ ษั ท มี เ งิ น ลงทุน ใน ABR โดยถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ
55.00 ของทุน จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล้ ว ในปี 2560
และ ABR ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เนืองจากมีกําไรสะสม
เหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และเงินปั นผลรับนีถือ
เป็ นรายการปกติทวไป
ั
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทย่อยทีมีกําไรสะสมเพียงพอสําหรับการจ่ายเงิ น
ปั นผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงือนไขการค้ า
เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
STP ให้ บริ การขนส่งกับ AGE โดยมีการคิดอัตราค่าบริ การ
เช่นเดียวกับการให้ บริ การขนส่งลูกค้ ารายอืน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

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

ส่วนที 2 หน้ าที 150

ลักษณะรายการ
ขนส่งภายนอก
รายได้ อืน (STP)
- STP มีรายได้ จากการขายของเหลือใช้ ให้ AGE
ลูกหนีการค้ า (STP)
- เกิ ดขึนจากการให้ บริ การขนส่ง โดยมีเงือนไขและ
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 างขนส่งซึงมีเงือนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที
บริ ษัททํากับบริ ษัทให้ บริ การขนส่งภายนอก
รายได้ จากการให้ บริ การ (STP)
- AGET จ้ าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่าขนส่งเป็ นไป
ตามสัญ ญาจัด จ้ างขนส่ง ซึ งมี เ งื อนไขมาตรฐาน
เหมือนกับสัญญาที AGET ทํากับบริ ษัทให้ บริ การ
ขนส่งภายนอก
รายได้ อืน (STP)
- STP มีรายได้ จากการขายสินทรัพย์ ให้ AGE

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

8.00

-

187.70

982.23

1,741.09

15.00

-

ดําเนินธุรกิ จปกติของ STP ซึงมีค่าบริ การ และเงื อนไข
การค้ า เช่ น เดี ย วกั บ ที STP
เข้ าทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอก

4,557.72 - บริ ษัท และ PPP มีการใช้ บริ การขนส่งของ AGET โดย
บริ ษั ทมี ม าตรฐานการ พิ จ ารณาการว่ า จ้ าง AGET
เช่นเดียวกับการว่าจ้ างขนส่งผู้ให้ บริ การรายอืน ทังนี การคิด
อัตราค่าจ้ างเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้ างผู้ให้
บริ การขนส่งรายอืน
4.80 - STP มีการให้ บริ การขนส่งกับ AGET โดยการคิดอัตรา
ค่า จ้ า งเป็ น ไปตามเกณฑ์ เ ดี ย วกัน กับ อัต ราว่า จ้ า งที STP
เรี ยกเก็บกับผู้วา่ จ้ างขนส่งรายอืน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงมีค่าบริ การ
.
และเงือนไขการค้ า เช่นเดียวกับทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเข้ า
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

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

9. บริ ษัท เอจีอี มา
รี น โลจิสติกส์

ลักษณะรายการ
ลูกหนีการค้ า (STP)
- เกิ ดขึนจากการให้ บริ การขนส่ง โดยมีเงื อนไขคิ ด
ค่าบริ การและระยะเวลาชําระเงิ นตามสัญญาจัด
จ้ างขนส่งทัวไป
เจ้ าหนีการค้ า (สําหรับบริ ษัท และ PPP)
- เกิ ด ขึนจากการใช้ บ ริ ก ารขนส่ง โดยมี เ งื อนไขคิ ด
ค่าบริ การและระยะเวลาชํ าระเงิ นตามสัญญาจัด
จ้ างขนส่งทัวไป
ค่าบริ การอืน ๆ
- มี ก ารใช้ บ ริ ก ารท่ า เรื อ รถตัก สิน ค้ า และเครื องชัง
นําหนักสินค้ าจาก AGETM โดยกําหนดค่าบริ การ
เป็ นไปตามเงื อนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที
บริ ษัททํากับบริ ษัทให้ บริ การภายนอก

ค่าขนส่ง (สําหรับบริ ษัท และ PPP)
- บริ ษั ท และ PPP มี ก ารใช้ บ ริ ก ารขนส่ง สิน ค้ า จาก

\แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
ทํารายการกับบุคคลภายนอก

1,439.70

63.88

-

479.36

- - บริ ษัท มีการใช้ บ ริ การท่าเรื อของ AGETM โดยบริ ษัท มี
มาตรฐานการพิจารณาการใช้ บริ การ AGETM เช่นเดียวกับ
การใช้ บริ การผู้ให้ บริ การรายอืน ทังนี การคิดอัตราค่าบริ การ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ เดีย วกันกับอัต ราค่าบริ ก ารผู้ให้ บริ การ
ท่าเรื อรายอืน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีราคาหรื อ
ค่าบริ การ และเงือนไขการค้ า เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
7,725.75 - บริ ษัท และ PPP มีการใช้ บริ การขนส่งของ AGEM โดย
บริ ษั ทมี ม าตรฐานการพิ จ ารณาการว่ า จ้ าง AGEM
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง
จํากัด (“AGEM”)

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

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

AGEM โดยกําหนดค่าขนส่งเป็ นไปตามสัญญาจัด
จ้ างขนส่งซึงมีเงือนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที
บริ ษัททํากับบริ ษัทให้ บริ การขนส่งภายนอก
เจ้ าหนีการค้ า (สําหรับบริ ษัท และ PPP)
- เกิ ด ขึนจากการใช้ บ ริ ก ารขนส่ง โดยมี เ งื อนไขคิ ด
ค่าบริ การและระยะเวลาชํ าระเงิ นตามสัญญาจัด
จ้ างขนส่งทัวไป

-

ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าไฟฟ้า
- บริ ษั ท เช่ า สํ า นั ก งานจาก KHD โดยลงนามใน
สัญญาเช่าครังแรกเมือวันที 1 กันยายน 2555 ซึงได้
มีการต่อสัญญาเช่าเรื อยมา โดยอัตราค่าเช่ามิได้ มี
การเปลียนแปลงจนถึงปั จจุบนั ซึงสัญญาเช่าฉบับ
ปั จ จุ บัน ลงนามเมื อวัน ที 1 ตุล าคม 2560 มี อ ายุ
สัญญาเช่า 1 ปี โดยมีอตั ราค่าเช่า ตารางเมตรละ

1,227.00
618.18

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

เช่นเดียวกับการว่าจ้ างขนส่งผู้ให้ บริ การรายอืน ทังนี การคิด
อัตราค่าจ้ างเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้ างผู้ให้
บริ การขนส่งรายอืน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
178.82
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีราคาหรื อ
ค่าบริ การ และเงือนไขการค้ า เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
1,227.00 - บริ ษัท เช่าสํานัก งานจาก KHD เพือใช้ ทีตังของสํานักงาน
636.04
ใหญ่ ซึงเป็ นรายการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติ โดยมี
อัต ราค่า เช่ า และเงื อนไขต่างๆ ในการเช่ า และรั บบริ ก าร
สาธารณูปโภคเป็ นไปตามสัญญาทีทําร่ วมกัน ซึงสามารถ
เทียบเคียงได้ กบั การเช่าอาคารสํานักงานทีตังอยู่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับบริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการตามการ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

250 บาท ซึงเป็ นอัตราค่าเช่าทีสามารถเทียบเคียง
ได้ กับอัตราค่าเช่าของอาคารสํานักงานในละแวก
เดียวกัน นอกจากค่าเช่าแล้ ว บริ ษัทจะมีภาระต้ อง
ชําระค่าสาธารณูปโภคให้ ทาง KHD โดยค่าใช้ จ่าย
ดัง กล่า วจะคิ ด ตามปริ ม าณการใช้ จ ริ ง ในอัต ราที
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 าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
- เกิดขึนจากการค่าเช่าสํานักงานค้ างจ่ายทียังไม่ครบ
กําหนดชําระเงิน
11. บ ริ ษั ท วี วี โ ฮ ม ซือสินค้ า
เ ด ค ค อ ร์ เ ร ที ฟ - บริ ษั ท ซื อสิ น ค้ า ประเภทขี กบจาก VVHเป็ น ครั ง
จํากัด (“VVH”)
ค ร า ว โ ด ย มี ร า ค า ซื อ แ ล ะ เ งื อ น ไ ข ก า ร ค้ า
เช่นเดียวกับทีบริ ษัททํารายการกับบุคคลภายนอก
12. บริ ษัท ดี.ที.ซี. เอ็น ค่าติดตังและค่าเช่า GPS (STP)
เตอร์ ไ พรส์ จํ า กั ด - เป็ นค่าติดตัง GPS และค่าเช่า GPS สําหรั บ
(“DTC”)
ยานพาหนะของ STP
เจ้ าหนีอืน (STP)
- เกิดขึนจากค่าเช่า GPS สําหรับยานพาหนะ โดยมี

\แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงือนไขการค้ า
สามารถเที ย บเคี ย งกับ การเช่ า อาคารสํ า นัก งานที อยู่ใ น
บริ เวณใกล้ เคียงกับบริ ษัท

151.39

160.40

20.00

32.00 - บริ ษัทมีการซือสินค้ าจาก VVH ซึงเป็ นการดําเนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยมีราคาและเงือนไขต่างๆ ในการซือ
สินค้ าเช่นเดียวกับทีบริ ษัททํารายการกับผู้จดั จําหน่ายสินค้ า
รายอืนๆ ของบริ ษัท

220.26

195.76 - STP มีการใช้ บริ การซ่อมแซมยานพาหนะ ติดตังและเช่า
เครื อง GPS โดยมี ม าตรฐานการพิ จ ารณาการใช้ บริ ก าร
DTC เช่นเดียวกับการใช้ บริ การผู้ให้ บริ การรายอืน ทังนี การ
18.51
คิ ด อัต ราค่ า บริ ก ารเป็ น ไปตามเกณฑ์ เ ดี ย วกั น กับ อัต รา
ค่าบริ การผู้ให้ บริ การรายอืน

17.33
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

เงือนไขและระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง

13. Jinsolid SDN.
BHD. (“JSD”)
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ซือสินค้ า
- บริ ษัทซือสินค้ าประเภทกะลาปาล์มจาก JSD ซึง
เป็ น การซื อจากประเทศมาเลเซี ย เพื อส่ง ออกไป
ต่า งประเทศและนํ า มาจํ า หน่า ยในประเทศ โดย
JSD ก็ ป ระกอบธุ ร กิ จ จํ า หน่ า ยเชื อเพลิ ง ชี ว มวล
เช่นเดียวกับบริ ษัทแต่ตงอยู
ั ่ในมาเลเซีย โดยมีราคา
ซื อและเงื อนไขการค้ าเช่ น เดี ย วกั บ ที บริ ษั ท ทํ า
รายการกับบุคคลภายนอก
เจ้ าหนีการค้ า
- เกิ ด ขึนจากการซื อกะลาปาล์ ม จาก ABR ตาม
สัญญาซือขาย และมูลค่าสินค้ าทีได้ รับเกินกว่าเงิน
จ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าต่างประเทศ

-

-

347.93

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และมีราคาหรื อ
ค่าบริ การ และเงือนไขการค้ า เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
432.80 - บริ ษั ท มี ก ารซื อกะลาปาล์ ม จาก JSD ซึ งเป็ น การนํ า เข้ า
สินค้ าจากประเทศมาเลเซีย ก่อนทีบริ ษัทจะสามารถจัดตัง
บริ ษัทย่อ ย ABE และ ABR และดําเนิ นการซือขายผ่า น
ABE และ ABR เองได้ โดยเป็ นการดําเนินการตามธุรกิจ
ปกติของบริ ษัท เพือให้ บริ ษัทสามารจัดซือจัดหากะลาปาล์ม
ในมาเลเซียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีราคาและเงือนไข
ต่างๆ ในการซือตามสัญญาทีตกลงกัน เช่นเดียวกับทีบริ ษัท
ทํารายการกับผู้จดั จําหน่ายต่างประเทศรายอืนๆ ของบริ ษัท
102.12 - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงือนไขการค้ า
เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- เป็ น เงิ น ที บริ ษั ท จ่ า ยล่ว งหน้ า ให้ แ ก่ JSD เป็ น ค่ า
สินค้ าทีบริ ษัทมีสญ
ั ญาจะซือกับ JSD ก่อนที ABE
และ ABR จะเริ มดําเนินงาน

\แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
ในการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้
เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริ ษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลทีเกี ยวโยงกันนัน บริ ษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อบังคับ
ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียจะไม่
สามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณีทีกฎหมายกําหนดให้ รายการระหว่างกันนันต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะ
จัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมเพือพิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นในการทํารายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนัน ๆ ทังนี ในการเข้ าทํารายการทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีมีเงือนไขการค้ าโดยทัวไป และ
รายการทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้ าโดยทัวไป ให้ เป็ นไปตามหลักการดังนี
(ก)
การทํารายการทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีมีเงือนไขการค้ าโดยทัวไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันทีเป็ นข้ อตกลง
ทางการค้ าทีมีเงือนไขการค้ าโดยทัวไประหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ อง
ได้ หากรายการดัง กล่า วนันมี ข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลัก ษณะเดีย วกับที วิ ญ ูช นจะพึง กระทํ า กับ คู่ส ัญญาทัวไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
บุคคลทีมีความเกียวข้ อง (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี บริ ษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าวเพือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
(ข)
การทํารายการทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้ าโดยทัวไป
การทํารายการทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้ าโดยทัวไปจะต้ องได้ รับการพิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป ทังนี ให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้ อบังคับ ประกาศ และ
คําสังของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน
ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจจะเกิดขึน บริ ษัท
จะแต่งตังผู้เชี ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพือให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เพือให้
มันใจว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของบริ ษัทเป็ น
สําคัญ ทังนี บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
2.

ส่วนที 2 หน้ าที 156

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

3.

นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต และแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนันคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ รวมทังข้ อบังคับ ประกาศ และคํ าสังของคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกียวโยงกันของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี ภายหลังการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ ว บริ ษัทคาดว่าจะมีการทํารายการระหว่าง
กันกับบริ ษัทในกลุม่ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกัน ในลักษณะทีเป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ และการให้ ความช่วยเหลือหรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงสามารถสรุปได้ ดงั นี
1. การซือหรื อจําหน่ายสินค้ าระหว่างบริ ษัทในกลุ่ม และบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ ง ซึงเป็ นธุรกิ จปกติของ
บริ ษัท โดยมีการกําหนดราคาขายตามวิธี Cost Plus Pricing Method กล่าวคือ เป็ นการกําหนดราคาขาย
จากต้ นทุนเชือเพลิงชีวมวล บวกค่าขนส่ง บวกค่าใช้ จ่ายในการขาย เป็ นต้ น บวกกําไรขันต้ น ซึงนโยบายการ
กําหนดราคาดังกล่าวเป็ นเงือนไขเดียวกันกับราคาขายทีขายให้ แก่บคุ คลอืนทัวไป
2. การให้ หรื อรับบริ การขนส่งสินค้ าระหว่างบริ ษัทในกลุ่ม และบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ ง ซึงถื อเป็ นธุรกิ จ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยราคาขนส่งเป็ นราคาทีตกลงกันตามสัญญา และมีเงือนไขเป็ นมาตรฐานเดียวกับที
บริ ษัทมีข้อตกลงกับบริ ษัทให้ บริ การขนส่งอืนในอุตสาหกรรม
3. การทําสัญญาเช่าพืนทีอาคาร จากบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ ง โดยคิดค่าเช่าพืนทีและค่าบริ การในอัตราที
สามารถเทียบเคียงได้ กบั อัตราค่าเช่าในบริ เวณใกล้ เคียง อย่างไรก็ตาม รายการเช่าห้ องเก็บเอกสารบัญชี
จากนายกิติชยั เดชไพบูลย์ยศนัน จะไม่เกิดรายการขึนอีกในอนาคต เนืองจากปั จจุบนั บริ ษัทได้ ย้ายทีเก็บ
เอกสารบัญชีจากพืนทีของนายกิติชยั เป็ นพืนทีในสํานักงานใหญ่แล้ ว
4. รายการเช่าหรื อให้ เช่าทรัพย์สินทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง ซึงเป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกําหนดราคาค่าเช่าจะคํานึงถึงต้ นทุนในการได้ มาซึง
ทรัพย์สนิ และความเหมาะสมของราคาเช่าในท้ องตลาดเป็ นสําคัญ โดยจะมีการทําสัญญาเช่า และกําหนด
เงือนไขให้ ชดั เจนและเป็ นธรรมสามารถเทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรม
5. รายการให้ บริ การและ/หรื อรับบริ การต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อย และ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ซึงถื อเป็ นการทํารายการประเภทสนับสนุนธุรกิ จปกติ ราคาค่าบริ การและ
เงื อนไขทางการค้ า หรื อ ข้ อ ตกลงอื นๆ จะต้ อ งมี ล ัก ษณะใกล้ เ คี ย งกับ ที บริ ษั ท ได้ รั บ หรื อ ชํ า ระให้ แ ก่
บุคคลภายนอกแล้ วแต่กรณี
ทังนี หากเกิดรายการระหว่างกันขึน บริ ษัทจะดําเนินการตามมาตรการหรื อขันตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการ
ระหว่างกันตามทีกล่าวไปแล้ วข้ างต้ นอย่างเคร่งครัด
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ฐานะการเงินและผลดําเนินการ
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ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
งบการเงิน
ก) ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับงบประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุ ปได้
ดังนี
ปี

ชือผู้สอบบัญชี

2559
2560

นายเมธี รัตนศรี เมธา
นายเมธี รัตนศรี เมธา

2561

นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา

เลขทะเบียน
ของผู้สอบบัญชี
3425
3425
3196

บริษัทผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จํากัด
บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด

ข) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินสําหรับปี 2559 ตรวจสอบโดยนายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จาก
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน กลต. มีความเห็นว่า
งบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชี ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษัทตาม
ข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเกียวข้ อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี โดย
ผู้ส อบบัญ ชี เ ชื อว่า หลัก ฐานการสอบบัญชี ที ผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ รับ เพี ย งพอและเหมาะสมเพือใช้ เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
งบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินสําหรับปี 2560 ตรวจสอบโดยนายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จาก
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน กลต. มีความเห็นว่า
งบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ ให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 ว่างบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ณ วันทีและสําหรั บปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2559 ได้ รับ การปรั บ ปรุ ง ใหม่จาก
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ผลกระทบของข้ อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีสนิ ค้ าคงเหลือ ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงวิธีการปั นส่วนโสหุ้ยการผลิตใหม่
โดยกระทบต่อสินค้ าคงเหลือจํานวน 3.3 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.43 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม) และจํานวน
2.3 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.31 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ) และกระทบต่อกําไรสําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1.2 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 4.6 ของกําไรสําหรับปี ในงบการเงินรวม) และจํานวน 0.4 ล้ าน
บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.76 ของกําไรสําหรับปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทังนี ผู้สอบบัญชีมิได้ แสดงความเห็นอย่างมี
เงือนไขในเรื องนี
ผู้สอบบัญชี ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษัทตาม
ข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเกียวข้ อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี โดย
ผู้ส อบบัญ ชี เ ชื อว่า หลัก ฐานการสอบบัญชี ที ผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ รับ เพี ย งพอและเหมาะสมเพือใช้ เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
งบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินสําหรับปี 2561 ตรวจสอบโดยนายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3196
จากบริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน กลต. มี
ความเห็นว่า งบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และผลการ
ดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของ
บริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชี ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษัทตาม
ข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเกียวข้ อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี โดย
ผู้ส อบบัญ ชี เ ชื อว่า หลัก ฐานการสอบบัญชี ที ผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ รับ เพี ย งพอและเหมาะสมเพือใช้ เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
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ค)

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

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - กิจการอืน
สินค้ าคงเหลือ
ลูกหนีกรมสรรพากร
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนี อื น – กิ จ การที เกี ยว
ข้ องกัน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน - กิจการอืน
ส่วนของหนีสินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการ
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ส่วนที 3 หน้ าที 160

ปี 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
จํานวน ร้ อยละ

ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2560
จํานวน

ร้ อยละ

ปี 2561
จํานวน

ร้ อยละ

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

.
.
.
.
.
.
.
.

.
0.
.
.
0.
.
.
.

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

10.00
27 .
.
.
.
.
.

1. 4
.
0.3
.
1.
.
100.00

508.49

66.73

562.43

69.57

.

.

0.29
57.80

0.04
7.58

1.86
41.37

0.23
5.12

.
.

0.
.

5.55
3.84

0.73
0.50

4.29

0.53

.

0.

2.85

0.35

1.12
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0.18
1( - )

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท

เงินปั นผลค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนีสินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นเฉพาะบริษัท
ส่วนได้ สว่ นเสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
จํานวน ร้ อยละ
41.04
5.39
1.58
0.21
618.59
81.18

ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2560
จํานวน
33.75
2.33
648.88

ร้ อยละ
4.18
0.29
80.27

ปี 2561
จํานวน

ร้ อยละ

2.48
404.80

0.38
62.50

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

1.14
2.26
3.40
408.20

0.18
0.35
0.53
63.03

76.00
5.17

9.97
0.68

112.50
5.17

13.91
0.64

150.00
90.51

23.16
13.97

2.48

0.33

2.48

0.31

2.48

0.38

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

6.10
4.31
(10.03)
243.36
(3.92)
239.44
647.64

0.94
0.66
(1.55)
37.58
0.61
36.97
100.00
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(2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย: ล้ านบาท

รายได้
รายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายสินค้ าและต้ นทุนการให้ บริ การ
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อย
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกั น ภั ย สํ า หรั บโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
กํ า ไร (ขาดทุ น ) เบ็ ด เสร็ จ อื นสํ า หรั บ ปี – สุ ท ธิ
จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นทีไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นทีไม่มีอํานาจควบคุม

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2560

ปี 2559
(ปรับปรุ งใหม่ ) 1/
จํานวน ร้ อยละ

จํานวน

1,278.28
16.55
1,294.83

98.72
1.28
100.00

1,006.75
158.38
85.29
1,250.42

ปี 2561

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

1,240.90
5.16
1,246.06

99.59
0.41
100.00

1,288.83
9.38
1,298.21

99.27
0.73
100.00

77.75
12.23
6.59
96.57

946.22
172.80
96.90
1,215.92

75.93
13.87
7.78
97.58

1,081.22
165.16
83.66
1,330.05

83.89
12.81
6.49
103.20

44.41
(12.74)
31.67
(5.32)
26.35

3.43
(0.98)
2.45
(0.41)
2.04

30.14
(13.11)
17.03
(1.61)
15.42

2.42
(1.05)
1.37
(0.13)
1.24

(31.84)
(11.42)
43.26
7.29
(35.96)

(2.47)
(0.89)
(3.36)
0.57
(2.79)

(9.32)

(0.72)

(0.26)

(0.02)

(1.3)

(0.02)

-

-

1.96

0.15

0.96

0.15

(9.32)
17.03

(0.72)
1.32

1.70
17.12

0.13
1.37

(0.35)
(36.31)

(0.05)
(5.61)

26.18
0.17

2.02
0.02

15.63
(0.21)

1.26
(0.02)

(31.15)
(4.81)

(4.81)
(0.74)

16.86
0.17

1.30
0.02

17.33
(0.21)

1.39
(0.02)

(31.14)
(5.17)

4.81
(0.80)

หมายเหตุ:
1/ เป็ นการปรับปรุงใหม่โดยการคํานวณของบริ ษัทเพือการเปรี ยบเทียบ ซึงยังไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
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(3) งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
หน่ วย: ล้ านบาท

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1/
(ปรับปรุ งใหม่ )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพิมขึน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ค่าเผือการปรับมูลค่าสินค้ าลดลง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพิมขึน
ขาดทุน (กํ า ไร) จากอัต ราแลกเปลี ยนและการวัด มูล ค่ า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ทียังไม่เกิดขึนจริ ง
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร

26.35

15.42

(35.96)

18.27
1.19
(0.33)
12.32
(2.23)
0.58

18.46
0.63
(0.15)
12.86
(0.08)
0.71

18.72
0.57
(0.12)
10.68
3.49
0.68

0.89

0.44

0.01

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากสินค้ าไฟไหม้
รายได้ คา่ สินไหมทดแทน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้

(8.85)
(0.10)
5.32
53.41

(4.38)
0.03
1.61
45.55

(0.10)
(6.80)
(8.83)

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

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

(36.64)
(0.79)
194.72
(8.74)
6.34

(1.90)
15.48
(0.64)

1.57
(16.67)
0.31

1.34
0.34
0.89

การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนิ นงาน
สินทรัพย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิมขึน)
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - กิจการอืน
สินค้ าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน - กิจการอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
ส่วนที 2.4.15 หน้ า 163

(0.05)

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

เงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบียรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากค่าสินไหมทดแทน
สินทรัพย์ถาวรเพิมขึน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิมขึน
ส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบีย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เพิมขึน (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการลดลง
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิมทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัต ราแลกเปลียนของเงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี

97.21
(14.81)
82.40

(31.47)
(5.51)
(36.98)

148.58
(4.73)
143.85

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)

0.12
6.91
(28.51)
(21.48)

(11.91)

(12.22)

(10.67)

(24.34)
(9.41)
(45.66)

53.94
(6.29)
36.50
(41.04)
30.89

(209.30)
(4.29)
125.94
(33.75)
(132.07)

(0.13)
(9.28)

(0.02)
(0.09)

(0.01)
(1.12)

5.62
43.56
49.18

(13.29)
49.18
35.89

(10.83)
35.89
25.06

หมายเหตุ:
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ง) ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี
ระยะเวลาชําระหนี
Cash Cycle
อั ต ราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํ า ไร
(PROFITABILITY RATIO)
อัตราส่วนกําไรขันต้ น
อัตราส่วนกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
อัตราส่วนกําไรอืน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อั ต ราส่ วนแสดงประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL
POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล2/

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(ปรับปรุ งใหม่ ) 1/
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

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

0.81
0.39
0.23
11.29
31.88
3.92
91.82
46.85
7.68
116.02

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

21.24
2.18
1.30
295.82
2.02
18.59

23.75
2.01
0.42
(148.05)
1.25
11.26

16.11
(3.20)
0.73
(349.07)
(2.40)
(15.88)

(%)
(%)
(เท่า)

3.41
16.18
1.69

1.99
12.26
1.59

(2.26)
(4.48)
1.78

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

4.72
1.84
1.30
156.75

4.29
(0.88)
(0.51)
215.89

1.70
3.26
(1.86)
-

หมายเหตุ:
1/ เป็ นการคํานวณจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีปรับปรุงใหม่โดยการคํานวณของบริษัทเพือการเปรียบเทียบ ซึงยังไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
2/ อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 คํานวณจากจํานวนเงินปันผลทีคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2560 ซึงเป็ นการจ่ายจากกําไรสะสม หารด้ วยกําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
คําอธิบายและการวิเคราห์ของฝ่ ายจัดการของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (ซึงต่อไป
จะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 โดยการวิเคราะห์ในหัวข้ อนีจะอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริ ษัทสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
ต้ นทุนในการจัดจํา หน่าย
ค่า ใช้ จ่า ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ค่า ตอบแทนกรรมการ
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่า ย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่า ใช้ จ่า ย (รายได้ ) ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่

1.

หน่ วย: พันบาท

ปี 2561
ปี 2560
1,285,323 99.0% 1,239,551 99.5%
3,508
1,348 0.1%
0.3%
9,378
5,159 0.4%
0.7%
1,298,209 100.0% 1,246,058 100.0%
1,078,133 83.0%
945,171 75.9%
3,090
1,046 0.1%
0.2%
165,160 12.7%
172,797 13.9%
80,702
87,365 7.0%
6.2%
6,672 0.5%
0.0%
2,960
2,870 0.2%
0.2%
11,417
13,109 1.1%
0.9%
1,341,462 103.3% 1,229,030 98.6%
(43,253) (3.3%)
17,028
1.4%
(7,292) (0.6%)
1,606 0.1%
(35,961) (2.8%)
15,422
1.2%
(31,150) (2.4%)
17,331
1.4%

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

รายได้
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล โดยเริ มต้ นจากผลิตภัณฑ์ทีได้
จากการแปรรูปไม้ เช่น เศษฟื น ขีกบ ขีเลือย จนประเทศไทยเริ มเห็นความสําคัญกับเชือเพลิงชีวมวลมากขึน บริ ษัทจึงได้ มี
การขยายประเภทผลิตภัณฑ์เพิมขึน เช่น กะลาปาล์ม ชีวมวลอัดแท่ง และไม้ สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ และเพือเกิดความ
คล่องตัวในการจัดหาและจัดจําหน่าย บริ ษัทได้ มีการดําเนินการขนส่งสินค้ าเองด้ วยภายใต้ การบริ หารจัดการของ STP ซึง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ร่วมกับการจ้ างผู้ดาํ เนินการขนส่งภายนอก เพือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการขนส่ง
สินค้ า นอกจากการจําหน่ายภายในประเทศแล้ ว บริ ษัทได้ ขยายขอบข่ายการจําหน่ายไปยังต่างประเทศ และเมือความ
ต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลทังในประเทศและต่างประเทศเพิมมากขึน ในขณะทีกําลังการผลิตเชือเพลิงชีวมวลในประเทศมี
จํากัด บริ ษัทจึงได้ มีการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากแหล่งผลิตต่างประเทศ จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพือจะได้
เป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มรองรับการขยายการเติบโตอย่างต่อเนืองของธุรกิจการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
ของบริ ษัท
รายได้ รวมของบริ ษัท ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ และรายได้ อืน โดยรายได้ จากการ
ขายสินค้ าและการให้ บริ การเป็ นรายได้ ทีเกิดจากการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท 2 ประเภท ดังนี
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(1) รายได้ จากการขายสินค้ า ซึงเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท เกิดจากการดําเนินธุรกิจของ ABM และบริ ษัทย่อยใน
ประเทศคือ PPP และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ คือ ABI ในประเทศอินโดนีเซีย และ ABE และ ABR ใน
ประเทศมาเลเซีย โดยบริ ษัทย่อยในต่างประเทศจะทําหน้ าทีจัดหา และรวบรวมกะลาปาล์มทีผลิตในประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย เพือจําหน่ายต่อให้ แก่ ABM และ PPP ตามแผนการจําหน่ายทีเกิดจาก ABM และ
PPP ซึงเป็ นผู้ติดต่อและรับคําสังซือจากลูกค้ าทังในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยคือ STP ซึงบริ ษัทจัดตังขึนเพือให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าโดยรถบรรทุกให้ กับ ABM และ PPP เป็ นหลัก และหากในกรณีทีมีกําลังการให้ บริ การเหลือในบางช่วงเวลา
STP ก็จะมีการให้ บริ การขนส่งแก่บริ ษัททีเกียวข้ องกันและบริ ษัทอืน เพือให้ เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด
รายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2559 – 2561 มี 1,294.83 ล้ านบาท 1,246.06 ล้ านบาท และจํานวน 1,298.21 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยปี 2561 มีรายได้ เพิมขึน 45.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.69 เมือเทียบกับปี ก่อน โดย
รายได้ หลักกว่าร้ อยละ 99 ของรายได้ รวมเป็ นรายได้ จากการขายสินค้ า นอกจากการขายสินค้ าแล้ ว ยังมีรายได้ จากการ
ให้ บริ การขนส่งแก่บริ ษัททีเกียวข้ องกันและบริ ษัทอืนสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0 - 1 ของรายได้ รวม ส่วนทีเหลืออีกประมาณ
ร้ อยละ 0 - 1 จะเป็ นรายได้ อืน ซึงประกอบด้ วยรายได้ จากการขายสินทรัพย์ กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
และอืนๆ เป็ นต้ น
รายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2559 – 2561 สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี
โครงสร้ างรายได้
หน่วย: ล้ านบาท

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ

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

1,276.11
2.17

98.55
0.17

1,239.55
1.35

99.48
0.11

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

1,285.32
3.51

99.01
0.27

1,288.83 99.28
9.38
0.72
1,298.21 100.00

หมายเหตุ: 1/ รายได้ อืน ประกอบด้ วย กําไรจากการขายรถบรรทุกขนส่ง กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และรายได้ จากการเคลม
ประกันทรัพย์สิน เป็ นต้ น

แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ แต่ละประเภทต่อรายได้ รวมสําหรับปี 2559 – 2561
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท ประกอบด้ วยรายได้ 3 ประเภท คือรายได้ จากการขายสินค้ าซึงเป็ นรายได้ หลักของ
บริ ษัท รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง และรายได้ อืน
(1) รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ จากการขายสินค้ า ซึงส่วนใหญ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ เชื อเพลิงชี วมวล โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
เชือเพลิงชีวมวลจํานวน 1,276.10 ล้ านบาท 1,239.55 ล้ านบาท และ 1,285.32 ล้ านบาท ในปี 2559 – 2561 ตามลําดับ
ซึงรายได้ จากการขายสินค้ าของปี 2561 เพิมขึนจากปี 2560 จํานวน 45.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.69 สาเหตุเกิด
จากราคาขายเฉลียต่อหน่วยทีปรับตัวเพิมขึนจาก 2,113 บาทต่อตัน เป็ น 2,578 บาทต่อตัน หรื อคิดเป็ นเพิมขึนร้ อยละ
21.98
แผนภาพแสดงรายได้ และปริ มาณการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลในปี 2559 – 2561
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แผนภาพแสดงราคาขายเฉลียต่อตันของเชือเพลิงชีวมวลในปี 2559 – 2561

นอกจากสินค้ าผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลดังทีกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทได้ เริ มจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ป ซึงเป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริ มจากผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลตังแต่ไตรมาสที 4 ปี 2559 ดังนัน ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทจึงมีรายได้
จากการขายสินค้ าประเภทไม้ แปรรู ปด้ วย กล่าวคือจํานวน 3.31 ล้ านบาท และ 30.87 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
0.26 และร้ อยละ 2.49 ของรายได้ จากการขายสินค้ าทังหมด ตามลําดับ แต่เนืองจากภาวะตลาดในประเทศจีน ซึงมีความ
ผันผวนอย่างมากในปี 2561 ทําให้ ยอดขายลดลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
หากพิ จ ารณาการจํ า หน่า ยสิน ค้ า แยกตามเขตภูมิ ศ าสตร์ บริ ษั ท มี ก ารจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ทังในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยมีการจําหน่ายในประเทศเป็ นหลักคิดเป็ นร้ อยละ 72 – 89 ของยอดจําหน่ายสินค้ าทังหมด สัดส่วนการ
จําหน่ายสินค้ าในประเทศและต่างประเทศสําหรับปี 2559 –2561 สามารถแสดงได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี
ตารางแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้ าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
โดยกําหนดจากสถานทีตังของลูกค้ าในปี 2560 – 2561
โครงสร้ างรายได้ จากการขายสินค้ า
และบริการตามภูมิศาสตร์ 1/
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
 ประเทศในทวีปเอเชีย
รวมรายได้ จากการขายสินค้ าและ
บริการ

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1,140.47
89.37 1,133.71 91.36
939.65
72.91
135.65

10.63

107.19

8.64

349.18

27.09

1,276.11

100.00

1,240.90

100.00

1,288.83

100.00

1/

หมายเหตุ: รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การตามภูมิศาสตร์ กํ าหนดจากสถานทีตังของลูกค้ า ซึง
แสดงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินทีตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้ าแยกตามเขตภูมศิ าสตร์
โดยกําหนดจากสถานทีปลายทางของสินค้ าทีบริ ษัทจัดส่งไปในปี 2559 – 2561

บริ ษัทเริ มศึกษาและเปิ ดตลาดส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศตังแต่ปี 2556 เป็ นต้ นมา ในปี 2561 บริ ษัทมีรายได้
จากการส่งสินค้ าไปจําหน่ายต่างประเทศ (อิงจากสถานทีจัดส่งสินค้ าปลายทาง) เป็ นจํานวน 349.18 ล้ านบาท ซึงเพิมขึน
อย่างมากจากปี ก่อนซึงมีจํานวน 107.19 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน 242 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 225.77 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากรายได้ จากการส่งออกสินค้ าประเภทชีวมวลอัดแท่งซึงยังเป็ นทีต้ องการของตลาด รวมทังราคาสินค้ าทีมีแนวโน้ มดีขนึ
ในปี 2559 – 2561 รายได้ หลักจากการขายสินค้ าของบริ ษัทมาจากการจําหน่ายกะลาปาล์มซึงคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 51 – 60 ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ าทังหมด รองลงมาเป็ นสินค้ ากลุม่ ไม้ สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6 – 30 ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ า ถัดมาเป็ นเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ซึงเพิมขึนอย่างมากในปี
2561 สัดส่วนร้ อยละ 8 – 27 ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ า ทังนี สัดส่วนการจําหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทสามารถ
แสดงได้ ดงั แผนภาพดังต่อไปนี
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แผนภาพแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทในปี 2559 – 2561

ในบรรดาสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทจําหน่ายทังหมด กะลาปาล์มถือว่าเป็ นผลพลอยได้ จากการแปรรู ปพืชผล
ทางการเกษตรทีมีปริ มาณความต้ องการมากทีสุด เนืองจากเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมีค่าความร้ อนสูง และมีแหล่งผลิตที
เพียงพอรองรับความต้ องการทีมีอยู่ในปั จจุบนั ซึงบริ ษัทก็เล็งเห็นถึงแนวโน้ มดังกล่าว จึงทําให้ ในช่วง 4 - 5 ปี ทีผ่านมา
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
บุกตลาดการจําหน่ายกะลาปาล์มเพิมขึนจากเดิมทีเน้ นจําหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุม่ ขีกบและขีเลือย ดังจะเห็นได้ จาก
สัดส่วนรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทดังทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สําหรับในปี 2560 ผลิตภัณฑ์กลุม่ ไม้ สบั และ
ส่วนอืนๆ ของไม้ โดยเฉพาะไม้ สบั จะเป็ นอีกผลิตภัณฑ์หนึงทีลูกค้ าหันมาใช้ เพิมขึน เนืองจากเป็ นเชือเพลิงทีราคาตําและมี
แหล่งไม้ ทีปลูกเพือตัดใช้ เป็ นเชือเพลิงเพิมมากขึน ประกอบกับความต้ องการไม้ สบั เพือเป็ นเชือเพลิงมีปริ มาณสูงขึนตาม
นโยบายส่งเสริ มการใช้ พลังงานทางเลือกของภาครัฐ และความต้ องการทีเพิมขึนจากภาคอุตสาหกรรมอืนๆซึงใช้ ไม้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิต ซึงบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว ส่งผลให้ มีการผูกสัมพันธ์กบั แหล่งผลิตไม้ และได้ มีแผนการลงทุน
ในส่วนของโรงไม้ สบั ด้ วยเช่นกัน โดยสัดส่วนการจําหน่ายไม้ สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ ในปี
คิดเป็ นร้ อยละ 14.87 ของ
รายได้ รวมจากการขายสินค้ า ซึงตํากว่าปี
ซึงมีสดั ส่วนร้ อยละ 31.88 จากกลุม่ ลูกค้ าในกลุม่ โรงนําตาลมีการสลับไป
ใช้ เชือเพลิงจากชานอ้ อยซึงมีผลผลิตออกมาเป็ นจํานวนมาก สําหรับในปี 2561 ผลิตภัณฑ์ประเภทกะลาปาล์ม และชีว
มวลอัดแท่ง ตลาดยังมีแนวโน้ มทีดี แม้ จะมีความผันผวนในเรื องของราคา ซึงทางบริ ษัทพยายามปรับปรุ งกลยุทธ์ เพือให้
สามารถแข่งขันได้ ในตลาดทังในเชิงต้ นทุน และคุณภาพ
(2) รายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง
ปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท นอกจากเรื องของแหล่งผลิตสินค้ า
แล้ ว การบริ หารการขนส่งสินค้ าก็นบั เป็ นสิงสําคัญอันจะทําให้ การดําเนินธุรกิ จเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด บริ ษัทได้ จัดตัง
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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บริ ษัทย่อยคือ STP ขึนมาเพือดําเนินการขนส่งสินค้ าให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลัก และหากมีกําลังการให้ บริ การเหลือ
ในบางช่วงเวลา STP จะให้ บริ การขนส่งกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันและบริ ษัทอืน โดยมีการวางแผนการขนส่งเพือให้ มีการใช้
รถให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด รายได้ จากการให้ บริ การซึงเป็ นการให้ บริ การขนส่งกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันและบริ ษัทอืนเพิมขึน
จากปี 2560 ที 1.35 ล้ านบาท เป็ น 3.51 ล้ านบาท ในปี 2561 หรื อเพิมขึน 2.16 ล้ านบาท ตามสัดส่วนขายทีเพิมขึน
(3) รายได้ อืน
รายได้ อืนของบริ ษัทในปี 2560 และ 2561 มีจํานวน 5.16 ล้ านบาท และ 9.38 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงรายได้
รวมของปี 2561 เพิมขึนจากปี 2560 จํานวน 4.22 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 81.78 สาเหตุเหลักเกิดจาก 1) ในปี 2561
บริ ษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินรวม 2.16 ล้ านบาท ในขณะทีปี
2560 บริ ษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินรวม 6.67 ล้ านบาท ซึง
แสดงอยูใ่ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และ 2) บริ ษัทได้ รับชดเชยค่าเสียหายจากสินค้ าไฟไหม้ ทีบริ ษัทย่อย รับรู้ นอดสุทธิจาก
ค่าเสียหายเป็ นรายได้ อืนจํานวน 4.14 ล้ านบาท
ต้ นทุนขายสินค้ าและการให้ บริการ และกําไรขันต้ น
(1) ต้ นทุนขายสินค้ า และกําไรขันต้ น
ต้ นทุนขายสินค้ าของบริ ษัทในปี 2560และ 2561 มีจํานวน 945.17 ล้ านบาท และ 1,078.13 ล้ านบาท ตามลําดับ
ซึงต้ นทุนขายสินค้ าของปี 2561 เพิมขึนจากปี 2560 จํานวน 132.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.06 โดยการเพิมขึน
ของต้ นทุนขายสินค้ ามีแนวโน้ มสอดคล้ องกับรายได้ จากการขายสินค้ าเพิมขึน ในขณะทีอัตรากําไรขันต้ นของบริ ษัทในปี
2560 และ 2561 เท่ากับร้ อยละ 23.75 และร้ อยละ 16.11 ซึงบริ ษัทอัตรากําไรขันต้ นลดลงจากปี ก่อนอีกร้ อยละ 7.64
เนืองจากในปี 2561 ราคาสินค้ ากะลาปาล์มลดลงอย่างมาก ในขณะทีบริ ษัทมีสนิ ค้ าอยูใ่ นคลังเป็ นจํานวนมากทีบริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศ และมีมลู ค่าทีค่อนข้ างสูง เป็ นผลให้ อตั รากําไรขันต้ นลดลงดังกล่าว
(2) ต้ นทุนการให้ บริการ และกําไรขันต้ น
บริ ษัทมีต้นทุนการให้ บริ การขนส่งจํานวน 1.05 ล้ านบาท และ 3.09 ล้ านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ
ซึ งเพิ มขึ นตามปริ ม าณการให้ บ ริ ก ารขนส่ง อัน เป็ นผลมาจากบริ ษั ท มี น โยบายที จะไม่ ข ยายกองรถบรรทุก ขนส่ ง
ขณะเดียวกันในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทมีการขายรถบรรทุกขนส่งทีอายุการใช้ งานสูงออกไป เพือให้ การบริ หารจัดการ
ขนส่งมีประสิทธิ ภาพมากขึน ต้ นทุนการให้ บริ การขนส่งคิดเป็ น ร้ อยละ 77.61 และร้ อยละ 81.94 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การ ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ นร้ อยละ 22.39 และร้ อยละ 18.06 ตามลําดับ
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
(1) ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายของบริ ษัทในปี 2560 และ 2561 มีจํานวน 172.80 ล้ านบาท และ 165.16 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึงต้ นทุนในการจัดจําหน่ายของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จํานวน 7.02 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.42 โดย
สาเหตุหลักมาจากบริ ษัทในปี 2560 มีค่าใช้ จ่ายในการส่งออกสินค้ าประเภทชีวมวลอัดแท่งแบบทังลําเรื อได้ เป็ นครังแรก
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และมีเงือนไขการขายแบบ CFR (บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขนส่งจนถึงท่าเรื อปลายทางต่างประเทศ) ส่งผลให้
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายเกียวกับการดําเนินการส่งออกสูงขึน
(2) ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารจํานวน 96.91 ล้ านบาท และ 83.66 ล้ านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ
คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 7.78 และร้ อยละ 6.44 ของรายได้ รวม ตามลําดับ สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวมปกติ
จะอยู่ในระดับประมาณร้ อยละ 7-8 ซึงสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวมของปี 2561 อยู่ในระดับปกติและ
ปรับตัวดีขนเมื
ึ อเทียบกับปี 2560 ทีมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารค่อนข้ างสูงเมือเทียบกับปี ก่อน มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่าย
อืนๆ อันได้ แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน และค่าใช้ จ่ายเกียวกับ
พนักงานทีสูงขึน
ทังนี ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนพนักงาน ซึงคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 50
ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร รองลงมาคือ ค่า เช่าและบริ การ ซึงรวมถึง ค่าเช่าทรั พย์ สินในการดําเนิ นงาน เช่นค่าเช่ า
สํานักงาน เป็ นต้ น ค่าบริ การ เช่นค่าบริ การวิชาชีพ ค่าทีปรึ กษา ค่าบริ การตรวจสอบภายใน ค่าตรวจสอบและสอบทาน
รายงานทางการเงิน และค่าอบรม/สัมมนา เป็ นต้ น ลําดับถัดมาจะเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าเสือมราคาและค่าตัด
จําหน่าย เป็ นต้ น นอกจากนี ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารยังประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายไม่ปกติ เช่น ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินค้ า
ค่าสํารอง/ตัดจํ าหน่ายสินค้ าไฟไหม้ ค่าสํารองหนีสงสัยจะสูญ และหนีสูญ และค่าใช้ จ่ายอืนๆ เช่น ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เป็ นต้ น
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 13.11 ล้ านบาท และ 11.42 ล้ านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ คิด
เป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 1.05 และร้ อยละ 0.88 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ซึงต้ นทุนทางการเงินของปี 2561 ลดลงจากปี 2560
จํานวน 1.69 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.89 สาเหตุเกิดจากบริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินในปี 2561
ลดลงจากปี 2559 เนืองจากได้ รับเงินลงทุนจากการเสนอขายหุ้นเพือมาเสริ มสภาพคล่องในการดําเนินงานแทน
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 1.61 ล้ านบาท และรายได้ ภาษี เงินได้ 7.26 ล้ าน
บาท ตามลําดับ เนืองจากในปี 2561 มีการตังสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเป็ นผลจากผลขาดทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทสําหรับปี 2560 และ 2561 มีจํานวน 15.63 ล้ านบาท และ 31.15 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงกําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จํานวน
46.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 299.29 เนืองจากราคาขาย และต้ นทุนขายตามทีกล่าวไว้ เบืองต้ น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในปี 2560 และปี 2561 จํานวน 17.33 ล้ านบาท และ 31.14 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
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ในบริ ษั ท ย่อ ยจํ า นวน (0.26) ล้ า นบาท (1.31) ล้ า นบาท ตามลํา ดับ และมี ผ ลกํ า ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยจํานวน 1.96 บาท และ 0.96 ล้ านบาท ตามลําดับ
2.

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีจํานวน 808.20 ล้ านบาท และ 647.64 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริ ษัทประกอบด้ วยลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน สินค้ าคงเหลือ และทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทลดลงจากปี 2560 จํานวน 160.56 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 19.86 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ ผลจากยอดขายทีเพิมขึน และนโยบายบริ หารสินค้ าคลังให้
อยูม่ นระดับทีเหมาะสม โดยสินค้ าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีจํานวน 337.44 ล้ านบาท และ 139.24
ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงลดลง 198.21 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58.74 ในขณะทีลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีจํานวน 94.12 ล้ านบาท และ 131.03 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงเพิมขึน 36.91 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.22 สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายในช่วงปลายปี ทีส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าทีมีระยะเวลาเครดิตค่อนข้ าง
นาน ทังนี ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 32.79 วัน และ 31.88 วัน ตามลําดับ ซึงสอดคล้ องกับ
ระยะเวลาการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู หนีการค้ าประมาณ 30 - 60 วัน โดยระยะเวลาเก็บหนีเฉลียมีแนวโน้ มลดลง เนืองจาก
บริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารจัดการลูกหนีทีดีขนึ
องค์ประกอบของสินทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี
(1) ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนของบริ ษัท ณ สินปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 94.12 ล้ านบาท และ 131.03 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.23 และร้ อยละ 11.65 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท ตามลําดับ โดยมีลกู หนีอืนในสัดส่วน
ไม่ถึงร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม ทีเหลือเป็ นลูกหนีการค้ า
- ลูกหนีการค้ า
ณ สินปี 2561 ลูกหนีการค้ าของบริ ษัทเพิมขึน 36.91 ล้ านบาท จากจํานวน 94.12 ล้ านบาท ณ สินปี 2561 หรื อ
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 39.22 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายในช่วงปลายปี มีปริ มาณเพิมขึนกว่าปี ก่อน อีกทังเป็ นลุกค้ า
รายใหญ่ทีมีระยะเวลาเครดิตประมาณ 30 วัน ดังจะเห็นได้ จากลูกหนีการค้ า ณ สินปี 2561 ยอดทีเพิมขึนส่วนใหญ่จะเป็ น
ลูกหนีทียังไม่เกินกว่ากําหนดชําระ และมีลกู หนีทีค้ างชําระเกินกว่ากําหนดไม่เกินกว่า 3 เดือน ทังนี ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
ในปี 2560 และ 2561 เท่ากับ 32.79 วัน และ 31.88 วัน ตามลําดับ ซึงสอดคล้ องกับระยะเวลาการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู หนี
การค้ าประมาณ 30 - 60 วัน โดยระยะเวลาเก็บหนีเฉลียมีแนวโน้ มลดลง เนืองจากบริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารจัดการ
ลูกหนีทีดีขนึ
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ลูก หนี การค้ า ของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย ลูก หนี การค้ า ในส่ว นของกิ จ การที เกี ยวข้ อ งกัน และกิ จ การอื น โดย
รายละเอียดของลูกหนีการค้ าแบ่งตามอายุหนีทีค้ างชําระสามารถแสดงได้ ดงั นี
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : ล้ านบาท)
มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ
กิจการทีเกียวข้ องกัน
- ไม่ถึงกําหนดชําระ
0.04 53.25
0.12 62.13
0.98 100.00
- เกินกําหนดตํากว่า 3 เดือน
0.04 46.75
0.07 37.87
0.00
0.00
รวมลูกหนีการค้ า-กิจการทีเกียวข้ อง
กัน
0.08 100.00
0.19 100.00
0.98 100.00
กิจการอืน
- ไม่ถึงกําหนดชําระ
105.19 77.80
71.43 78.85
87.96 68.90
- เกินกําหนดตํากว่า 3 เดือน
26.67 19.72
17.91 19.77
33.51 26.25
- เกินกําหนดระหว่าง 3 - 6 เดือน
1.75
1.30
4.48
3.51
- เกินกําหนดระหว่าง 6 - 12 เดือน
1.13
0.84
0.46
0.51
1.01
0.79
- เกินกําหนดมากกว่า 12 เดือน
0.46
0.34
0.79
0.88
0.70
0.55
รวม
135.20 100.00
90.59 100.00 127.66 100.00
หัก : ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
(1.25) (0.92)
(1.22) (1.35)
(1.70) (1.34)
รวมลูกหนีการค้ า-กิจการอืน-สุทธิ
133.95 99.08
89.37 98.65 125.96 99.23
รวมลูกหนีการค้ าทังหมด-สุทธิ
134.03
89.56
126.94
ทังนี เมือพิจารณาอายุของลูกหนีการค้ าในส่วนของกิจการทีเกียวข้ องกัน จะพบว่าบริ ษัทไม่มีลกู หนีการค้ าของ
กิจการทีเกียวข้ องกันทีค้ างชําระเกินกว่า 3 เดือน
สําหรับลูกหนีการค้ าในส่วนของกิจการอืน ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีการค้ าทียังไม่ถึงกําหนดชําระและลูกหนีการค้ าที
ค้ างชําระเกินกําหนดตํากว่า 3 เดือน โดย ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีสดั ส่วนลูกหนีการค้ ายังไม่ถึงกําหนดชําระ
และลูกหนีการค้ าค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือนในส่วนของกิจการอืนรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 98.62 และร้ อยละ 95.15 ของลูกหนี
การค้ าของกิจการอืน (ก่อนหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) ตามลําดับ ทังนี ลูกหนีการค้ าทีค้ างชําระเกินกําหนดตํากว่า 3 เดือน
ส่วนใหญ่เกิดจากการเหลือมของระยะเวลาการวางบิลไม่ตรงกับรอบการจ่ายชํ าระหนีของลูกหนีการค้ า อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทมีลกู หนีการค้ าทีค้ างชําระเกินกําหนดเกินกว่า 3 เดือนรวมกันคิดเป็ นจํานวนเพียง 1.25 ล้ านบาท และ 6.17 ล้ านบาท
ณ สินปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.39 และร้ อยละ 2.58 ของลูกหนีการค้ าของกิจการอืนรวม
(ก่อนหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) ตามลําดับ ซึงถือว่าตํามาก เป็ นผลมาจากบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการ
ลูกหนีการค้ า การคัดกรองลูกค้ าตลอดจนการอนุมตั ิการให้ วงเงินสินเชือแก่ลกู ค้ าทีเข้ มงวด
ณ สินปี 2561 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของบริ ษัทเพิมขึนเป็ น 1.70 ล้ านบาท จากจํานวน 1.22 ล้ านบาท ณ สินปี
2560 หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 39.34 ทังนี บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ดังนี
- ลูกหนีค้ างชําระน้ อยกว่า 180 วัน
ไม่ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญ
- ลูกหนีค้ างชําระเกิน 181 – 360 วัน
ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 50
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- ลูกหนีค้ างชําระเกินกว่า 360 วัน
ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 100
นโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญข้ างต้ น บริ ษัทได้ พิจารณาจากประวัติการชําระหนีของลูกหนีทีผ่านมาโดย
เห็นว่ามีความเพียงพอต่อการบริ หารจัดการลูกหนีของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การพิจารณาค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจะใช้ ข้อมูล
ประกอบอืนๆ ร่วมด้ วย โดยหากไม่ได้ มีการตังค่าเผือตามนโยบายดังกล่าวจะต้ องมีเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยผ่าน
ความเห็นจากผู้บริ หารสูงสุดด้ านบริ หารการเงินและได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการผู้จดั การ ทังนี บริ ษัทจะมีการสอบทานการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง นอกจากนี บริ ษัทยังพิจารณาความเพียงพอของการตังค่าเผือหนีสงสัย
จะสูญเป็ นการเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกหนีแต่ละราย ซึงพิจารณาจากฐานะการเงิน ประวัติการชําระเงินในอดีต ปริ มาณหนี
คงค้ างเทียบกับความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง อย่างไรก็ตาม ลูกหนีทีเคยมีประวัติการ
ชําระไม่ดี ค้ างชําระเป็ นเวลานาน หรื อมีปัญหาเรื องฐานะการเงิน บริ ษัทจะควบคุมดูแลลูกหนีดังกล่าวเป็ นพิเศษ และจะ
พิจารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเป็ นรายๆ ไป
- ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืนคือลูกหนีทีเกิดจากค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานจ่ายล่วงหน้ าและตัดจ่ายตามระยะเวลาของค่าใช้ จ่ายที
เกิดขึน เงินทดรองจ่ายพนักงาน ลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงาน เป็ นต้ น โดย ณ สินปี 2561 บริ ษัทมียอดลูกหนีอืนจํานวน
4.10 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 0.47 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 22.27 ทังนี ลูกหนีอืนของบริ ษัทโดย
ปกติจะเป็ นสัดส่วนไม่ถึงร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม
(2) สินค้ าคงเหลือ
ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิ (หลังหักค่าเผือมูลค่าสินค้ าลดลง) จํานวน 337.44
ล้ านบาท และ 139.24 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 41.74 และร้ อยละ 21.50 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยปี 2561 มี
ยอดสินค้ าคงเหลือน้ อยกว่าปี 2560 จํานวน 198.21 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58.74 ซึงสินค้ าคงเหลือทีลดลงนัน
เนืองจากในปี ก่อนบริ ษัทมีการสํารองสินค้ าของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ เพือรองรับลูกค้ าต่างประเทศ ในขณะทีปี นีบริ ษัท
พยายามบริ หารระดับปริ มาณสินค้ าคงเหลือเพือลดค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บและบํารุ งรักษาสินค้ า จึงเป็ นผลให้ ปริ มาณ
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทมีปริ มาณลดลง ณ สินปี 2561
(3) เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
การจัดซือสินค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะมีเงือนไขการชําระเงินแบบจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าในจํานวนทีกําหนดไว้
ในสัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของการโอนเงินให้ กบั ผู้ผลิตสินค้ าล่วงหน้ าเป็ นค่าสินค้ าจํานวนหนึง และเมือได้ รับ
สินค้ าจะนํามูลค่าของสินค้ าทีได้ รับไปตัดยอดเงินจ่ายล่วงหน้ า จนกว่าเงินทีจ่ายล่วงหน้ าจะลดลงตํากว่ายอดเงินทีตกลงกัน
ไว้ บริ ษัทก็จะทําการโอนเงินจ่ายล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าให้ เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้ าทีกําหนดไว้ ในสัญญาซือขาย
สินค้ า ทังนี จํานวนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าสําหรับผู้ผลิตสินค้ าแต่ละรายจะขึนอยู่กับปริ มาณสินค้ าทีผู้จัดจําหน่ายมี
ข้ อตกลงทีจะขายให้ กบั บริ ษัท การดําเนินนโยบายจ่ายชําระค่าสินค้ าล่วงหน้ านีเป็ นลักษณะทัวไปสําหรับธุรกิจจัดหาและ
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงเป็ นไปเพือประกันว่าผู้ผลิตสินค้ าจะขายสินค้ าทีผู้ผลิตผลิตได้ ให้ แก่บริ ษัทตามจํานวนทีได้ มี
การทําข้ อตกลงกันไว้ ทังนี บริ ษัทได้ จัดให้ มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงิ น เครดิตทังสําหรั บลูกหนีการค้ าและเงิ น
ล่วงหน้ าค่าสินค้ า เพือพิจารณากลันกรองข้ อมูลของคูค่ ้ าทีมีข้อตกลงให้ บริ ษัทจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า อาทิเช่น ข้ อมูลการ
จดทะเบียนของคู่ค้าและข้ อมูลด้ านการเงินรวมถึงข้ อมูลธุรกิจอืน ๆ เป็ นต้ น ทังนี คณะอนุกรรมการดังกล่าวนีจะต้ องมี
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบริ หารการเงินเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นด้ วยทุกครัง โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ าให้ แก่
คูค่ ้ าหลังจากได้ รับการอนุมตั ิจากคณะอนุกรรมการดังกล่าวภายใต้ วงเงินทีอนุมตั ิแล้ วเท่านัน นอกจากนี บริ ษัทได้ บริ หาร
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ความเสียงจากการจ่า ยเงิ น ล่วงหน้ าโดยลดวงเงิ นจ่ ายล่วงหน้ าลงให้ เ หลือเท่า ทีจํ าเป็ นตามศัก ยภาพของคู่ค้า อย่า ง
เหมาะสมด้ วย และปรับเปลียนจากการซือผ่านคูค่ ้ าในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียทีต้ องจ่ายเงินล่วงหน้ าจากปริ มาณ
การสังซือคราวละมาก ๆ เป็ นการซือตรงจากผู้ผลิตหรื อผ่านผู้จดั จําหน่ายรายย่อยทีละปริ มาณน้ อย ๆ โดยบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัททังในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึงเมือได้ รับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัทย่อยดังกล่าวครบจํานวนทีจ่ายเงิน
ล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทจึงทําการจ่ายเงินล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ขู ายตามสัญญาซือขายสินค้ าถัดไปตามลําดับ
ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมียอดเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าจํานวน 12.83 ล้ านบาท และ 21.39 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.59 และร้ อยละ 3.30 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ สาเหตุทีจํานวนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าทีเพิมขึน
เนืองมาจากดําเนินตามแนวนโยบายทีจะรักษาระดับสินค้ าคงเหลือให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม จึงต้ องมีคคู่ ้ าธุรกิจทีจะทําให้
มันใจได้ วา่ จะมีสนิ ค้ าเพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า
(4) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ด้ วยลักษณะการประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท ปั จจัยสําคัญทีทําให้ บริ ษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนืองมาถึงปั จจุบนั คือการทีบริ ษัทสามารถจัดหาและรวบรวมสินค้ าจากแหล่งต่างๆ เพือจําหน่าย
ให้ กับลูกค้ าได้ ตลอดทังปี และส่งสินค้ าได้ ตามคุณภาพทีลูกค้ าต้ องการภายในเวลาทีกําหนด ซึงการทีบริ ษัทจะสามารถ
ดําเนินการดังกล่าวได้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องมีการลงทุนในคลังสินค้ าเพือใช้ ในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพสินค้ าให้ เพียงพอ
ต่อการจําหน่ายในช่วงทีสินค้ าขาดแคลน และมีการลงทุนในกองรถทีใช้ ในการขนส่งสินค้ าในขนาดทีบริ ษัทยังสามารถ
บริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) จํานวน
275.93 ล้ านบาท และ 279.55 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34.14 และร้ อยละ 43.16 ของสินทรั พย์ รวม
ตามลําดับ โดยเป็ นส่วนของทีดิน อาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์สาํ นักงานจํานวน 216.73 ล้ านบาท และ 235.91ล้ านบาท
ตามลําดับ และเป็ นส่วนของยานพาหนะจํานวน 59.20 ล้ านบาท และ 43.63 ล้ านบาท ตามลําดับ ณ สินปี 2561 บริ ษัทมี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิมขึนจํานวน 3.62 ล้ านบาท สาเหตุหลักทีเพิมขึนในปี 2561 มาจากการซือทีดินทีจังหวัด
สุราษฎร์ ธานี เพือใช้ เป็ นคลังสินค้ าสําหรับการจัดเก็บสินค้ าทีจัดหาจากผู้ผลิตในแถบภาคใต้ ของประเทศไทย ในส่วนของ
ยานพาหนะของบริ ษัทลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากการจําหน่ายรถบรรทุกขนส่งทีมีอายุการใช้ งานนานเกินกว่าทีบริ ษัทกําหนด
และไม่ค้ มุ ค่ากับค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาแล้ ว
หนีสิน
หนีสินรวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีจํานวน 655.28 ล้ านบาท และ 408.20 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยหนีสินหลักของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนและ
เงินปั นผลค้ างจ่าย ซึงหนีสินรวมของบริ ษัทลดลงจากปี 2560 จํานวน 247.09 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.69 โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิมขึนของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเนืองมาจากการดําเนินงาน
องค์ประกอบของหนีสินทีสําคัญของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี
(1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินถือเป็ นเงินทุนหลักทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
โดยเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินประกอบด้ วยตัวสัญญาใช้ เงิน (Promissory Note, “P/N”) สินเชือเพือการนําเข้ า
สินค้ า (Trust Receipt, “T/R”) และสินเชือเพือการส่งออก (Packing Credit, “P/C”) โดย ณ สินปี 2560 และปี 2561
บริ ษัทมียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 562.43 ล้ านบาท และ 353.13 ล้ านบาท
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ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 69.59 และร้ อยละ 54.53 ของหนีสินรวม ตามลําดับ โดย ณ สินปี 2561 เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินปรับตัวลดลงจํานวน 209.30 ล้ านบาท จาก ณ สินปี 2560 หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อย
ละ 37.21 ซึงการลดลงของเงินกู้ยืมดังกล่างเป็ นไปตามนโยบายทีบริ ษัทพยายามทีจะรักษาระดับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ
(2) เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนของบริ ษัท ณ สินปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 43.23 ล้ านบาท และ 46.03 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.35 และร้ อยละ 7.11 ของหนีสินรวมของบริ ษัท ตามลําดับ
- เจ้ าหนีการค้ า
บริ ษัทมีเจ้ าหนีการค้ าจํานวน 24.13 ล้ านบาท และ 21.81 ล้ านบาท ณ สินปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 3.01 และร้ อยละ 3.37 ของหนีสินรวมของบริ ษัท ตามลําดับ โดยปกติบริ ษัทจะมีเจ้ าหนีการค้ าในสัดส่วนที
ค่อนข้ างตําเมือเทียบกับปริ มาณการซือสินค้ าในแต่ละปี ทังนี เนืองจากผู้ผลิตสินค้ าส่วนใหญ่จะมีข้อกําหนดให้ บริ ษัทชําระ
เงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า หรื อหากยินยอมให้ ชําระเงินหลังได้ รับสินค้ า ระยะเวลาเครดิตจะค่อนข้ างสัน กล่าวคือประมาณ 7 –
15 วัน ดังจะพิจารณาได้ จากอัตราส่วนระยะเวลาชําระหนีเฉลียของบริ ษัทประมาณ 11.00 วัน และ 8.00 วัน สําหรับปี
2560 และปี 2561 ตามลําดับ ซึงอยูใ่ นระดับปกติ
- เจ้ าหนีอืน
เจ้ าหนีอืน ส่วนใหญ่เกิดจากรายจ่ายเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท แต่ยงั มิได้ ชําระ อาทิเช่น โบนัสค้ าง
จ่าย เจ้ าหนีกรมสรรพากร ค่าบริ การตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย ค่าบริ การขนส่งค้ างจ่าย ค่าเช่าทีดินและอาคารค้ างจ่าย และ
ค่าบริ การอืนๆ ค้ างจ่าย เป็ นต้ น โดย ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีเจ้ าหนีอืนคงค้ างจํานวน 18.88 ล้ านบาท และ
24.22 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.34 และร้ อยละ 3.74 ของหนีสินรวมตามลําดับ ซึงเพิมขึน 5.34 ล้ านบาท
หรื อเพิมขึนร้ อยละ 3.32 ซึงเจ้ าหนีอืนของบริ ษัทดังทีกล่าวข้ างต้ นเป็ นไปตามเงือนไขการจ่ายชําระทีบริ ษัทตกลงกับคูค่ ้ า
(3) หนีสินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหนีทีเกิดจากการให้ บริ การสินเชือของสถาบันการเงินในการซือรถบรรทุก
ขนส่งและรถทีใช้ งานอืนๆ ของบริ ษัท ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมียอดหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน
7.47 ล้ านบาท และ 3.18 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิ ดเป็ นสัดส่ว นร้ อยละ 0.90 และร้ อยละ 0.49 ของหนี สินรวม
ตามลําดับ โดยยอดหนีคงค้ างลดลง เนืองจากการจ่ายชําระคืนตามกําหนดเวลาของสัญญา
(4) หนีสินอืน
หนีสินอืน ประกอบด้ วยหนีสินภาษี มลู ค่าเพิม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนีสินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี เงิน
ประกันพนักงานค้ างชําระ เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า เป็ นต้ น หนีสินอืนโดยทัวไปจะมียอดคงค้ างไม่สงู หรื อประมาณ 5 – 7
ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 1 ของหนีสินรวม โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็ นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ
สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมียอดหนีสินอืนรวมจํานวน 5.55 ล้ านบาท และ 4.74 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 0.69 และร้ อยละ 0.73 ของหนีสินรวม ตามลําดับ ซึงถือว่าอยูใ่ นระดับปกติ
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่ว นของผู้ถื อหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที ไม่มีอํ านาจควบคุม) ณ สินปี 2560 และปี 2561 มีจํ านวน
148.85 ล้ านบาท และ 240.19 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18.41 และร้ อยละ 37.09 ของสินทรัพย์รวม
ตามลําดับ ณ สินปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิมขึนจํานวน 91.34 ล้ านบาท จาก ณ สินปี 2561 เนืองมาจากใน
ระหว่างวันที 19 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัวไปครังแรกจํานวน 75 ล้ านหุ้น หุ้น
สามัญดังกล่าวมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 โดยเสนอขายราคาหุ้นละ 1.80 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสิน 135 ล้ านบาท ทํา
ให้ บริ ษัทมีทนุ ชําระแล้ วเพิมขึน 37.50 ล้ านบาท และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิมขึน 85.34 ล้ านบาท โดยหุ้นของบริ ษัทเริ มการ
ซือขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 และบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วจาก
112.50 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สินปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 4.29 เท่า และ 1.70 เท่า
ตามลําดับ แหล่งเงินทุนหลักทีบริ ษัทใช้ ในการดําเนินธุรกิจทีผ่านมาจะมาจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินร่ วมกับ
เงินทีได้ จากกําไรทีบริ ษัทได้ รับจากการดําเนินธุรกิจสะสมมาอย่างต่อเนือง โดยบริ ษัทพยายามทีจะรักษาระดับอัตราส่วน
หนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงทีผ่านมาอยู่ในระดับไม่เกินกว่า 4 – 5 เท่า ทังนี
ณ สินปี 2561 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 2.58 เท่า จากส่วนของผู้ถือหุ้นทีเพิมขึนซึงมาจากการ
เสนอขายหุ้นเพิมทุนจํานวน 125.94 ล้ านบาทและการเพิมทุนโดยเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน อัตราส่วนหนีสินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นจะปรับลดลงอีกเนืองจากบริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิมขึน ซึงจะทําให้ เป็ นการเพิมศักยภาพให้ บริ ษัทสามารถ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ มากขึนเพือรองรับการเติบโตของยอดขายทีคาดว่าจะเพิมขึนในอนาคต
3.

การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง

หน่วย: ล้ านบาท

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

1( - )

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(ปรับปรุ งใหม่ )
82.40
(36.98)
143.85
(21.71)
(7.09)
(21.85)
(45.66)
30.88
(132.07)
(0.13)

(0.02)

(0.01)

(9.28)
5.63
43.56
49.18

(0.09)
(13.29)
49.18
35.89

(1.12)
(10.83)
35.89
25.06
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เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
สําหรับปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในการดําเนินงานจํานวน 36.98 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการ
ใช้ เงินไปในการรวบรวมสินค้ าเพือนํามาจําหน่าย โดยใช้ เงินไปในสินค้ าคงเหลือเพิมขึนจํานวน 123.54 ล้ านบาท ถึงแม้ จะ
ได้ รับการชดเชยจากการรับชําระหนีจากลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนจากกิจการอืนเพิมขึนจํานวน 45.22 ล้ านบาท และมี
เงินได้ มาจากเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าจํานวน 23.56 ล้ านบาท แต่ยงั ไม่เพียงพอชดเชยกับกระแสเงินสดใช้ ไปจากการ
ดําเนินงาน สําหรับปี 2561 บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 143.85 ล้ านบาท สาเหตุหลักมา
จากการลดลงของสินค้ าคงเหลือเป็ นจํานวน 194.72 ล้ านบาท เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเพิมขึนจํานวน 1.68 ล้ านบาท
ถึงแม้ บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับปี 2561 จํานวน 35.96 ล้ านบาท และลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนจากกิจการอืนเพิมขึน
จํานวน 37.43 ล้ านบาทก็ตาม
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
สําหรับปี 2560 บริ ษัทมีกระเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 7.09 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ ไปใน
การซือสินทรัพย์ถาวรเพิมขึนจํานวน 12.26 ล้ านบาท ซึงเกียวกับการก่อสร้ างคลังเก็บสินค้ าทีจังหวัดสุราษฎร์ ธานีต่อเนือง
จากปี 2559 โดยได้ รับการชดเชยจากเงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรจํานวน 5.94 ล้ านบาท ในขณะทีสําหรับปี
2561 บริ ษัทมีเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 21.48 ล้ านบาท โดยเกิดจากการใช้ ไปในสินทรัพย์ถาวรทีเพิมขึน
จํานวน 28.51 ล้ านบาท ซึงเป็ นส่วนใหญ่จะใช้ ไปในการก่อสร้ างโรงงานทีจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และมีเงินสดรับจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ถาวรประเภทรถบรรทุกเก่า จํานวน 6.91 ล้ านบาทเงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
สําหรับปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 30.88 ล้ านบาท โดยมาจากเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินให้ ก้ ูยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 53.94 ล้ านบาท และเงินสดรับจากการเพิมทุนจํานวน
36.50 ล้ านบาท ในขณะเดียวกันบริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลค้ างจ่ายจากปี 2559 จํานวน 41.04 ล้ านบาท มีการจ่าย
ดอกเบีย และจ่ายชํ าระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 12.22 ล้ านบาท และ 6.29 ล้ านบาท ตามลําดับ
ในขณะทีสําหรับปี 2561 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 121.4 ล้ านบาท แม้ จะมีเงินสดรับ
จากการเพิมทุนจํานวน . ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักของการใช้ ไปในการจ่ายชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 209.3 ล้ านบาท และ ในขณะเดียวกันบริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลค้ างจ่ายจากปี
2560 จํานวน 33.75 ล้ านบาท มีการจ่ายดอกเบีย และจ่ายชําระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 10.67 ล้ าน
บาท และ 4.29 ล้ านบาท ตามลําดับ
4.

อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ทีผ่านมา สินทรัพย์หมุนเวียนหลักของบริ ษัทคือลูกหนีการค้ า สินค้ าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า ซึง
รวมกันคิดเป็ นร้ อยละประมาณ 40 - 50 ของสินทรัพย์รวม โดยแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลัก ประกอบด้ วย เงินกู้ยืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน และเจ้ าหนีการค้ า ทังนี ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.77 เท่า
และ 0.81 เท่า ตามลําดับ ซึงบริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนเล็กน้ อย ในขณะทีหากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ ว ณ สินปี 2560และปี 2561 ซึงเท่ากับ 0.20 เท่า และ 0.39 เท่า ตามลําดับ ก็พบว่ามีอตั ราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ วที เพิมขึน เนื องจากบริ ษัท มีสิน ทรั พ ย์ ห มุนเวีย นทีไม่จัด เป็ น สิน ทรั พ ย์ ทีมี ส ภาพคล่องหมุน เร็ ว ในการคํ านวณ
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อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว คือสินค้ าคงเหลือทีลดลง นอกจากนี อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดอยู่ที (0.06) เท่า
และ 0.23 เท่า ณ สินปี 2560และปี 2561 ตามลําดับ เมือพิจารณาถึงอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบียทีระดับ (0.88)
เท่า และ 3.26 เท่า ตามลําดับ และอัต ราส่วนความสามารถชํ าระภาระผูก พันทีระดับ (0.51) เท่า และ (1.86) เท่า
ตามลําดับ ซึงลดลง แม้ ว่าบริ ษัทกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็ นบวก แต่เนืองจากในปี
ต้ องใช้ เงินทุนในการ
ขยายการขยายการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หลังจากการปรับปรุ งกลยุทธ์ การบริ หารต้ นทุน และขยายธุรกิจ จะทําให้
บริ ษัทมีผลการทีดีขนอย่
ึ างต่อเนือง
ในส่วนของ Cash Cycle ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมี Cash Cycle ที 126.71 วัน และ 116.02 วัน
ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ จากการจัดจําหน่ายสินค้ าและการบริ หารสินค้ าคงคังให้
อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม และเน้ นการขายแบบส่งตรง
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้ นสําหรับการขายสินค้ าและการให้ บริ การร้ อยละ 23.75 และร้ อย
ละ 16.11 ตามลําดับ ลดลงเนืองจากราคาสินค้ าทีลดลง และต้ นทุนสินค้ าทีราคายังคงสูง และเป็ นสาเหตุหลักให้ อตั ราส่วน
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ ของบริ ษัทลดลงจากร้ อยละ 1.25 เป็ นร้ อยละ (2.40) ในปี
แม้ บริ ษัทจะสามารถลดค่าใช้ จ่าย
เกียวกับการขายและบริ หารได้ มีประสิทธิภาพดีขนก็
ึ ตาม
อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สําหรับปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คิดเป็ นร้ อยละ 1.99 และร้ อยละ (2.26)
ตามลําดับ ลดลง เนืองจากปี ก่อนมีผลกําไรจากการดําเนินงาน
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เอกสารแนบ
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

นาย อภิสิทธิ รุ จิเกียรติกําจร
ประธานกรรมการบริ ษัท

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

72

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต Civil
Engineering, Lamar
University, Texas, USA.
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขา วิศวกรรมโยธา,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรม
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่ นที 166/2012
- หลักสูตร Director
Accreditation
Program(DAP) รุ่ นที

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
5.00

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ าน
อุตสาหกรรมปาล์ม
นํามันครบวงจร
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
จากนํามันปาล์ม
จําหน่ายอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะ
ผ่านเครื อข่าย
กิจกรรมของบริ ษัทโฮลดิง

2560 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2560 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2558 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. โกลบอลเฮ้ าส์ (แคมโบ
เดีย)
บริ ษัท ลาว อาโกรเทค
มหาชน
บจก. โอพีจีเทค

2558 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

2557 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

บจก. โกลบอลเฮ้ าส์ อินเตอร์
เนชันแนล
บมจ.เอเชีย กรี น เอนเนอจี

2554 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
บมจ. ซีออยล์

นําเข้ า-จําหน่าย
ถ่านหิน
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
ขายนํามัน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

27/2004
- หลักสูตร Audit
Committee Program
(ACP) รุ่ นที 22/2008
- หลักสูตร The Role of
Chairman (RCP) รุ่ นที
26/2011
- หลักสูตร Finance for
Non-Finance Director
(FN) รุ่ นที 24/2005
นาง ณัชปภา ควรสถาพร
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการผูม้ ี อํานาจลงนาม/
กรรมการบริ หาร

7

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเกริ ก
การอบรม
- หลักสูตร Director
Accreditation
Program(DAP) รุ่ นที
119/2015

4.99

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

ประเภทธุรกิจ
และปิ โตรเคมี
จําหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้า
จําหน่ายวัสดุ
ก่อสร้ าง
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
นําเข้ า-จําหน่าย
ถ่านหิน

2554 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. อีโค่ ไลท์ตงิ

2551 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้ าส์

2557 – 2558

รองประธานกรรมการ
/ กรรมการอิสระ

บมจ.เอเชีย กรี น เอนเนอจี

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล

2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ
บริ ษัท/
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

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

2552 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจก. ภาประภัส

จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
การให้ บริ การเกียวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ทีจอดรถ
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
การซือและการขาย

ภรรยานายพนม 2558 – ปัจจุบนั
ควรสถาพร

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการผูม้ ี อํานาจลงนาม/
กรรมการผูจ้ ดั การ/
ประธานกรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )

31

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- Master of Logistics
Management, University
of Sydney, Australia.
- Bachelor of Business,
University of
Technology, Australia.
การอบรม
- หลักสูตร Director
Accreditation
Program(DAP) รุ่ นที
119/2015
- หลักสูตร Future
Entrepreneurs
Forum(FEF) รุ่ นที 4/2015

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

7.50

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

บุตรสาว
ของนายพนม
ควรสถาพร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

2549 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจก. พรปรี ชา

2533 – ปัจจุบนั
2561- ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท
กรรมการ

บจก. สถาพรธนาพัฒน์
บจก. เอบีเอ็ม เพลเลทส์

2558 – ปัจจุบนั

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

2556 – ปัจจุบนั

ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

2555 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท

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

2558 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

Asia Biomass Resources
SDN. BHD.
Asia Biomass Energy
SDN. BHD.
บจก. สินมหาชัย พัฒนา
PT. Asia Biomass
Indonesia
บจก. ณฐภัทร พัฒนา

ประเภทธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ น
ของตนเองทีไม่ใช่ เพือ
เป็ นทีพักอาศัย
ขนส่ง (สินค้ าทางบก)
ผลิตไม้ สบั และชีวมวลอัด
แท่ง
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
ค้ าอสังหาริ มทรัพย์
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
ค้ าให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมทังการให้ บริ การจอด
รถ
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
ให้ เช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

นาย พนม ควรสถาพร
กรรมการบริ ษทั

อายุ
(ปี )

66

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
- หลักสูตร TLCA
Executive Development
Program(EDP) รุ่ นปี
2013
- หลักสูตรเทคโนโลยีหม้ อ
ต้ มไอนํา(Boiler
Technology), มหาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
- Talent Management
Strategy 2014, TC
Progress
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุรี
- ปริ ญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ธนบุรี

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

8.00

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

2552 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

บจก. ภาประภัส
บจก. พรปรี ชา

2550 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

กรรมการ

บจก. นาดี แอสเซท

กรรมการ

บจก. ก๊ กฮวด พร็ อพเพอร์ ตี

กรรมการ

บจก. สินทรัพย์สถาพร

คูส่ มรสของ 2560 - ปัจจุบนั
นางณัชปภา
ควรสถาพร
และบิดาของ 2560 - ปัจจุบนั
นางสาวธิญาดา
ควรสถาพร
2560 - ปัจจุบนั

2560 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

ประธานกรรมการ
บจก. เอจีอี มารี น โลจิสติกส์
กรรมการผู้จดั การ และ

ประเภทธุรกิจ
การให้ บริ การเกี ยวกั บ
อสังหาริ มทรัพย์ ทีจอดรถ
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
การซือและการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ น
ของตนเองทีไม่ใช่ เพือ
เป็ นทีพักอาศัย
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล

ประกอบกิจการให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ ทีดิน สิง
ปลูกสร้ าง
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ทีดิน สิงปลูกสร้ าง
ประกอบกิจการให้
อสังหาริ มทรัพย์ ทีดิน สิง
ปลูกสร้ าง
ขนถ่ายสินค้ า

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
การอบรม
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที 68/
- หลักสูตรผู้บริ หาร
ระดับสูง รุ่ นที 13 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริ หาร
ระดับสูงด้ านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่ นที
8/2016

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2559 - ปัจจุบนั

2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

2557 - ปัจจุบนั

2557 - ปัจจุบนั

2557 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท/
กรรมการผู้จดั การ

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด

กรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้จดั การ/
ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท/
ประธาน
กรรมการบริ หาร

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
บจก. เปี ยนกรี นเพาเวอร์

ประธานกรรมการ/
กรรมการบริ ษัท/
ประธาน
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ/
กรรมการบริ ษัท/

บจก. สะบ้ าย้ อย กรี น
เพาเวอร์

บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิง

บจก. เอ เอ็นจิเนียริ ง คอนซัล
แตนท์

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจนําเข้ า คัด
แยกขนาด และจําหน่าย
ถ่านหิน
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
ประกอบกิจการโรงงาน
ไฟฟ้า ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
ประกอบธุรกิจลงทุนใน
กิจการอืนทีประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทน
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า,
ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า,
ผลิตและจําหน่าย

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

2556 - ปัจจุบนั

ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท

บจก. ณฐภัทร พัฒนา

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์

2553 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท/
ประธาน
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้จดั การ

บจก. เอจีอี เทอร์ มินอล

2551 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท/
ประธาน
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท/
กรรมการผู้จดั การ

บมจ. เอเชีย กรี น เอนเนอจี

2551 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

ประเภทธุรกิจ
กระแสไฟฟ้า

บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ ต

ค้ า ให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์รวมทัง
การให้ บริ การจอดรถ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
การให้ บริ การเกียวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ ทีจอดรถ
บริ การขนถ่ายและคัด
แยกถ่านหิน,บริ การเรื อ
เทียบท่าขนส่งสินค้ า
(เกียวกับการขนส่งทาง
นําหรื อทางเดินเรื อทุก
ประเภท)
ผู้นําเข้ า,ผู้ส่งออก ถ่าน
หิน

บริ การรับจ้ างขนส่งสินค้ า

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจก. ดาวศิริ วิลล่า

2542 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

2537 – ปัจจุบนั
2534 – ปัจจุบนั
2534 – ปัจจุบนั
2534 – ปัจจุบนั
2533 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

บจก. เอเซียพาเนล
บจก. กสิกรรม ริ มทะเล
จํากัด
บจก. เพชรดาพร
บจก. พนมนําชัย ฟาร์ ม
บจก. มันคงธนทรัพย์
บจก. มหาพล การเกษตร
บจก. สินมหาชัย พัฒนา
บจก. กําแพงเพชร โซลาร์
เพาเวอร์

เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

ประเภทธุรกิจ
ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ประเภท
อาคารพาณิชย์
ผลิตปาร์ ตเิ กิลบอร์ ด
ค้ าอสังหาริ มทรัพย์
ค้ าอสังหาริ มทรัพย์
ขายอสังหาริ มทรัพย์
ให้ เช่าอาคาร
ทําสวนเกษตร
ค้ าอสังหาริ มทรัพย์
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า,
ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

นาย สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์
กรรมการอิ สระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
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คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาเอก สาขา
บริ หารธุรกิจ, Manchester
Business School, UK.
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
, London Business
School, UK.
- ปริ ญญาตรี สาขา
พาณิชยศาสตร์ , The
University of Melbourne,
Australia
การอบรม
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่ นที 230/2016
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที 118/2015

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจก. สาทร ไพรม์ พร็ อพ
เพอร์ ตส์ี

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจก.สาทร ไพรม์ โฮลดิงส์
วัน

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจก.สาทร ไพรม์ โฮลดิงส์ ทู

2559 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

บจก. เชิงมน เรี ยลเอสเตท
บมจ. เอเชียไบโอแมส

2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

บจก. เอ็นวาย อี อารี ย์
บจก. เอ็น วาย อี เขาใหญ่
บจก. เอ็นวี สวัสดี

ประเภทธุรกิจ
ลงทุน พัฒนา และ/หรื อ
บริ หารจัดการ ทีดิน
อาคารทีพักอาศัย อาคาร
พาณิชย์และสิงปลูกสร้ าง
ลงทุน พัฒนา และ/หรื อ
บริ หารจัดการ ทีดิน
อาคารทีพกั อาศัย
พาณิชย์ สิงปลูกสร้ าง
ประกอบกิจการลงทุน
พัฒนาและ/หรื อ บริ หาร
จัดการ ทีดิน อาคารทีพัก
อาศัย อาคารพาณิชย์
และสิงปลูกสร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
อสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

นาย วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการอิ สระ/
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

บจก. เอ็นวี แสงทอง

2557 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท

2556 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท/
กรรมการตรวจสอบ

บจก. เอ็นวาย อี ดีเวลลอป
เม้ นท์
บจก. เอ็น วาย อี เอสเตท
บจก. พีวายไอ แคปปิ ตอล
บจก. เอฟฟิ นิตี
บจก. ไทยฟิ วเจอร์ เอ็นเนอร์ ยี
โฮลดิง

2557 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษัท/
กรรมการตรวจสอบ

2557 – ปัจจุบนั

การอบรม
- หลักสูตร Director
Certification Program

เอกสารแนบ 1 หน้ า 10

บมจ. เอเชียไบโอแมส
บมจ. เกียรติธนาขนส่ง

ประเภทธุรกิจ
เพือขาย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพือขาย
อสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์
ทีปรึกษา
ทีปรึกษา
ตัวกลางทางการเงินอืนๆ
ซึงมิได้ จดั ประเภทไว้ ในที
อืน
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
ให้ บริ การขนส่งด้ านวัตถุ
อันตราย ปิ โตรเคมี และ
ผลิตภัณฑ์พิเศษอืนๆ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

นางสาว ภัทรวรรณ มานัส
สถิตย์
กรรมการอิ สระ/
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
(DCP) รุ่ นที 1/ 8
- Asean Executive
Program (AEP) , GE
Management
Development Institute
- Senior Executive
Program (SEP), สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- NIDA-Wharton
Executive Leadership
Program, The Wharton
School, University of
Pennsylvania, USA.
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท Master of
Business Administration
, London Business
School, UK.

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2560 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 11

ตําแหน่ ง

กรรมการบริ ษัท

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจก. ซี เอ็ม พี พร็ อพเพอร์ ตี

การเช่าและการ
ดําเนินการเกียวกับ
อสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ น
ของ ตนเองหรื อเช่าจาก
ผู้อืน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

นาย ปองธรรม แดนวังเดิม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ/
กรรมการบริ หาร/
ผูอ้ ํานวยการด้านบริ หาร
การเงิ นและสารสนเทศ
(CFO)

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

- ปริ ญญาตรี BBA
(International Program),
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

2559 – ปัจจุบนั

การอบรม
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที 140/2017
- หลักสูตร Chartered
Financial Analyst, CFA
Institute
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท Master in
Finance, London
Business School, UK.
- ปริ ญญาตรี BBA
(International Program),
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

บุตรเขยของ
นายพนม
ควรสถาพร

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

ประเภทธุรกิจ

Air Asia Group

ธุรกิจสายการบิน

บมจ. ทุนภัทร

บริ ษัทโฮลดิง

2553 – 2556

Group Finance
Manager
Assistant Vice
President
Associate

Industry Corporate
Finance Limited

ทีปรึกษาทางการเงิน

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก.เอบีเอ็ม เพลเลทส์

2561 – ปัจจุบนั

ผู้อํานวยการด้ าน
บริ หารการเงินและ
สารสนเทศ (CFO)

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

ผลิตไม้ สบั และชีวมวลอัด
แท่ง
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บจก. โทโมดาจิไทย

2556 –

2.35

ตําแหน่ ง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 12

ผลิตและจําหน่ายอาหาร
เสริ มและเครื องสําอาง

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

การอบรม
- Orientation Course CFO Focus on Financial
Reporting รุ่ นที 7

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2560 – ปัจจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ หาร
ผู้อํานวยการ สาย
งานวิจยั และบริ การ
การลงทุน
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายวิจยั
ผู้จดั การ ฝ่ ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์
นักการเงิน

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ด้ านการขายและ
การตลาด
รักษาการผู้ช่วย
ผู้อํานวยการด้ านการ
ขายและการตลาด
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายขาย
และการตลาด
ผู้จดั การแผนก
ประสานงานขาย

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

2556 – 2560

2554 – 2555
2553 – 2554
2550 – 2553
นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการด้านการ
ขายและการตลาด
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คุณวุฒกิ ารศึกษา
- รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรม
- โครงการเยืยมชมโรงงาน
ทีประสบความสําเร็ จด้ าน
การอนุรักษ์พลังงาน, สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

0.02

บุตรของ
น้ องชายนาง
ณัชปภา ควร
สถาพร

2560 – ปัจจุบนั

2559

2558 – 2559
2556 – 2558

เอกสารแนบ 1 หน้ า 13

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ. หลักทรัพย์ เค จี ไอ
บจก. หลักทรัพย์ ทรี นีตี

เงินทุนและหลักทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ. พี ที ที เคมิคอล

ดําเนินธุรกิจปิ โตรเคมี
และการกลันครบวงจร
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
จําหน่ายเชือเพลิง

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

- การลดต้ นทุน โลจิสติกส์
ตลอดโซ่อปุ ทาน, กรม
ส่งเสริ มอุตสาหกรรรม
กองโลจิสติกส์
- หลักสูตรเทคโนโลยีหม้ อ
ต้ มไอนํา(Boiler
Technology), มหาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
- สัมมนาวิชาการ พลังงาน
ไทยในกระแสพลังงานโลก,
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
นาง จันทร์ เพ็ญ แก้ วกลิน
จันทร์
ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการด้านจัดหา
และซัพพลายเชน BU1

43

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA), มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- ปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2555 – 2556
2555
2554 – 2555

0.02

ไม่มี

2561-ปัจจุบนั

2560-2561

2556 – 2560

เอกสารแนบ 1 หน้ า 14

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ผู้ช่วยผู้จดั การแผนก
ประสานงานงานขาย บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
หัวหน้ าแผนก
ประสานงานขาย
บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
เจ้ าหน้ าทีประสานงาน
ขาย
บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

ชีวมวล
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

ผู้อํานวยการด้ าน
จัดหาและซัพพลาย
เชน BU1
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ด้ านจัดหาและซัพ
พลายเชน BU1
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซือ
เชือเพลิงชีวมวล 1

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

นาย พฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
ผูอ้ ํานวยการด้านจัดหา
และซัพพลายเชน BU

อายุ
(ปี )

36

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

การอบรม
- หลักสูตร Forest
Stewardship
Council(FSC) รุ่ นที
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์
บัณฑิต(วนศาสตร์ ) สาขา
การจัดการทรัพยากรป่ าไม้
, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การอบรม
- หลักสูตร Forest
Stewardship
Council(FSC) รุ่ นที
- หลักสูตร PEFC Chain

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 – 2556

ผู้จดั การฝ่ าย

บจก. อาร์ เอ็ม ซี อินเตอร์
กรุ๊ ป

ผู้ผลิต และผู้แทน
จําหน่ายสินค้ าวัสดุ
ก่อสร้ าง

2560 – ปัจจุบนั

ผู้อํานวยการด้ าน
จัดหาและซัพพลาย
เชน BU
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซือ
เชือเพลิงชีวมวล 2
Wood By-product
Manager

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

Contract Farming
Manager

บจก. สยามฟอเรสทรี จํากัด

จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
วนวัฒนวิทยา และ
กิจกรรมอืนๆ ทีเกียวกับ
ป่ าไม้
วนวัฒนวิทยา และ
กิจกรรมอืนๆ ทีเกียวกับ
ป่ าไม้

2558 – 2559
2556 – 2558

2554 – 2556

เอกสารแนบ 1 หน้ า 15

บจก. สยามฟอเรสทรี จํากัด

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

นาง อภิรตี สกุลอินทร์
ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ/
เลขานุการบริ ษัท

อายุ
(ปี )

45

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
of Custody Auditor
- หลักสูตร คณะกรรมการ
ความปลอดภัย (คปอ.)
- หลักสูตร ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้ าด้ วยรถบรรทุก
เพือยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัย
- สัมมนาวิชาการ พลังงาน
ไทยในกระแสพลังงานโลก,
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการ
จัดการทัวไป,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี สาขา
เลขานุการ คณะ
บริ หารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยหอการค้ า
ไทย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

0.02

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2560 – ปัจจุบนั

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ด้ านทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ
เลขานุการบริ ษัท

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

เลขานุการกรรมการ
ผู้จดั การ

บมจ.เอเชีย กรี น เอนเนอจี

จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
นําเข้ า-จําหน่าย
ถ่านหิน

2558 – ปัจจุบนั
2551 – 2558

เอกสารแนบ 1 หน้ า 16

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

การอบรม
- หลักสูตรผู้ปฏิบตั งิ าน
เลขานุการบริ ษัท 1/2561
Advances for corporate
secretaries
- หลักสูตรพืนฐาน
เลขานุการบริ ษัท รุ่ นที
1/2561 Fundamentals
For Corporate
Secretaries
- IR Fundamental
Course
- หลักสูตร Company
Secretary
Program(CSP) รุ่ นที
68/2016
- หลักสูตร Effective
Minutes Taking(EMT) รุ่ น
ที 36/2016

เอกสารแนบ 1 หน้ า 17

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน /บริษัท

- หลักสูตรคณะกรรมการ
ความปลอดภัย (คปอ.)
- หลักสูตร Forest
Stewardship
Council(FSC) รุ่ นที

หน้ าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.
2.
3.
4.

การจัดทําและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และ
การดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี เลขานุการบริ ษัท ยังมีหน้ าทีช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม
และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม เป็ นต้ น

เอกสารแนบ 1 หน้ า 18

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

/

//

/
/
/
/
X

/ //
/
/ //

เอกสารแนบ 1 หน้ า 19

นาง อภิรตี สกุลอินทร์

/

นาง จันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์

/

นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

/

นาย พฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

/

นาย ปองธรรม แดนวังเดิม

/

นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

/ //

นาย วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์

/ //

นาย สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์

นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร

X

นาย พนม ควรสถาพร

นาง ณัชปภา ควรสถาพร

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ภาประภัส จํากัด
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
PT. Asia Biomass Indonesia
Asia Biomass Energy SDN. BHD
Asia Biomass Resources SDN. BHD.
บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ ต จํากัด
บริ ษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จํากัด

นาย อภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุม ในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเกียวข้ อง

บริ ษัท เอจีอี เทรดดิง จํากัด
บริ ษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จํากัด
บริ ษัท เอจีอี มารี น โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษัท พรปรี ชา จํากัด
บริ ษัท เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท อัญมณี โลจิสติกส์ 888 จํากัด
บริ ษัท ณฐภัทร พัฒนา จํากัด
บริ ษัท สินมหาชัย พัฒนา จํากัด
บริ ษัท กสิกรรม ริ มทะเล จํากัด
บริ ษัท พนมนําชัย ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษัท มันคงธนทรัพย์ จํากัด
บริ ษัท เพชรดาพร จํากัด
บริ ษัท ดาวศิริ วิลล่า จํากัด
บริ ษัท เอเซียพาเนล จํากัด
บริ ษัท เปี ยนกรี นเพาเวอร์ จํากัด

/ //
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
X //

เอกสารแนบ 1 หน้ า 20

นาง อภิรตี สกุลอินทร์

นาง จันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์

นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

นาย พฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

นาย ปองธรรม แดนวังเดิม

นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

นาย วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์

นาย สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์

นาย พนม ควรสถาพร

นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร

นาง ณัชปภา ควรสถาพร

นาย อภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท สะบ้ าย้ อย กรี น เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท เอ เอ็นจิเนียริ ง คอนซัลแตนท์ จํากัด
บริ ษัท มหาพล การเกษตร จํากัด
บริ ษัท นาดี แอสเซท จํากัด
บริ ษัท สินทรัพย์สถาพร จํากัด
บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีโค่ ไลท์ติง จํากัด
บริ ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
บริ ษัท โกลบอล แคมโบเดีย จํากัด
บริ ษัท ลาว อาโกรเทค มหาชน
บริ ษัท เอฟฟิ นิตี จํากัด
บริ ษัท พีวายไอ แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท นายณ์ เอสเตท จํากัด
บริ ษัท เอ็น วาย อี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

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

เอกสารแนบ 1 หน้ า 21

นาง อภิรตี สกุลอินทร์

นาง จันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์

นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

นาย พฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

นาย ปองธรรม แดนวังเดิม

นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

นาย วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์

นาย สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์

นาย พนม ควรสถาพร

นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร

นาง ณัชปภา ควรสถาพร

นาย อภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เอ็น วาย อี อารี ย์ จํากัด
บริ ษัท เอ็น วาย อี เขาใหญ่ จํากัด
บริ ษัท เอ็นวี สวัสดี จํากัด
บริ ษัท เอ็นวี แสงทอง จํากัด
บริ ษัท เชิงมน เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษัท คูน แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
บริ ษัท สาทร ไพรม์ พร็ อพเพอร์ ตีส์ จํากัด
บริ ษัท สาทร ไพรม์ โฮลดิงส์ วัน จํากัด
บริ ษัท สาทร ไพรม์ โฮลดิงส์ ทู จํากัด
บริ ษัท เอ็นวี ทวีสขุ จํากัด
บริ ษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สมารท์โฟล จํากัด
บริ ษัท เอ ที อี จํากัด
บริ ษัท ซี เอ็มพี พร็ อพ เพอร์ ตี จํากัด
บริ ษัท โทโมดาจิไทย จํากัด
หมายเหตุ: / = กรรมการบริษัท

X = ประธานกรรมการบริษัท

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
// = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 1 หน้ า 22

นาง อภิรตี สกุลอินทร์

นาง จันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์

นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

นาย พฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ

นาย ปองธรรม แดนวังเดิม

นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

นาย วิชยั พรกีรติวฒ
ั น์

นาย สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์

นาย พนม ควรสถาพร

นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร

นาง ณัชปภา ควรสถาพร

นาย อภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 61 ( - )

เอกสารแนบ 2 หน้ า 1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชือกรรมการ

บจก. สถาพรธนาพัฒน์

นางณัชปภา ควรสถาพร
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร
นางพนิดา ควรสถาพร
นางสาวบัวขาว ชืนสกุล
นายปองธรรม แดนวังเดิม
นางอภิรตี สกุลอินทร์
Mr. Law Hieng Chai
Mr. Lau Hieng Ung
Mr. Ho Kim Hee
Mr. Lai Che Sieng
หมายเหตุ:
/ = กรรมการบริ ษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 61 ( - )

/

บจก. ภาประภัส

PT. Asia Biomass
Indonesia

Asia Biomass Energy
SDN. BHD.

Asia Biomass
Resources SDN. BHD.

/
/
/

/

/

/

/

/
/

/
/
/
/

/

/
/

/
/
X = ประธานกรรมการบริ ษัท

// = กรรมการบริ หาร

เอกสารแนบ 2 หน้ า 2

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ
และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (56-1)

เอกสารแนบ หน้ าที

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับกรรมการและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย
รายชือกรรมการ
1. นางณัชปภา
ควรสถาพร
2. นางพนิดา
ควรสถาพร
รายชือกรรมการ
1. นางสาวธิญาดา
2. นายปองธรรม
3. นายชัยรัตน์

บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด
ควรสถาพร
แดนวังเดิม
เดชไพบูลย์ยศ
ควรสถาพร
ควรสภาพร
ควรสถาพร

DS
DS
D
บริษัท ภาประภัส จํากัด
C D S
D S
D S

ควรสถาพร
ชืนกูล

PT. Asia Biomass Indonesia
C D S
D S

รายชือกรรมการ
1. นางณัชปภา
2. นางสาวพิมญาดา
3. นางสาวธิญาดา
รายชือกรรมการ
1. นางสาวธิญาดา
2. นางสาวบัวขาว
รายชือกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวธิญาดา
นายปองธรรม
นางสาวบัวขาว
Mr. Law Hieng Chai
Mr. Lau Hieng Ung

ควรสถาพร
แดนวังเดิม
ชืนกูล

รายชือกรรมการ
1. นางสาวธิญาดา
2. นางอภิรตี
3. นางสาวบัวขาว
4. นายปองธรรม
5. Mr. Law Hieng Chai
6. Mr. Lau Hieng Ung
7. Mr. Lai Che Sieng
หมายเหตุ
C = ประธานกรรมการ
G = ประธานกรรมการบริ หาร

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (56-1)

บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
C D S
D S

ควรสถาพร
สกุลอินทร์
ชืนสกุล
แดนวังเดิม

D = กรรมการ
X = กรรมการบริ หาร

Asia Biomass Energy SDN. BHD.
C D S
D
D S
D S
D S
Asia Biomass Resources SDN. BHD.
C D S
D
D S
D
D S
D
D
M = กรรมการผู้จดั การ
S = กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษัท

เอกสารแนบ หน้ าที

เอกสารแนบ
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฎิบัตงิ านของบริษัท

ประวัติ นางสาวศมจรีย์ แก้ วขอมดี
ชือ-สกุล

อายุ
(ปี )

1. นางสาวศมจรีย์ แก้ วขอมดี

34

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตอิ บรม
คุณวุฒกิ ารศึกษา
 ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชี
บัณฑิต)
ประวัตกิ ารอบรม
 หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2
 หลักสูตร การประเมินความเสียง
 หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
 โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
 แบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน
 แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริ ต
 มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards
for the Professional Practice of Internal
Auditing)
 อบรมเตรี ยมตัวสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพ
บัญชี
 โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพือ
เตรียมตัวเป็ น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
สากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่ วงเวลา
พศ.2549-พศ.2551
พศ.2552-พศ.2553
พศ.2554-3/6/2559

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
 ผู้ตรวจสอบภายใน
 แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ
 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
ให้ บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
 ผู้ช่วยผู้จดั การ

มิ.ย. 2559 - ปั จจุบนั

 กรรมการบริ หารและ

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน



บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
ให้ บริการตรวจสอบภายใน

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สนิ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 61 ( - )

เอกสารแนบ หน้ าที 1

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

( -)

เอกสารแนบ หน้ าที 2

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

ข้ อมูล เพียงสินสุด วันที ตุลาคม

แบบประเมินนีจัดทําโดยคณะกรรมการบริษัท ซึงเป็ นความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์ กร

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1.
1.1

องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุณค่าของความซือตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ทิ อยู
ี ่บนหลักความซือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทีครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีประจําวัน และการตัดสินใจในเรืองต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

ใช่


ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการจัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการ
ทํางาน โดยให้ความสําคัญในการปฏิบตั ดิ ว้ ยความซือสัตย์ สุจริตและเทียงธรรมต่อพนักงาน ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย คู่คา้ ลูกค้า บุคคลภายนอก สังคมและสิงแวดล้อม

ข้อมูลประกอบการประเมิ น :

1.2

 คู่มอื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ฉบับทีได้รบั การพิจารณาในวาระที 2.2.9 พิจารณารับทราบคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครังที
1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 นโยบายกํากับดูแลกิจการ บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ฉบับทีได้รบั การพิจารณา
ในวาระที 2.2.1 พิจารณารับทราบนโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7
มีนาคม 2560
มีขอ้ กําหนดทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ทีครอบคลุมถึง
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1

มีขอ้ กําหนดเกียวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน ที
เหมาะสม
มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึงรวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอันทําให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร1
มีบทลงโทษทีเหมาะสมหากมีการฝ่ าฝืนข้อกําหนดข้างต้น

บริษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันให้เหมาะสมกับความเสียงของบริษทั



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม
1.2.4

มีการสือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกําหนดและ
บทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทังมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รบั ทราบ

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการจัดทําแนวทางปฏิบตั วิ ่าด้วยการกํากับดูแลกิจการทีดี คู่มอื จริยธรรมและข้อ
พึงปฏิบตั ิ ซึงได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ขิ องกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และมีการสือสารให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกรับทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษทั ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในองค์กร และการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ เป็ นต้น กรณีพนักงานเข้าใหม่กาํ หนดให้พนักงานลงนามรับทราบจริยธรรมข้อพึง
ปฏิบตั ใิ นการทํางานและจัดเก็บไว้ในแฟ้ มประวัตพิ นักงาน สัญญาจ้างมีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริหาร
และพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบทลงโทษ
กรณีทมีี การฝ่ าฝืนไว้ในข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
รวมทังเผยแพร่แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวให้
บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซด์บริษทั

ข้อมูลประกอบการประเมิ น :
 คู่มอื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ในเครือ ฉบับทีได้รบั การพิจารณาในวาระที 2.2.9 พิจารณารับทราบคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครังที
1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 นโยบายกํากับดูแลกิจการ บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ฉบับทีได้รบั การพิจารณา
ในวาระที 2.2.1 พิจารณารับทราบนโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7
มีนาคม 2560
 ข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
 สัญญาจ้างแรงงาน
 Intranet ภายในบริษทั ทีมีการสือสารคู่มอื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน และ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
 เว็บไซต์บริษทั http://www.asiabiomass.com
 เอกสารปฐมนิเทศพนักงานเข้างานใหม่
 หนังสือยินยอม รับทราบตามข้อพึงปฏิบตั ิ (จัดเก็บในแฟ้ มประวัตพิ นักงาน)

ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

1.3

 หนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน (พนักงานเก่าลงนาม รับทราบเกียวกับ
คู่มอื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน ของบริษทั ฯ)
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร

ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการกําหนดให้พนักงานแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาหรือคณะกรรมการบริหารความเสียง
ทราบทันทีหากพบว่ามีการปฏิบตั ทิ ไม่
ี เป็ นไปตามแนวนโยบายทีกําหนด รวมทังเพิมเติมหัวข้อการ
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและความซือสัตย์ลงในแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ประจําปี

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:

1.4

 คู่มอื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ในเครือ ฉบับทีได้รบั การพิจารณาในวาระที 2.2.9 พิจารณารับทราบคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครังที
1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 Performance Appraisal Division (การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระดับผูจ้ ดั การแผนก)
 Performance Appraisal Staff (การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระดับพนักงาน)
มีการจัดการอย่างทันเวลา
หากพบการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกียวกับความซือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝืนได้ภายในเวลาทีเหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการทีทําให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝืนได้อย่างเหมาะสม
และ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําทีขัดต่อหลักความซือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ กําหนดแนวปฏิบตั แิ ละบทลงโทษในเรืองดังกล่าวไว้ในข้อบังคับเกียวกับการ
ทํางาน และมีช่องทางการสือสารให้พนักงานสามารถแจ้งเหตุการณ์ผ่านกล่องรับความคิดเห็นหรือ



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

เรืองร้องเรียน เพือให้มนใจว่
ั าสามารถตรวจพบการฝ่ าฝืนได้ภายในเวลาทีเหมาะสม

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 กล่องรับข้อร้องเรียนทีติดตังภายในบริษทั
 ข้อบังคับเกียวกับการทํางาน

2.

คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดําเนิ นการ
ด้านการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่

2.1

มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิอํานาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริษทั โดยระบุองค์ประกอบหรือคุณสมบัติ วาระการดํารง
ตําแหน่ง การประชุม ขอบเขตอํานาจหน้าทีไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 2.7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง
กรรมการ การกําหนดชือและจํานวนกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริษทั ฯ และ
กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั จากรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 26 กุมภาพันธ์ 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.1 พิจารณาอนุมตั กิ ฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.2 พิจารณาอนุมตั กิ าร
แต่งตังคณะกรรมการบริหาร และการกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร จากรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.3
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกฎบัตรของ



บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

2.2

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.4 พิจารณา
อนุมตั กิ ารแต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความ
เสียง จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส
จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 ขอบเขตและอํานาจหน้าทีของกรรมการผูจ้ ดั การ
ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.6
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการผูจ้ ดั การ และการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความ
รับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560
ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระ
ที 3.7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังเลขานุการบริษทั และกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าทีและ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
คณะกรรมการบริษทั กํากับดูแลให้มกี ารกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนและวัดผลได้
เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน

ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้มกี ารประชุมร่วมกัน เพือกําหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์
และกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ปี 2561 – 2565

ข้อมูลประกอบการประเมิ น

2.3

 แผนกลยุทธ์ (Business Plan years
- )
 วาระที 4 พิจารณารับทราบความคืบหน้าด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2561 เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561
 วาระที 3.1 พิจารณารับทราบความคืบหน้าด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ จากรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2561 เมือวันที 11 พฤษภาคม 2561
 วาระที 3.3 พิจารณารับทราบความคืบหน้าด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ จากรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2561 เมือวันที 1 สิงหาคม 2561
คณะกรรมการบริษทั กํากับดูแลให้บริษทั กําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึงครอบคลุมบทบาททีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทหน้าในการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษทั มีการกําหนดวาระ
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยสามเดือนต่อครัง
เพือให้คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อย รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:

2.4

 กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 2.7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง
กรรมการ การกําหนดชือและจํานวนกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริษทั ฯ และ
กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั จากรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 26 กุมภาพันธ์ 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.1 พิจารณาอนุมตั กิ ฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.2 พิจารณาอนุมตั กิ าร
แต่งตังคณะกรรมการบริหาร และการกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร จากรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.3
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.4 พิจารณา
อนุมตั กิ ารแต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความ
เสียง จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส
จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ คี วามรูเ้ กียวกับธุรกิจของบริษทั
และมีความเชียวชาญ
ทีเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชียวชาญในเรืองนันๆ ได้
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ คี วามรูเ้ กียวกับธุรกิจของบริษทั และมีความเชียวชาญด้าน
บัญชี รวมถึงมีประสบการณ์ทาํ งานทีเกียวข้องกับลักษณะธุรกิจ
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
2.5

 หนังสือรับรองและประวัตกิ รรมการ/กรรมการตรวจสอบ ณ วันที 14 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีมีความรู้ ความสามารถน่าเชือถือ และมี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่ม ี
ความสัมพันธ์อนใด
ื
อันอาจมีอทิ ธิพลต่อ การใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเป็ นอิสระ ใน
จํานวนทีเหมาะสมเพียงพอ



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน จากกรรมการทังหมด
7 ท่าน ซึงมีความรูค้ วามสามารถ และไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหาร

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:

2.6

 หนังสือรับรองและประวัตกิ รรมการ/กรรมการตรวจสอบ ณ วันที 14 สิงหาคม 2560
 ข้อมูลบุคคลทีเกียวโยงกันของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (รายงานการมีสว่ นได้
เสีย)
 ทะเบียนกรรมการ บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ณ วันที 20 กันยายน 2561
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.1 พิจารณาอนุมตั กิ ฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
คณะกรรมการบริษทั กํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รืองการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง
ครอบคลุมทังการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสียง กิจกรรมการควบคุม
ข้อมูลและการสือสาร และการติดตาม
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีในการสอบทานการ
ควบคุมภายในและให้ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
รวมทังว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เพือให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพือปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพ



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

และประสิทธิผลยิงขึนและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 2.7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง
กรรมการ การกําหนดชือและจํานวนกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริษทั ฯ และ
กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั จากรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 26 กุมภาพันธ์ 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.1 พิจารณาอนุมตั กิ ฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 หนังสือเสนอบริการงานตรวจสอบภายใน เลขที สตน. 2560-11-0063 ลงวันที 14 พฤศจิกายน
2560

3.

ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังการและ ความรับผิดชอบที
เหมาะสมเพือให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่

3.1

ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรทีสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มกี ารควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีในส่วนงานทีสําคัญ ซึงทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน มีงานตรวจสอบภายในทีขึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีชัดเจน เป็ นต้น
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ
มีการจัดทําผังโครงสร้างองค์กร
ซึงมีการแบ่งแยกหน้าทีเพือให้เกิดการ
ตรวจสอบและการบริหารงานมีประสิทธิภาพยิงขึน
รวมทังมีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจาก
ภายนอกเข้ามาสอบทานกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั และรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ผังโครงสร้างองค์กร ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 1
สิงหาคม 2561
 ผังโครงสร้างหน่วยงาน ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 1
สิงหาคม 2561



บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

3.2

 วาระพิจารณาให้ความเห็นรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั และสรุปแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2561 และครัง
ที 3 – 4/2561
ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกียวกับอํานาจ
หน้าที ความรับผิดชอบ และการสือสารข้อมูล

ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ กําหนดให้มกี ารรายงานและการสือสารข้อมูลตามสายการบังคับบัญชาทีระบุใน
ผังโครงสร้างองค์กร
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:

3.3

 ผังโครงสร้างองค์กร ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 1
สิงหาคม 2561
 ผังโครงสร้างหน่วยงาน ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 1
สิงหาคม 2561
 ใบกําหนดหน้าทีงาน (Job Description) ของแต่ละตําแหน่งงาน
มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริษทั หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
ตําแหน่งงานอืนๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แต่จากการสอบทานโครงสร้างหน่วยงานเปรียบเทียบกับใบกําหนดหน้าทีงาน
(Job
Description) พบข้อสังเกตว่า 1) มีการจัดทําใบกําหนดหน้าทีงาน (Job Description) ไม่ครบทุก
ตําแหน่งงานตามทีระบุในผังโครงสร้างหน่วยงาน จํานวน 21 ตําแหน่งงาน 2) มีการจัดทําใบ
กําหนดหน้าทีงานแต่ไม่พบในโครงสร้างหน่วยงาน จํานวน 1 ตําแหน่งงาน 3) มีการระบุชอื
ตําแหน่งงานในใบกําหนดหน้าทีงานและผังโครงสร้างหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน 1 ตําแหน่งงาน
และ 4) พบใบกําหนดหน้าทีงาน ระบุสายการบังคับบัญชาไม่สอดคล้องตามทีระบุในผังโครงสร้าง
หน่วยงาน จํานวน 9 ตําแหน่งงาน ทังนีบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและ
ใบกําหนดหน้าทีงาน (Job Description) ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 2.7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง
กรรมการ การกําหนดชือและจํานวนกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริษทั ฯ และ
กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั จากรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 26 กุมภาพันธ์ 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.1 พิจารณาอนุมตั กิ ฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.2 พิจารณาอนุมตั กิ าร
แต่งตังคณะกรรมการบริหาร และการกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร จากรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.3
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.4 พิจารณา
อนุมตั กิ ารแต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความ
เสียง จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส
จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 ขอบเขตและอํานาจหน้าทีของกรรมการผูจ้ ดั การ
ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.6
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการผูจ้ ดั การ และการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความ
รับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระ
ที 3.7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังเลขานุการบริษทั และกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าทีและ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560
ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 ใบกําหนดหน้าทีงาน (Job Description) ของแต่ละตําแหน่งงาน

4.
4.1

องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมีความรูค้ วามสามารถ
คําถาม
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั เิ พือจัดหา
พัฒนา
และรักษาบุคลากรทีมีความรูแ้ ละ
ความสามารถทีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ นอย่
ั างสมําเสมอ



บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั กําหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติ (Job Specification) และการ
สัมภาษณ์จากผูบ้ ริหาร เพือคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานตามคุณสมบัตแิ ละตําแหน่งงานทีกําหนด
รวมทังมีการจัดทําแผนการฝึกอบรม ประจําปี เพือให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
พนักงานอย่างต่อเนือง

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:

4.2

 ใบกําหนดหน้าทีงาน (Job Description) ของแต่ละตําแหน่งงาน
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง งานสรรหาคัดเลือกว่าจ้าง/งานฝึกอบรมและพัฒนา/งานค่าตอบแทน
และสวัสดิการ/งานแรงงานสัมพันธ์และธุรการ (PM-HR-01) ฉบับทีผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 สิงหาคม 2561
 แผนการฝึกอบรม บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด ประจําปี 2561 ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลง
นามอนุมตั ิ
 แผนการฝึกอบรม บริษทั สถาพร ธนาพัฒน์ จํากัด ประจําปี 2561 ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลง
นามอนุมตั ิ
บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรทีมีผลการ
ปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรทีมีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึง การสือสาร
กระบวนการเหล่านีให้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและผูบ้ ริหารปี ละ 1 ครัง เพือ
ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานและการปรับตําแหน่งงาน โดยกําหนดให้
พนักงานลงนามรับทราบผลการประเมินในแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี สาํ หรับการ
ประเมินผลพนักงานประจําปี 2561 เป็ นต้นไป และมีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพือพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:





Performance Appraisal Division (การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระดับผูจ้ ดั การแผนก)
Performance Appraisal Staff (การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระดับพนักงาน)
แบบประเมินผลทดลองงานระดับปฏิบตั กิ าร 55 วัน (ครังที 1)
แบบประเมินผลทดลองงานระดับปฏิบตั กิ าร 85 วัน (ครังที 2)



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

 แบบประเมินผลทดลองงานระดับบริหาร 55 วัน (ครังที 1)
 แบบประเมินผลทดลองงานระดับบริหาร 85 วัน (ครังที 2)
 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.3
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
4.3

บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรทีมีความรูแ้ ละ
ความสามารถทีเหมาะสมอย่างทันเวลา



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการวางแผนอัตรากําลังคนเพือใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการทํางานของแต่
ละหน่วยงาน จัดทํานโยบายการสืบทอดตําแหน่งทีสําคัญและแผนสืบทอดตําแหน่งทางการบริหาร
เพือเป็ นการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในบริษทั
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ผังโครงสร้างองค์กร ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 1
สิงหาคม 2561
 ผังโครงสร้างหน่วยงาน ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 1
สิงหาคม 2561

4.4

 แผนผูส้ บื ทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และมีผล
บังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 สิงหาคม 2561
บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที
ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 4.1
4.5

บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตําแหน่ง (succession plan) ทีสําคัญ



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 4.3

5.

องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม
5.1

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที
จําเป็ น

ใช่


ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ผูบ้ ริหารมีการสือสารให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการควบคุม
ภายใน มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพือประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน

5.2

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 หนังสือเสนอบริการงานตรวจสอบภายใน เลขที สตน. 2560-11-0063 ลงวันที 14 พฤศจิกายน
2560
 วาระพิจารณาให้ความเห็นรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั
และสรุปแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที
1/2561 และครังที 3 – 4/2561
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารกําหนดตัวชีวัดผลการปฏิบตั งิ าน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ทีเหมาะสม โดยพิจารณาทังเรืองการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน
ระยะสันและระยะยาวของบริษทั



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้ าหมาย/แผนงานทีกําหนดไว้
ให้ทประชุ
ี มรับทราบทุกเดือน
รวมทังในแต่ละปี กาํ หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานแต่ละตําแหน่งงาน เพือเป็ นข้อมูลในการพิจารณาค่าตอบแทนและการปรับตําแหน่งงาน
รวมทังมีการกําหนดหัวข้อการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจลงในแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 Performance Appraisal Division (การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระดับผูจ้ ดั การแผนก)
 Performance Appraisal Staff (การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระดับพนักงาน)
 แบบประเมินผลทดลองงานระดับปฏิบตั กิ าร 55 วัน (ครังที 1)
 แบบประเมินผลทดลองงานระดับปฏิบตั กิ าร 85 วัน (ครังที 2)
 แบบประเมินผลทดลองงานระดับบริหาร 55 วัน (ครังที 1)
 แบบประเมินผลทดลองงานระดับบริหาร 85 วัน (ครังที 2)
5.3

 รายงานการประชุม Monthly Report ทีเกิดขึนในปี 2561
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนืองโดยเน้นให้
สามารถเชือมโยงกับความสําเร็จของหน้าทีในการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้วย



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 5.2
5.4

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มกี ารสร้างแรงกดดันที
ปฏิบตั หิ น้าทีของบุคลากรแต่ละคน

มากเกินไปในการ

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้ าหมาย/แผนงานทีกําหนดไว้
ให้ทประชุ
ี มรับทราบทุกเดือน
หากพบว่ามีความแตกต่างจากเป้ าหมายทีกําหนดไว้อย่างมี
นัยสําคัญ ให้มกี ารกําหนดแนวทางดําเนินการเพือติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานการประชุม Monthly Report ทีเกิดขึนในปี 2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 1 – 8/2561



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

การประเมิ นความเสียง (Risk Assessment)

6.

องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือให้สามารถระบุและประเมิ นความเสียงต่างๆ ที
เกียวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่

6.1

บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรัี บรองโดยทัวไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนัน โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผูกพันของบริษทั ได้ถกู ต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ ใช้มาตรฐานการบัญชีทรัี บรองทัวไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:

6.2

 รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและงบการเงินรวมของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
 รายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและงบการเงินระหว่างกาลรวม
ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือนสินสุด
วันที 31 มีนาคม 2561
 รายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและงบการเงินระหว่างกาลรวม
ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือนสินสุด
วันที 30 มิถุนายน 2561
บริษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยทีสําคัญ เช่น ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ฝ่ ายบริหารของบริษทั จะพิจารณาสาระสําคัญของการปรับปรุงงบการเงินอย่าง
เหมาะสมร่วมกับผูส้ อบบัญชีในแต่ละครัง
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและงบการเงินรวมของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
 รายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและงบการเงินระหว่างกาลรวม
ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือนสินสุด



บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

6.3

วันที 31 มีนาคม 2561
 รายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและงบการเงินระหว่างกาลรวม
ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือนสินสุด
วันที 30 มิถุนายน 2561
รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษทั อย่างแท้จริง

ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
งบการเงินของบริษทั และหมายเหตุประกอบงบการเงินสอดคล้องกับกิจกรรมการ
ปฏิบตั งิ านและลักษณะการดําเนินธุรกิจบริษทั
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:

6.4

 รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและงบการเงินรวมของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
 รายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและงบการเงินระหว่างกาลรวม
ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือนสินสุด
วันที 31 มีนาคม 2561
 รายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและงบการเงินระหว่างกาลรวม
ของ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือนสินสุด
วันที 30 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสียง อนุมตั แิ ละสือสารนโยบาย การบริหาร
ความเสียงให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
จนเป็ นส่วนหนึงของ
วัฒนธรรมขององค์กร
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือรายงานผลการดําเนินงาน
แผนงาน ปั ญหาอุปสรรค ความเสียงต่างๆ ทีอาจจะกระทบต่อเป้ าหมาย และร่วมกันกําหนด
แนวทางในการจัดการเพือให้บรรลุเป้ าหมาย
บริษทั ฯ มีการจัดตังคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือจัดทํานโยบายบริหาร
ความเสียง แผนบริหารความเสียง และทะเบียนความเสียง เพือกําหนดมาตรการในการ
ป้ องกันหรือแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง ครังที 1 – 3/2561
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.4 พิจารณา
อนุมตั กิ ารแต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสียง จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั
เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 วาระพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสียง ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2561 และครังที 3 – 4/2561
 ทะเบียนความเสียงของแต่ละหน่วยงาน

7.

องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสียงทุกประเภททีอาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
ทัวทังองค์กร
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่

7.1

บริษทั ระบุความเสียงทุกประเภทซึงอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าทีงานต่าง ๆ



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือจัดทําทะเบียนความ
เสียงและแผนบริหารความเสียงของแต่ละกิจกรรม และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
รวมทังมีการเปิ ดเผยปั จจัยความเสียงของบริษทั ไว้ในรายงานประจําปี

7.2

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง ครังที 1/2561 ถึงครังที 3/2561
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.4 พิจารณา
อนุมตั กิ ารแต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสียง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบ
โอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 วาระพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสียง ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2561 และครังที 3 – 4/2561
 ทะเบียนความเสียงของแต่ละหน่วยงาน
บริษทั วิเคราะห์ความเสียงทุกประเภททีอาจเกิดจากทังปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์กร ซึงรวมถึงความเสียงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 7.1



บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม
7.3

ใช่

ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสียง

ไม่ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 7.1
7.4

บริษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสียง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึน



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 7.1
7.5

บริษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพือจัดการความเสียง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสียงนัน (acceptance) การลดความเสียง (reduction) การหลีกเลียงความเสียง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสียง (sharing)



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 7.1

8.

8.1

องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิ ดการทุจริต
องค์กร
คําถาม

ในการประเมิ นความเสียงทีจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ

บริษทั ประเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริตขึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน การทีผูบ้ ริหาร
สามารถฝ่ าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลียนแปลงข้อมูลในรายงานทีสําคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึงทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการจัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือกําหนดแนวทาง/
มาตรการในการดําเนินการสําหรับเหตุการณ์/โอกาสทีอาจก่อให้เกิดการคอร์รปั ชัน เช่น การ
รับหรือให้ของกํานัล เงินบริจาค และความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือจัดจ้าง เป็ นต้น
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ฉบับที
ได้รบั การพิจารณาในวาระที 2.2.2 พิจารณารับทราบนโยบายการเข้าทํารายการระหว่าง
กัน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอ

ใช่


ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

แมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 คู่มอื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย ฉบับทีได้รบั การพิจารณาในวาระที 2.2.9 พิจารณารับทราบ
คู่มอื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม
2560
8.2

บริษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของ
เป้ าหมายทีกําหนดแล้ว
รวมทังได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้สงจู
ิ งใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตงเป้
ั าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สงู เกินความเป็ นจริง จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ ายงานภายในบริษทั เพือทบทวนถึงผลการ
ดําเนินงานทีผ่านมา
และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร
และ
คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างสมําเสมอ

8.3

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานการประชุม Monthly Report ทีเกิดขึนในปี 2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 1 – 5/2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบถามผูบ้ ริหารเกียวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต
และมาตรการทีบริษทั ดําเนินการเพือป้ องกันหรือแก้ไขการทุจริต
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการกําหนดอํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้มอี าํ นาจในการเชิญฝ่ ายบริหารหรือพนักงานของบริษทั เข้าร่วมประชุมชีแจง ให้
ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารทีร้องขอตามความจําเป็ น รวมทังอํานาจในการดําเนินการ
ตรวจสอบและสอบสวนตามความจําเป็ นทีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.1 พิจารณาอนุมตั ิ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2561 – 4/2561



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม
8.4

บริษทั ได้สอสารให้
ื
พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ทีกําหนดไว้

ใช่

ไม่ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการจัดทํานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน และสือสารให้พนักงาน
รับทราบผ่านทางอินทราเน็ต เว็บไซต์บริษทั และกรณีทพนั
ี กงานเข้างานใหม่ ฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์และธุรการจะสือสารให้ทราบผ่านทางการปฐมนิเทศพนักงาน

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ฉบับที
ได้รบั การพิจารณาในวาระที 2.2.2 พิจารณารับทราบนโยบายการเข้าทํารายการระหว่าง
กัน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอ
แมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 Intranet ภายในบริษทั ทีมีการสือสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
 เว็บไซต์บริษทั http://www.asiabiomass.com
 เอกสารปฐมนิเทศพนักงานเข้างานใหม่

9.

องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่

9.1

บริษทั ประเมินการเปลียนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลงนันอย่างเพียงพอแล้ว
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการประชุมทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือประเมินถึง
ปั จจัยความเสียงในการดําเนินธุรกิจทีอาจเกิดขึนทังภายในและภายนอกบริษทั อย่าง
สมําเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง ครังที 1 – 3/2561
 วาระพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสียง ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2561 และครังที 3 – 4/2561



บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม
9.2

 ทะเบียนความเสียงของแต่ละหน่วยงาน
บริษทั ประเมินการเปลียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลงนันอย่างเพียงพอแล้ว

ใช่


ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 9.1
9.3

บริษทั ประเมินการเปลียนแปลงผูน้ ําองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลงนันอย่างเพียงพอแล้ว
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการจัดทํานโยบายว่าด้วยการสืบทอดตําแหน่งทีสําคัญสําหรับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตําแหน่งทางการบริหาร เพือเป็ นการพัฒนา
และทดแทนบุคลากรในตําแหน่งงานหลักของบริษทั ฯ
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 แผนผูส้ บื ทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และ
มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 สิงหาคม 2561



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่วยลดความเสียงทีจะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร

ให้อยู่ในระดับที

ยอมรับได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มีความเหมาะสมกับความเสียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอืน ๆ



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ฝ่ ายบริหารมีกาํ หนดแนวทางการจัดการและ/หรือการควบคุมเพือลดผลกระทบที
อาจจะเกิดขึนโดยอาศัยความเชียวชาญทางลักษณะธุรกิจ ประสบการณ์ และการบริหาร
จัดการทีผ่านมาตามทีมีการประเมินความเสียงจากการดําเนินงานอย่างไม่เป็ นทางการ การ
ควบคุมความเสียงในกระบวนการปฏิบตั งิ าน บริษทั มีมาตรการควบคุมทีกําหนดเป็ นรูปแบบ
ของนโยบาย ระเบียบและ/หรือขันตอนเกียวกับการปฏิบตั งิ านต่างๆ

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง อํานาจอนุมตั ิ (PM-CS-01) แก้ไขครังที 2 ฉบับทีกรรมการ
ผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 4 สิงหาคม 0
 คู่มอื การปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
10.2 บริษทั มีมาตรการควบคุมภายในทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม กระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเกียวกับธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซือ และการบริหารทัวไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที และลําดับชันการ
อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพือให้สามารถป้ องกันการทุจริตได้
เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ขันตอนในการ
อนุมตั โิ ครงการลงทุน
ขันตอนการจัดซือและวิธกี ารคัดเลือกผูข้ าย
การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ ขันตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครืองมือ
ต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการสําหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูท้ ี
เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังบุคคลทีเกียวโยงกัน เพือประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทังมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีทบริ
ี ษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมหรือทําสัญญากับผูท้ เกี
ี ยวข้องในลักษณะทีมีผลผูกพัน



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

บริษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซือขายสินค้า การให้กยู้ มื การคํา
ประกัน บริษทั ได้ตดิ ตามให้มนใจแล้
ั
วว่า มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงือนไขที ตกลง
กันไว้ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนีตามกําหนด
หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการจัดทํานโยบายหรือระเบียบปฏิบตั เิ กียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การ
จัดซือ และการบริหารงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการจัดทําคู่มอื อํานาจทีแสดงถึงการ
ความรับผิดชอบและอํานาจในการตัดสินใจหรือสังการในแต่ละกิจกรรม
และการจัดทํา
นโยบายและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน เรืองการทํารายการทีเกียวโยงกัน ให้เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและการเปิ ดเผยข้อมูลการทํา
รายการระหว่างกัน และกําหนดให้ เลขานุการบริษทั ทําหน้าทีในการจัดเก็บ รวบรวม และ
ปรับปรุงข้อมูล เกียวกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทังบุคคลทีเกียวโยงกัน
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 คู่มอื การปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
 นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ฉบับที
ได้รบั การพิจารณาในวาระที 2.2.2 พิจารณาทราบนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส
จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง อํานาจอนุมตั ิ (PM-CS-01) แก้ไขครังที 2 ฉบับทีกรรมการ
ผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 4 สิงหาคม 0
10.3 บริษทั กําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในตามควร โดยกําหนดเป็ นส่วนหนึงใน
ระเบียบ คําสัง และคู่มอื การปฏิบตั งิ าน รวมทังการออกแบบการวางแผนการนําระบบงานมา
ใช้ในการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ าน
ข้อมูลประกอบการประเมิ น



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

 คู่มอื การปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
10.4 บริษทั กําหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดับ กลุม่ บริษทั
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ



ไม่ใช่

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 10.1 – 10.3
10.5 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ออกจากกัน โดยเด็ดขาด
เพือเป็ นการตรวจสอบซึงกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าทีอนุมตั ิ
(2) หน้าทีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการทําหน้าทีอนุมตั ิ บันทึกรายการบัญชีและ
ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สนิ แยกกันไว้อย่างชัดเจน เพือให้การ
ตรวจสอบดําเนินการได้สะดวกขึน

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง อํานาจอนุมตั ิ (PM-CS-01) แก้ไขครังที 2 ฉบับทีกรรมการ
ผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 4 สิงหาคม 0
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง การควบคุมภายในสินทรัพย์ (PM-AC-08) ฉบับทีกรรมการ
ผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 1 มีนาคม 2560
 บริษทั ฯ มีการกําหนดให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ ายการเงิน แผนกจัดซือ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศลงในระบบ Navision
 ตารางกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ Navision ของแต่ละตําแหน่งงาน (Master User
Permission Navision 2009 แต่ละแผนก ประจําเดือน มิถุนายน 2561)

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพือช่วยสนับสนุน การบรรลุ
วัตถุประสงค์
คําถาม
11.1 บริษทั ควรกําหนดความเกียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช่
กระบวนการ



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ปฏิบตั งิ านและการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ
มีการวางแผนและกําหนดความเกียวข้องกันในการใช้งานระบบงาน
สารสนเทศขององค์กรเพือให้มคี วามสัมพันธ์และสามารถใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบงานสารสนเทศได้
รวมทังมีการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลระบบงาน
สารสนเทศ เพือป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลทีไม่เกียวข้อง

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 วิธปี ฏิบตั งิ าน เรืองการจัดการระบบ ERP (WI-IT-02/03) ฉบับทีผูอ้ าํ นวยการด้าน
การเงินและสารสนเทศลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 1 มีนาคม 2560
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง การสร้างและสอบทานสิทธิของผูใ้ ช้งานระบบ ERP (PM-IT-07)
ฉบับทีรองกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้เมือวันที 30 กันยายน 2561
 ตารางกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ Navision ของแต่ละตําแหน่งงาน (Master User
Permission Navision 2009 แต่ละแผนก ประจําเดือน มิถุนายน 2561)
11.2 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั มอบให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในเรืองดังกล่าว โดยมีหน้าทีใน
การจัดหา การติดตังเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมสําเร็จรูป ระบบ
เครือข่าย เครืองแม่ขา่ ย (SERVER) ให้เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินงานในปั จจุบนั
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรืองการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-IT-04) ฉบับที
ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1
มีนาคม 2560
 รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายงานการประชุม
Monthly Report ทีเกิดขึนใน ปี 2561
11.3 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั มอบหมายให้ฝ่ายสารสนเทศรับผิดชอบในเรืองดังกล่าว โดยจัดทําประกาศ
และระเบียบปฏิบตั งิ านเกียวกับวิธปี ฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทั
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ประกาศที HR(ABM) 023/58 เรืองเผยแพร่ขอ้ มูลในสถานประกอบการ ฉบับทีกรรมการ
ผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 ธันวาคม 2558
 ประกาศที IT 002/60 เรือง ระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษทั เอเชีย
ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ฉบับทีกรรมการผูจ้ ดั การลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั
วันที 2 ตุลาคม 2560
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง ความปลอดภัยเทคโนยีสารสนเทศ (PM-IT-02) แก้ไขครังที 1
ฉบับทีผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศลงนามอนุมตั ิ
และประกาศใช้
ตังแต่วนั ที 2 มีนาคม 2560
11.4 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา
เทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม

การพัฒนา

และการบํารุงรักษาระบบ

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั มอบหมายฝ่ ายสารสนเทศรับผิดชอบตังแต่กระบวนการจัดหา
ดูแลและ
ควบคุมการใช้งานเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
และการพัฒนา/บํารุงรักษา
ระบบงานให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบตั ิ (PM-IT-01) ฉบับที
ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1
มีนาคม 2560
 ระเบียบการปฏิบตั งิ าน เรือง ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-IT-02) ฉบับที
ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1
มีนาคม 2560
 ระเบียบการปฏิบตั งิ าน เรือง การสํารองข้อมูลและการกูคนื ระบบ (PM-IT-03) ฉบับที
ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1
มีนาคม 2560
 ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง การให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-IT-04) ฉบับที
ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม









ใช่

ไม่ใช่

มีนาคม 2560
ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือง การบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) (PMIT-05) ฉบับทีผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้
ตังแต่วนั ที 1 มีนาคม 2560
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน เรือง การจัดการ E-Mail (WI-IT-02/01) ฉบับทีผูอ้ าํ นวยการด้าน
บริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มีนาคม 2560
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน เรือง การจัดการระบบ Server (WI-IT-02/02) ฉบับทีผูอ้ าํ นวยการด้าน
บริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มีนาคม 2560
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน เรือง การจัดการระบบ ERP (WI-IT-02/03) ฉบับทีผูอ้ าํ นวยการด้าน
บริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มีนาคม 2560
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน เรือง การ การ Backup และ Restore ข้อมูล (WI-IT- / ) ฉบับที
ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1
มีนาคม 2560
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน เรือง การทดสอบการกูค้ นื ระบบ (WI-IT-03/02) ฉบับทีผูอ้ าํ นวยการ
ด้านบริหารการเงินและสารสนเทศอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มีนาคม 2560

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึงได้กาํ หนดสิ งทีคาดหวังและขันตอน การปฏิ บตั ิ
เพือให้นโยบายทีกําหนดไว้นันสามารถนําไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คําถาม
12.1 บริษทั มีนโยบายทีรัดกุมเพือติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขันตอนการอนุมตั ทิ กํี าหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ
เพือป้ องกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการจัดทํานโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษทั ให้เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ รวมทังรายงานการทําธุรกรรมและมูลค่ารายการระหว่างกัน
ทีเกิดขึนในแต่ละไตรมาสให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รับทราบ
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ฉบับที
ได้รบั การพิจารณาในวาระที 2.2.2 พิจารณาทราบนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส
จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 วาระพิจารณาให้ความเห็นรายการระหว่างกันของบริษทั
และบริษทั ย่อยสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2561 และครังที 3
– 4/2561
 วาระพิจารณาอนุมตั ริ ายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยสําหรับรอบระยะเวลา

ใช่


ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

บัญชี จากรายงานการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ ครังที 1/2561 และครังที 3 – 4/2561
12.2 บริษทั มีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทําโดยผูท้ ไม่
ี มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรม
นัน



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 12.1
12.3 บริษทั มีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ น
สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 12.1
12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม รวมทัง
กําหนดแนวทางให้บุคคลทีบริษทั แต่งตังให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ในบริษทั ย่อยหรือ
ร่วมนัน ถือปฏิบตั ิ (หากบริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ ได้สง่ กรรมการบริษทั ฯ เข้าเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยทําให้สามารถ
ติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยได้ตลอดเวลา เพือให้เป็ นไปตามทิศทางการ
ดําเนินการทีได้กาํ หนดไว้
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายชือคณะกรรมการบริษทั ทีปรากฏในหนังสือรับรองบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด
(มหาชน) ที สจก. 002173 ลงวันที 7 กันยายน 2561
 รายชือคณะกรรมการบริษทั ทีปรากฏในหนังสือรับรองบริษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด ที
สค.017406 ลงวันที 3 สิงหาคม 2561
 รายชือคณะกรรมการบริษทั ทีปรากฎในหนังสือรับรองบริษทั ภาประภัส จํากัด ที สค.
017405 ลงวันที 3 สิงหาคม 2561
 รายชือกรรมการ Asia Biomass Energy SDN.BHD.
 รายชือกรรมการ Asia Biomass Resources SDN.BHD
 รายชือกรรมการ PT. Asia Biomass Indonesia
12.5 บริษทั กําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั โิ ดย
ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

บริษทั ฯ มีการจัดทําคูม่ อื การปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรมทีสําคัญ และจัดทําใบ
กําหนดหน้าทีงานของแต่ละตําแหน่งงาน ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แต่จากการสอบทานโครงสร้างหน่วยงานเปรียบเทียบกับใบกําหนดหน้าทีงาน (Job
Description) พบข้อสังเกตว่า 1) มีการจัดทําใบกําหนดหน้าทีงาน (Job Description) ไม่
ครบทุกตําแหน่งงานตามทีระบุในผังโครงสร้างหน่วยงาน จํานวน 21 ตําแหน่งงาน 2) มีการ
จัดทําใบกําหนดหน้าทีงานแต่ไม่พบในโครงสร้างหน่วยงาน จํานวน 1 ตําแหน่งงาน 3) มี
การระบุชอตํ
ื าแหน่งงานในใบกําหนดหน้าทีงานและผังโครงสร้างหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน
1 ตําแหน่งงาน และ 4) พบใบกําหนดหน้าทีงาน ระบุสายการบังคับบัญชาไม่สอดคล้อง
ตามทีระบุในผังโครงสร้างหน่วยงาน จํานวน 9 ตําแหน่งงาน ทังนีบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและใบกําหนดหน้าทีงาน (Job Description) ให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องกัน
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 คู่มอื การปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
 ใบกําหนดหน้าทีงาน (Job Description) ของแต่ละตําแหน่งงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั การนําไปใช้ในเวลาทีเหมาะสม โดย
บุคลากรทีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการ
ปฏิบตั งิ าน



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ การจัดทําคูม่ อื การปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรมทีสําคัญ และนําส่งให้ผมู้ ี
อํานาจลงนามอนุมตั กิ ่อนนําไปใช้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 คู่มอื การปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ
กําหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องมีการทบทวนเนือหาทังหมดในเอกสาร
Manual, Procedure, Work Instruction ปี ละ 1 ครัง ภายในเดือนธันวาคม พร้อมทังเสนอให้



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม
ผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิ

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ระเบียบการปฏิบตั งิ าน เรือง การควบคุมเอกสารและบันทึก (PM-DC-01) ฉบับที
ประธานคณะทํางาน QMR/EMR ลงนามอนุมตั ิ และประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มีนาคม
2560

ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information & Communication)
ุ ภาพ
13. องค์กรข้อมูลทีเกียวข้องและมีคณ

เพือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนิ นไปได้ตามที

กําหนดไว้
คําถาม

ใช่

13.1 บริษทั กําหนดข้อมูลทีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทังข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ทีมีคุณภาพและเกียวข้องต่องาน



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ
มีการนําข้อมูลทังจากภายในและภายนอกมาใช้ในการดําเนินงานและ
ติดตามงาน โดยกําหนดให้มกี ารประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1 – 4/2561
 รายงานการประชุม Monthly Report ทีเกิดขึนในปี 2561
13.2 บริษทั พิจารณาทังต้นทุนและประโยชน์ทจะได้
ี รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั มีการพิจารณาถึงต้นทุน ประโยชน์และความเหมาะสมในการพิจารณานํา
ระบบ Navision มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั งิ าน
13.3 บริษทั ดําเนินการเพือให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลทีสําคัญอย่างเพียงพอสําหรับ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลทีสําคัญ เช่น รายละเอียดของเรืองทีเสนอ ให้พจิ ารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลทีเกียวข้องให้เพียงพอ เพือประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ โดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1 – 4/2561



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1 – 4/2561
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครังที 1/2561
13.4 บริษทั ดําเนินการเพือให้กรรมการบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมทีระบุขอ้ มูลทีจําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขันตําตามทีกฎหมายกําหนด



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทําหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7
วันตามระยะเวลาขันตําตามทีกฎหมายกําหนด
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1 – 4/2561
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1 – 4/2561
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครังที 1/2561
13.5 บริษทั ดําเนินการเพือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพือให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกียวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรืองที
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้วยกับเรือง ทีเสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบันทึกและจัดทํา
รายงานการประชุม โดยแสดงถึงวาระ เนือหาทีประชุม และมติในวาระลงในรายงาน ซึง
เลขานุการบริษทั จะดําเนินการระบุขอ้ ซักถามเพิมเติมในกรณีทกรรมการมี
ี
ความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิมเติม
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1 – 4/2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 1 – 8/2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครังที 1/2561
13.6 บริษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทได้
ี รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนันอย่างครบถ้วนแล้ว
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

บริษทั ฯ มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บเอกสารสําคัญให้เป็ นระบบ เช่น
จัดเก็บเอกสารทางบัญชีลงในแฟ้ มแยกตามประเภทรายการ จัดเก็บสัญญาทีเกียวข้อง เป็ น
ต้น
และมีการรายงานข้อบกพร่องทีพบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบ พร้อมทังติดตามการแก้ไข
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1 – 4/2561
 สังเกตการณ์การจัดเก็บเอกสารฝ่ ายบัญชีและการเงิน ณ วันที 26 กันยายน 2561

14. องค์กรสือสารข้อมูลภายในองค์กร

ซึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที
จําเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนิ นไปได้ตามทีวางไว้
คําถาม
ใช่
ไม่ใช่

14.1 บริษทั มีกระบวนการสือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสือสารที
เหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั จัดให้มกี ระบวนการสือสารข้อมูลภายในผ่านการประชุมแบบเป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ เช่น โทรศัพท์ การประชุมผ่าน Social Network การประชุมกรรมการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม
คณะกรรมการบริษทั เป็ นต้น
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานการประชุม Monthly Report ทีเกิดขึนในปี 2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง ครังที 1 – 3/2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1 – 4/2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1 – 4/2561
14.2 บริษทั มีการรายงานข้อมูลทีสําคัญถึงคณะกรรมการบริษทั อย่างสมําเสมอ และทําให้
คณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรือสอบ
ทานรายการต่างๆ ตามทีต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลทีเป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพือให้สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอืนนอกจากทีได้รบั จากผูบ้ ริหาร รวมทังการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างผูบ้ ริหารตามทีคณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้น
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
คณะกรรมการบริษทั กําหนดอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบให้เลขานุการบริษทั



บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่



-

ดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ิ
ในวาระที 3.7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังเลขนุการบริษทั และกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม
2560
14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพือให้บคุ คลต่างๆ ภายในบริษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ
จัดให้มชี ่องทางการสือสารให้พนักงานสามารถแจ้งเหตุการณ์ผ่านทาง
กล่องรับความคิดเห็น/เรืองร้องเรียน หรือผ่านทางอีเมล์กรรมการผูจ้ ดั การ ซึงทังสองช่องทาง
ดังกล่าวกรรมการผูจ้ ดั การเท่านันทีเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูลได้

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 การกําหนดช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน ทีแสดงไว้ในนโยบายกํากับดูแลกิจการ
หัวข้อ การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย หน้า 5
 กล่องรับข้อร้องเรียนทีติดตังภายในบริษทั

15. องค์กรได้สือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกียวกับประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

15.1 บริษทั มีกระบวนการสือสารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีช่องทางการสือสารทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มเี จ้าหน้าทีหรือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรืองร้องเรียน เป็ นต้น



-

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ กําหนดให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการสือสารข้อมูลให้กบั ผูม้ ี

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่



-

ส่วนได้เสีย และมีการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั เช่น นโยบายทีสําคัญของบริษทั
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น รวมทังมีการกําหนดช่องทางการรับแจ้งข้อ
ร้องเรียน/เหตุการณ์ทอาจเกิ
ี
ดการทุจริตผ่านทางอีเมล์ อีเมล์ ac@asiabiomass.com ซึงส่ง
ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษทั
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 ขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีระบุไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.1 พิจารณาอนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส
จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560
 เว็บไซต์บริษทั http://www.asiabiomass.com
15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพือให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
บริษทั ได้อย่างปลอดภัย
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ มีการกําหนดช่องทางเพือเผยแพร่ขอ้ มูลลสารสนเทศของบริษทั
และ
ช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน/เหตุการณ์ทอาจเกิ
ี
ดการทุจริตผ่านทางอีเมล์
ac@asiabiomass.com ซึงส่งถึงเลขานุการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ และ
เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษทั ฯ

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 เว็บไซต์บริษทั http://www.asiabiomass.com/abc/ช่องทางการร้องเรียน.100200.html

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
ั
ว่าการควบคุมภายในยังดําเนิ นไปอย่าง
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพือให้มนใจได้
ครบถ้วน เหมาะสม
คําถาม
16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ าย
บริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมาย
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นต้น

ใช่


ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ ว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพือประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง พร้อมทังรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 หนังสือเสนอบริการงานตรวจสอบภายใน เลขที สตน. 2560-11-0063 ลงวันที 14
พฤศจิกายน 2560
 Performance Appraisal Division (การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระดับผูจ้ ดั การแผนก)
 Performance Appraisal Staff (การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระดับพนักงาน)
16.2 บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีวางไว้ โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 16.1
16.3 ความถีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลียนแปลงของบริษทั



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 16.1
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ มีี ความรูแ้ ละ
ความสามารถ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:



ไม่ใช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 16.1
16.5 บริษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขนตรงต่
ึ
อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 16.1
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
ตามทีแสดงข้อมูลในข้อ 16.1

17. องค์กรประเมิ นและสือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีรับผิดชอบ
รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริษทั ประเมินผลและสือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพือติดตามแก้ไข
อย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานทีเกิดขึนแตกต่างจากเป้ าหมายทีกําหนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ

ใ
ช่


ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ กําหนดให้มกี ารรายงานการดําเนินงานทีเกิดขึนเปรียบเทียบกับเป้ าหมาย และมี
การชีแจงสาเหตุทไม่
ี เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนด
หากพบว่ามีความแตกต่างจากเป้ าหมายที
กําหนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ มีการกําหนดแนวทางดําเนินการเพือติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 รายงานการประชุม Monthly Report ทีเกิดขึนในปี 2561
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 1 – 8/2561
17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี
17.2.1 ฝ่ ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์หรือสงสัย
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ฝ่ี าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําทีผิดปกติ
อืน ซึงอาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ



ซึง
ไม่ใ
ช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คําถาม
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้ว่าจะได้เริม
ดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จํากัด:
บริษทั ฯ กําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานเกียวกับงบการเงินและระบบการควบคุมภายในให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส และกําหนดอํานาจหน้าทีของ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั รับทราบ

ข้อมูลประกอบการประเมิ น:
 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.2 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง
คณะกรรมการบริหาร และการกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7
มีนาคม 2560
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับทีได้รบั การอนุมตั ใิ นวาระที 3.5.1 พิจารณาอนุมตั กิ ฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2560 ของบริษทั
เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เมือวันที 7 มีนาคม 2560

ใ
ช่

ไม่ใ
ช่

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

รายการอืนๆ
- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี

( -)

