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ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
งบการเงิน
ก) ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับงบประจําปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ ดงั นี
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 งบ
การเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวมและ
กระแสเงินสดรวมสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม
2559 และผลการดํ า เนิ นงานและกระแสเงิ น สดสําหรั บ ปี สินสุด วัน เดี ยวกัน โดยถูกต้ อ งตามที ควรในสาระสําคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี โดยมีค วามเป็ น อิ ส ระจากกลุ่ม บริ ษั ท ตาม
ข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเกียวข้ องกับ
การตรวจสอบงบการเงิ น และได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี โดย
ผู้สอบบัญชีเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี
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 งบ
การเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานรวมและ
กระแสเงินสดรวมสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม
2560 และผลการดํ า เนิ นงานและกระแสเงิ น สดสําหรั บ ปี สินสุด วัน เดี ยวกัน โดยถูกต้ อ งตามที ควรในสาระสําคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ ให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 ว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ณ วันทีและสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ได้ รับการปรับปรุ งใหม่จากผลกระทบ
ของข้ อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีสนิ ค้ าคงเหลือ ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงวิธีการปั นส่วนโสหุ้ยการผลิตใหม่ โดยกระทบ
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ต่อสินค้ 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 านบาท (คิดเป็ นร้ อย
ละ 0.76 ของกําไรสําหรับปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทังนี ผู้สอบบัญชีมิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขในเรื องนี
ผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี โดยมีค วามเป็ น อิ ส ระจากกลุ่ม บริ ษั ท ตาม
ข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเกียวข้ องกับ
การตรวจสอบงบการเงิ น และได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี โดย
ผู้สอบบัญชีเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี
งบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินสําหรับปี 2561 ตรวจสอบโดยนายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3196 จาก
บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ซึงเป็ นผู้สอบบัญชี ทีได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน กลต. มี
ความเห็ นว่า งบการเงิ นรวมแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และผลการ
ดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี โดยมีค วามเป็ น อิ ส ระจากกลุ่ม บริ ษั ท ตาม
ข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเกียวข้ องกับ
การตรวจสอบงบการเงิ น และได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี โดย
ผู้สอบบัญชีเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี
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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 า หนี การค้ า และเจ้ า หนีอื น – กิ จ การที เกี ยว
ข้ องกัน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน - กิจการอืน
ส่วนของหนีสินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการ
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

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

4

0.18

รายงานประจําปี 2561 • บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

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 (ขาดทุน ) เบ็ ด เสร็ จ อื นสํ า หรั บ ปี – สุท 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

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

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

(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 นการคํานวณจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทีปรับปรุงใหม่โดยการคํานวณของบริ ษัทเพือการเปรี ยบเทียบ ซึงยังไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
2/ อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 คํานวณจากจํานวนเงินปั นผลทีคณะกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในปี 2560 ซึงเป็ นการจ่ายจากกําไร
สะสม หารด้ วยกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
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สารจากคณะกรรมการ

ABM ดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล และให้ บริ การธุรกิจขนส่ง ภายใต้ กรอบการดําเนินธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ โปร่งใส ยึดมันในหลักจริ ยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี ดํารงแนวทางการทํา
ธุรกิจด้ วยความรอบคอบ มุ่งมันสร้ างสมดุลของการเป็ นองค์กรทีพัฒนาอย่างต่อเนืองและอยู่ภายใต้ กรอบของจริ ยธรรม
ธุรกิจ พร้ อมทังคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม
เพือให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยังยืน ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและความจริ งใจ
ในปี
จากภาพรวมตลาดเชือเพลิงพลังงานทดแทนทีเติบโตอย่างชะลอตัวลง ราคาเชือเพลิงชีวมวลที
ปรับตัวลดลงและการแข่งขันทีสูง ABM ได้ รับผลกระทบในระยะสัน อย่างไรก็ตาม ABM ได้ มีการปรับตัวตามแผนด้ วยการ
เพิมประสิทธิภาพเพือใช้ ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด คํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม นอกจากนีบริ ษัท
ยังได้ รับรางวัล CSR-DIW BEGINNER , รางวัลโรงงานสีเขียว ระดับ ,ผ่านการประเมินโครงการส่งเสริ มการจัดทําระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ระดับ Platinum จากสถาบันส่งเสริ มความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน รวมทังผ่านการรั บรองระบบคุณภาพ ISO9001 ระบบการจัดการ
สิงแวดล้ อม ISO14000 และระบบการจัดการป่ าไม้ อย่างยังยืน FSC-CoC/Cw นอกจากนีบริ ษัทยังมุ่งหวังการมีสว่ นร่ วม
ในการพัฒนาชุมชน สิงแวดล้ อมและสังคมอีกด้ วย
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ท้ ายทีสุดนีในนามของคณะกรรมการบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ อง ตลอดจนลูกค้ าทุกท่านทีให้ ความ
- เชือมันและสนับสนุนบริ ษัทเสมอมา และทีสําคัญบริ ษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริ หารและพนักงานของ
บริ ษัททุกท่านทีได้ ทมุ่ เททังแรงกายแรงใจ ทํางานด้ วยความซือสัตย์ ขยัน อดทนซึงเป็ นแรงผลักดันให้ บริ ษัทพัฒนาและก้ าว
ไปข้ างหน้ าอย่างมันคง และสร้ างผลตอบแทนอย่างยังยืน ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นรวมทุกๆ ท่านตลอดไป

ในนามคณะกรรมการบริ ษัท

นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร

นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ABM”) ดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิง ชีวมวล
หลากหลายประเภท อาทิเช่น กะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง (Biomass
pellet) เป็ นต้ น ให้ กบั ลูกค้ าอุตสาหกรรมในหลายสาขาธุรกิจซึงมีความต้ องการใช้ พลังงานเชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการ
ผลิต ทังในประเทศและต่างประเทศ
1.1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชันนําด้ านการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในระดับภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ

ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว ด้ วยเชือเพลิงชีวมวลทีหลากหลาย ให้ ความสําคัญ
ด้ านคุณภาพและมีปริ มาณเชือเพลิงชีวมวลทีสามารถส่งถึงลูกค้ าได้ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ พร้ อมด้ วยระบบโลจิ
สติกส์ทีตอบโจทย์ รวมทังการบริ การหลังการขายทีเป็ นเลิศ และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท
1.2

ประวัติความเป็ นมา การเปลียนแปลง และพัฒนาการทีสําคัญ

ครอบครัวควรสถาพรมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมามากกว่า 60 ปี โดยเริ มต้ นจากธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตผง
ธูป วัตถุดิบยาจุดกันยุง และจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลจากแกลบ เศษไม้ และเศษฟื นให้ กบั โรงงานอุตสาหกรรม ต่อมา
จึงมีการจัดตังบริ ษัทขึนเมือวันที 20 สิงหาคม 2527 ภายใต้ ชือบริ ษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียน
เริ มต้ น 1.00 ล้ านบาท เพือขยายการดําเนินธุรกิจดังกล่าว ต่อมา บริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัทย่อยชือ บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์
จํากัด (“STP”) ขึนเมือวันที 27 มีนาคม 2533 เพือให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ และทําให้ การบริ หารการจัดส่งสินค้ าเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ บริ การได้ ทนั ตามเวลาทีลูกค้ ากําหนด นอกจากนี บริ ษัทยังมีการลงทุนในคลังสินค้ าหลาย
แห่ง เพือเป็ นจุดรับ รวบรวม เก็บสํารองและกระจายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทอีกด้ วย
ภายหลังธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลได้ เติบโตอย่างต่อเนืองตามความต้ องการเชือเพลิง
ทดแทนทีเพิมมากขึน บริ ษัทจึงหันมาเน้ นธุรกิจการจัดหา และจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดยยกเลิกการดําเนินธุรกิจ
ผลิตผงธูป และวัตถุดิบยาจุดกันยุง และเปลียนชือเป็ นบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด เมือวันที 20 ตุลาคม 2552 เพือให้ ชือ
สอดคล้ องกับประเภทธุรกิจหลักมากขึน นอกจากนี บริ ษัทได้ จัดตังบริ ษัทย่อยชือ บริ ษัท ภาประภัส จํากัด (“PPP”) เมือ
วันที 1 ตุลาคม 2552 เพือรองรั บการขยายตัวของธุรกิ จจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหาและจัด
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่าย
เชือเพลิงชีวมวลมาอย่างยาวนานจนเป็ นทีรู้ จัก และได้ รับการยอมรั บจากผู้จัดจํ าหน่ายและผู้ซืออย่างกว้ างขวางจาก
หลากหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงผู้จดั จําหน่ายและลูกค้ าในต่างประเทศ บริ ษัทจึงได้ จดั ตังบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ 3
บริ ษัท ได้ แก่ PT. Asia Biomass Indonesia (“ABI”) Asia Biomass Energy SDN. BHD. (“ABE”) และ Asia Biomass
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Resources SDN. BHD. (“ABR”) เพือดําเนินการจัดหาสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และ
จําหน่ายให้ กบั ABM เพือให้ ABM นําไปจัดจําหน่ายต่อ โดยมีทงการจั
ั
ดส่งสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลตรงจาก 3 บริ ษัทย่อย
ดังกล่าวให้ กบั ลูกค้ าของ ABM ในต่างประเทศ และจัดส่งมายังคลังสินค้ าของ ABM ในประเทศไทย
การเปลียนแปลง และพัฒนาการทีสําคัญในช่วงปี 2561
- วันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนทัวไปเป็ นครังแรก จํานวน 75
ปี 2561
ล้ านหุ้น
- วันที มิถนุ ายน
บริ ษัทได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับต้ น ปี ที ในกิจกรรมการ
รณรงค์ลดสถิติอบุ ตั ิเหตุจากการทํางานให้ เป็ นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ของกระทรวง
แรงงาน
- วันที 25 สิงหาคม 2561 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้ ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
- วันที 28 สิงหาคม 2561 บริ ษัทร่ วมพิธีลงนามสัญญาซือขายไม้ โตเร็ ว (Acacia Species)
ล่วงหน้ า ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ และ บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ณ
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
- วันที 26 พฤษจิ กายน 2561 บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํ ากัด (มหาชน) ได้ ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน การจัดการสิงแวดล้ อม ISO 14001:2015
- บริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด จัดตังขึนเมือวันที 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทนุ จดทะเบียน
เริ มต้ นเท่ากับ . ล้ านบาท และแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้
10 บาท ต่อหุ้น โดยบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นจํานวน , หุ้น หรื อ ใน
สัดส่วนร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียน

ประกาศเกียรติคณ
ุ และการรับรองมาตรฐาน ปี 2561

17

รายงานประจําปี 2561 • บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจจัดหาและจัด
จําหน่ ายเชือเพลิงชีวมวล
99.98%

ธุรกิจขนส่ ง
เพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจจัดหา

ธุรกิจผลิตชีวมวลอัดแท่ ง

และจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล

บริ ษัท ภาประภัส จํากัด
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด 99.99%

บริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด 99.99%

99.00% PT. Asia Biomass Indonesia
55.00%

Asia Biomass Energy SDN.

55.00%

Asia Biomass Resources

รายชือบริษัทย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้นโดย
ABM (ร้ อยละ)

การประกอบธุรกิจ

บริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด

99.99

ผลิตไม้ สบั และชีวมวลอัดแท่ง

บริ ษัท ภาประภัส จํากัด

99.98

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

PT. Asia Biomass Indonesia

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากประเทศอินโดนีเซีย และจัด

99.00

จําหน่ายให้ กบั ABM แต่เพียงผู้เดียว
Asia Biomass Energy SDN.

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากประเทศมาเลเซีย ในบริ เวณ

55.00

อาณาเขตเมือง Bintulu และจัดจําหน่ายให้ กบั ABM

BHD.

แต่เพียงผู้เดียว1/
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รายชือบริษัทย่ อย

สัดส่ วนการถือหุ้นโดย
ABM (ร้ อยละ)

การประกอบธุรกิจ

Asia Biomass Resources SDN.

55.00

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก ประเทศมาเลเซีย ยกเว้ น
บริ เวณเขตเมือง Bintulu และจัดจําหน่ายให้ กบั ABM

BHD.

แต่เพียงผู้เดียว1/
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด

ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถบรรทุก โดยให้ บริ การกับ

99.99

ABM และ PPP เป็ น หลัก และหากมี กํ า ลัง การ
ให้ บริ การเหลือในบางช่วงก็จะให้ บริ การขนส่งกับบริ ษัท
ทีเกียวข้ อง และบริ ษัทอืนด้ วย
หมายเหตุ: 1/ การจัดตัง 2 บริ ษัทในประเทศมาเลเซีย เนืองจากพันธมิตรในประเทศมาเลเซียมีความเชียวชาญการจัดหาในแต่ละพืนทีแตกต่าง
กัน

1.4

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ไม่มี
-
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
บริ ษัท และบริ ษัท ย่อยดํ าเนิ นธุรกิ จจัดหาและจัดจํ าหน่ายเชื อเพลิงชี ว มวลเป็ นหลัก ทังนี การจัดหาและจัด
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลจะดําเนินการโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังในประเทศและต่างประเทศ ได้ แก่ ABMP PPP ABI
ABE ABR และมี STP สนับสนุนการดําเนินการให้ บริ การขนส่งเชือเพลิงชีวมวลทีบริ 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 อืนๆ3/

รวม

ABM และ
บริษัทย่ อย

1,294.83 100.00

หมายเหตุ:
1/ เนืองจากในช่วงแรกที ABI อยูร่ ะหว่างการดําเนินการขอใบอนุญาตการส่งออกกะลาปาล์ม กะลาปาล์มที ABI เก็บรวบรวมได้ ในช่วงนัน จึงมี
การขายตรงให้ กบั ลูกค้ าอินโดนีเซียรายเดียว โดยหลังจากนัน ABI และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศจะมีหน้ าทีจัดหาและขายตรงกับ ABM เท่านัน
2/ รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งทีแสดงในตารางข้ างต้ น เป็ นรายได้ เฉพาะส่วนทีทาง STP ให้ บริ การขนส่งกับบุคคลภายนอก ทังนี STP จะ
ให้ บริ การขนส่งกับบริ ษัท และ PPP เป็ นหลัก
3/ รายได้ อืนประกอบด้ วย (1) รายได้ จากการขายสินทรัพย์ (2) กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (3) รายได้ จากการเคลมประกัน
ทรัพย์สิน และ (4) รายได้ อืนๆ

ผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทําการจัดหาและจัดจําหน่ายสามารถแบ่งได้ เป็ น 5 กลุม่ หลัก โดยมีรายได้ จาก
การขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ในระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2561 ดังนี
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รายได้ แบ่ งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

2559
ล้ านบาท

การขายในประเทศ

2561

ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท

ร้ อยละ

89.37 1,130.39

91.19

936.14

72.83

-

กะลาปาล์ม

610.81

47.86

554.19

44.71

619.33

48.18

-

ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้

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 และฝุ่ นไม้

121.32

9.51

97.17

7.84

115.26

8.97

-

สินค้ าอืนๆ

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 างประเทศ

รวม

1.140.46

2560

-

กะลาปาล์ม

-

ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้

-

-

0.09

0.01

-

-

-

ชีวมวลอัดแท่ง

-

-

28.63

2.31

289.27

22.51

-

สินค้ าอืนๆ

1.38

0.11

-

-

-

กะลาปาล์ม (บริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศ)

1.23

0.10

-

-

100.00 1,239.55

100

1,285.32

100

1,276.11

-
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แผนภาพแสดงสัดส่ วนรายได้ จากการขายแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ปี 2559 ถึงปี 2561

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก คือ การจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ กบั ผู้ทีมีความต้ องการ
ใช้ เชื อเพลิง ชี ว มวล ทังผู้ทีมี ค วามต้ องการใช้ เชื อเพลิง ชี ว มวลเป็ นเชื อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้ แ ก่ กลุ่ม โรงงาน
อุตสาหกรรม และกลุม่ โรงไฟฟ้า และผู้ทีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ ประโยชน์ด้านอืนๆ เช่น กลุม่ ผู้แปรรู ปชีวมวล กลุม่ ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุม่ ทีนําเชือเพลิงชีวมวลไปจัดจําหน่ายต่อ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดหาเชือเพลิงชีวมวล
จากแหล่งผู้ผลิต และผู้จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล (“Supplier”) ทีมีคณ
ุ ภาพและน่าเชือถือ ทังนี การจัดหาในประเทศจะ
ดําเนินการผ่าน ABM และ PPP ส่วนการจัดหาในต่างประเทศจะดําเนินการผ่าน ABI ABE และ ABR โดยการจัดจําหน่าย
ให้ กบั ลูกค้ าจะดําเนินการผ่าน ABM และ PPP เท่านัน
เชือเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) คือ เชือเพลิงทีได้ จากสิงมีชีวิตหรื อสารอินทรี ย์ทีสามารถเปลียนเป็ นพลังงาน
ได้ เช่น ผลผลิตรองจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตส่วนเหลือหลังการเก็บเกียวทางการเกษตร
และป่ าไม้ เป็ นต้ น โดยเชือเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหาและจัดจําหน่ายนัน เป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมาจาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึงสามารถแบ่งได้ ตามแหล่งทีมาเป็ น 3 ประเภท คือ
1. เชือเพลิงชีวมวลทีได้ จากกระบวนการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กะลาปาล์ม ใยปาล์ม ทะลาย
ปาล์มจากโรงสกัดนํามันปาล์มดิบ ขีกบจากโรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ขีเลือย ปี กไม้ และส่วนอืนๆของไม้ จาก
โรงเลือย แกลบจากโรงสีข้าว และชานอ้ อยจากโรงงานผลิตนําตาล เป็ นต้ น
2. เชื อเพลิงชี วมวลทีได้ จากการทําเกษตร เช่น ฟางข้ าวจากนาข้ า ว ปลายไม้ รากไม้ และตอไม้ จากสวน
ยางพารา ใบอ้ อยและยอดอ้ อยจากไร่ อ้อย เหง้ ามันสําปะหลังจากไร่ มนั สําประหลัง และซังข้ าวโพดจากไร่
ข้ าวโพด เป็ นต้ น
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3. เชื อเพลิงชีวมวลทีได้ จากการปลูกขึนใหม่เพือเป็ นแหล่งพลังงานโดยเฉพาะ ส่วนมากเป็ นไม้ โตเร็ ว เช่น
กระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส และหญ้ าเนเปี ยร์ เป็ นต้ น
โดยเชือเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหาและจัดจําหน่ายนัน ส่วนใหญ่จะเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีได้ จาก
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะใช้ วิธีการเผาไหม้ โดยตรง (Direct Combustion) เพือเปลียน
เชือเพลิงชีวมวลเป็ นพลังงานความร้ อนและนําไปใช้ ในกระบวนการผลิตของตน กล่าวคือ ผู้ใช้ จะนําเชือเพลิงชีวมวลไปเผา
ในเตาเผา เพือให้ เกิดความร้ อนในหม้ อไอนํา (Boiler) จนนําในหม้ อไอนําเดือดและกลายเป็ นไอนํา โดยไอนําทีได้ จะมี
ความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหลตามทีผู้ใช้ กําหนดไว้ และผู้ใช้ จะนําไอนํานีไปใช้ ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่อไป
เช่น นําไปใช้ หมุนกังหันไอนําเพือผลิตไฟฟ้า นําไปใช้ เป่ าอากาศเพือทําให้ เส้ นใยผ้ าแห้ งในโรงงานทอผ้ า และนําไปใช้ ฆ่า
เชือในอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้ น ทังนี ไอนําสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ในหลากหลายรู ปแบบในกระบวนการผลิตของ
แต่ละอุตสาหกรรม และในแต่ละขันตอน ขึนกับผู้ใช้ งาน ทังนี ผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวลจะต้ องเลือกประเภทเชือเพลิงชีวมวลให้
เหมาะสมกับเทคโนโลยีของเตาเผาและหม้ อไอนําทีมีอยู่ โดยบางเทคโนโลยีสามารถรองรับเชือเพลิงชีวมวลได้ ประเภท
เดียว แต่บางชนิดสามารถรองรับเชือเพลิงชีวมวลได้ หลายประเภท ซึงเทคโนโลยีทีสามารถรองรับเชือเพลิงชีวมวลได้ หลาย
ประเภทจะสามารถเพิมความยืดหยุน่ ให้ กบั ผู้ใช้ งาน เนืองจากสามารถใช้ เชือเพลิงชีวมวลประเภทหนึง ทดแทนอีกประเภท
ได้
ผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทจัดหาและจัดจําหน่ายสามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ หลักดังนี
กลุ่มที 1 กะลาปาล์ ม (Palm Kernel Shell)
กะลาปาล์มถือเป็ นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ จากกระบวนการสกัดนํามันปาล์ม ซึงเป็ นกระบวนการแยกนํามันออก
จากเนือและเมล็ดในของผลปาล์มของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํามันปาล์มดิบ โดยการสกัดนํามันปาล์มจากปาล์ม
ทะลายสดจะได้ กะลาปาล์มจากกระบวนการผลิตประมาณร้ อยละ 4 ของนําหนักปาล์มทะลายสด
กะลาปาล์มเป็ นส่วนประกอบหนึงของผลปาล์ม โดยจะเป็ นส่วนทีหุ้มเมล็ดในของผลปาล์ม ลักษณะทัวไปมีสี
นําตาลเข้ ม เนือแข็ง และมีคณ
ุ สมบัติให้ คา่ พลังงานความร้ อนอยูใ่ นระดับสูง โดยค่าความร้ อนจะขึนอยูก่ บั ค่าความชืนและ
ขนาดของกะลาปาล์ม

เมล็ดใน

รูปผลปาล์ มและส่ วนประกอบ

รูปกะลาปาล์ ม
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กลุ่มที 2 ไม้ สับและส่ วนอืนๆของไม้ (Woodchip and Others)
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจําหน่าย ได้ แก่ ไม้ สบั ปี กไม้ หัวไม้ ไม้ ฟืน ส่วน
อืนๆของไม้ ซึงได้ จากกระบวนการตัดและเลือยไม้ เช่น โรงเลือย โรงงานผลิตไม้ สบั โรงงานผลิตไม้ แปรรู ป และโรงงาน
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เป็ นต้ น ซึงจะมีขนาดแตกต่างกันออกไปตามการใช้ งานทีลูกค้ าต้ องการ โดยผลิตภัณฑ์กลุม่ ไม้ สบั และส่วน
อืนๆของไม้ ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดจําหน่ายจะมาจากไม้ ยางพารา และไม้ 13 ชนิดทีได้ รับการอนุญาตจากกรมป่ าไม้

รู ปไม้ สับ

รู ปปี กไม้

รู ปไม้ ฟืน

กลุ่มที 3 ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้ (Wood Shavings, Sawdust, Wood Dust)
ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้ เป็ นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ทีได้ จากการแปรรู ปไม้ ขีกบมีลกั ษณะเป็ นเปลือกไม้ บางๆได้
จากการไสไม้ ส่วนขีเลือยและฝุ่ นไม้ มีลกั ษณะเป็ นผง คล้ ายฝุ่ น นําหนักเบา ได้ จากการเลือยไม้ ซึงได้ มาจากกระบวนการ
แปรรูปไม้ เช่น โรงเลือย โรงงานผลิตไม้ แปรรูป และโรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เป็ นต้ น

รู ปขีกบ

รู ปขีเลือย

รู ปฝุ่ นไม้

กลุ่มที 4 ชีวมวลอัดแท่ ง (Biomass Pellet)
ชีวมวลอัดแท่ง คือผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากการนําผลพลอยได้ จากการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เช่น เปลือกไม้
ส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย และแกลบ เป็ นต้ น มาผ่านกระบวนการย่อย ลดความชืน และนํามาอัดเป็ นแท่งเป็ นรู ป
ทรงกระบอกขนาดเล็ก ทังนี ชีวมวลอัดแท่งมีความหนาแน่นสูง และค่าความชืนตํา จากกระบวนการผลิตทีมีการอัด และ
ผ่านความร้ อน จึงทําให้ ชีวมวลอัดแท่งมีคา่ ความร้ อนสูงกว่าเชือเพลิงชีวมวลก่อนทีจะนํามาอัดแท่ง ผลิตภัณฑ์ชีวมวลอัด
แท่งทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจําหน่ายโดยส่วนมากจะผลิตจากผลพลอยได้ จากไม้ เช่นขีกบ ขีเลือย หรื อทีเรี ยกว่า Wood
Pellet นอกจากนี ยังมีการจําหน่ายชีวมวลอัดแท่งประเภทอืนด้ วย เช่น แกลบอัดแท่ง และขีเลือยผสมแกลบอัดแท่ง เป็ น
ต้ น
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รู ปชีวมวลอัดแท่ ง

กลุ่มที 5 สินค้ าอืน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลอืนๆเพือเป็ นทางเลือก และตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า ได้ แก่ แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม ซังข้ าวโพด เหง้ ามัน เป็ นต้ น นอกจากนี เมือเดือนธันวาคม 2559 บริ ษัทเริ ม
จัดหาและจัดจําหน่ายสินค้ าอืนนอกเหนือจากเชื อเพลิงชี วมวล ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ไม้ แปรรู ป ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัท
สามารถจัดหาได้ จาก Supplier ทีจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ บริ ษัท ได้ แก่ โรงเลือย และโรงงานไม้ แปรรู ป และขาย
ให้ กบั ลูกค้ าทีเป็ น Supplier ของบริ ษัท ได้ แก่ โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ และลูกค้ าทีมีความต้ องการในต่างประเทศ
ทังนี ราคาของเชือเพลิงชีวมวลจะแปรผันตามค่าความร้ อน ซึงค่าความร้ อนจะแปรผกผันตามค่าความชืน โดยใน
การซือขาย ผู้ซือผู้ขายจะมีการตกลงราคาพร้ อมทังกําหนดระดับค่าความชืนของเชือเพลิงชี วมวลแต่ละประเภท โดย
เชือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทจะให้ พลังงานจากการเผาไหม้ แตกต่างกัน ตามลักษณะองค์ประกอบต่างๆ ของชีวมวลแต่
ละชนิด และสัดส่วนความชืนทีสะสมอยูใ่ นชีวมวล ซึงสามารถแสดงได้ ดงั นี
ชนิดของเชือเพลิงชีวมวล1/

ค่ าความชืน

ค่ าความร้ อน

(ร้ อยละ)

(กิโลแคลอรีต่ อกิโลกรัม)

กลุ่มที 1 กะลาปาล์ ม

12

4,039

กลุ่มที 2 ไม้ สับและส่ วนอืนๆของไม้

55

1,570

55

1,570

กลุ่มที 3 ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้
ขีเลือยยางพารา
กลุ่มที 4 ชีวมวลอัดแท่ ง2/

ขึนกับขนาดของชีวมวลอัดแท่ง และประเภทของชีวมวลทีนํามาอัดแท่ง
เช่น Wood Pellet ทีมีคา่ ความชืนไม่เกินร้ อยละ 10 จะมีคา่ ความร้ อนอยู่
ประมาณ 3,900 – 4,300 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม
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ชนิดของเชือเพลิงชีวมวล1/

ค่ าความชืน

ค่ าความร้ อน

(ร้ อยละ)

(กิโลแคลอรีต่ อกิโลกรัม)

แกลบ

12

3,231

ใยปาล์ม

39

2,725

ทะลายปาล์ม

59

1,730

ซังข้ าวโพด

40

2,299

เหง้ ามัน

40

1,312

กลุ่มที 5 เชือเพลิงชีวมวลอืนๆ

ทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
หมายเหตุ: 1/ แสดงเฉพาะเชือเพลิงทีข้ อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
2/ ค่าประมาณการจากบริ ษัท

การตลาดและการแข่ งขัน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงต่อไปนีจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท” มีนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ ดังนี
1. ผลิตภัณฑ์
บริ ษัทมุ่งเน้ นทีจะจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีมีคณ
ุ ภาพให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญตังแต่ขนตอนการ
ั
คัดเลือก Supplier การขนส่ง และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ โดยบริ ษัทมีขนตอนการควบคุ
ั
มคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่าง
ละเอียดตลอดขันตอนการดําเนินงาน ทังค่าความชืน สี ขนาด สิงเจือปน โดยมีทงการทดสอบผ่
ั
านห้ องปฏิบตั ิการและ
ประเมินทางกายภาพ เพือให้ ลกู ค้ ามีความมันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท นอกจากนี บริ ษัท
ยังให้ ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยบริ ษัทมีเชือเพลิงชีวมวลให้ ลกู ค้ าเลือกอย่างหลากหลาย
ทําให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกในการใช้ ผลิตภัณฑ์ทดแทนกรณีทีผลิตภัณฑ์ทีลูกค้ าใช้ เป็ นประจํามีราคาสูงขึน ซึงต่างจากบริ ษัท
ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทีจะเลือกขายเพียงผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว ทังนี บริ ษัทยังสนองตอบความต้ องการของ
ลูกค้ าในแง่ของการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทจําหน่าย โดยเชือเพลิงชีวมวลทีเป็ นผลพลอยได้ จากไม้ ของ
บริ ษัท ได้ แก่ ชีวมวลอัดแท่งทีผลิตจากผลพลอยได้ จากไม้ (“Wood Pellet”) ขีกบ ขีเลือย ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ได้ รับ
การรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ ยงยื
ั น FSC Chain of Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council
(FSC) ซึงเป็ นมาตรฐานทีรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทจําหน่ายนันได้ มาจากแหล่งทีมาทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล และ
สามารถตรวจสอบกลับได้ ตลอดทังห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ ทังนี ผู้ประกอบการต่างประเทศหลายๆประเทศ จะมีข้อกําหนดที
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จะซือเชื อเพลิงชีวมวลจาก Supplier ทีได้ รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จึงทําให้ บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบในการ
จําหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศ เมือเทียบกับผู้จดั หาและจัดจําหน่ายรายอืนในประเทศไทย
2. การให้ บริการ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ การทังก่อนและหลังการขาย โดยบริ ษัทมีผ้ เู ชียวชาญคอยดูแลและให้ คําปรึ กษา
ด้ านการใช้ ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมกับเตาเผาและเทคโนโลยีของหม้ อไอนํา (Boiler) หรื อความต้ องการของ
ลูกค้ า โดยสามารถให้ คําปรึกษาทังกับลูกค้ าทีอยูใ่ นขันตอนการศึกษาความน่าจะเป็ นในการใช้ เชือเพลิงชีวมวล ลูกค้ าทีใช้
เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตอยูแ่ ล้ ว ลูกค้ าทีมีการการปรับแต่งการเผาไหม้ ของหม้ อไอนําใหม่ หรื อลูกค้ าทีมีความ
ต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลประเภทใหม่ โดยผู้เชียวชาญของบริ ษัทจะเข้ าไปพูดคุยสอบถามถึงความต้ องการ ตรวจสอบ
หม้ อไอนํา และให้ คําแนะนําถึงทีโรงงานของลูกค้ า เพือให้ ลกู ค้ ามันใจได้ ว่าผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีซือจากบริ ษัท
สามารถนําไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้ า ในส่วนของการให้ บริ การขนส่ง บริ ษัทมี
การว่าจ้ าง STP และผู้ประกอบการขนส่งรายอืนเพือทําการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้รับจ้ างขนส่งตามมาตรฐานทีบริ ษัทกํ าหนด และมีการประเมินผู้รับจ้ างขนส่งอย่างสมําเสมอ เพือให้ สามารถจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั บริ ษัทได้ ตามแผนงาน ผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้ าตามกําหนดเวลา และลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ขนส่ง ทังนี STP ได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO9001: 2015 ซึงทําให้ มนใจได้
ั
ว่าการบริ หารงานขนส่งของ
STP มีมาตรฐานระดับสากล
3. การบริหารต้ นทุน
บริ ษัทเน้ นการบริ หารจัดการต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพ ซึงมีสว่ นช่วยให้ บริ ษัทสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์เชือเพลิง
ชีวมวลในราคาทีสามารถแข่งขันได้ ให้ กบั ลูกค้ า โดยทีมงานของบริ ษัทมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อปุ สงค์และอุปทาน
ของตลาดผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลอย่างใกล้ ชิด เพือให้ บริ ษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เชือเพลิงขีวมวลในราคาและ
ปริ มาณทีเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาได้ ประกอบกับบริ ษัทมีคลังสินค้ าเพือจัดเก็บผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทังในและ
ต่างประเทศถึง 4 แห่ง ทําให้ บริ ษัทสามารถวางแผนการสังซือและขายได้ อย่างคล่องตัว และสามารถบริ หารสินค้ าคงคลัง
ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสมได้ อีกทังยังช่วยให้ บริ ษัทวางแผนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึนด้ วย
นอกจากนี บริ ษัทยังเพิมการบริ หารการขนส่งให้ มีประสิทธิ ภาพ โดยมีรูปแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์จาก Supplier ไปยัง
ลูกค้ าโดยตรงโดยไม่ผา่ นเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท (“การขนส่งตรง”) ซึงช่วยลดต้ นทุนในการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้
อีกทางหนึง
4. การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท แบ่งได้ เป็ น 2 ช่องทาง คือ
(1) การขายโดยตรงให้ กบั ผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวล ซึงได้ แก่ กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม กลุม่ โรงไฟฟ้า กลุม่ ผู้แปรรูปชีว
มวล และกลุม่ ผู้ใช้ ประโยชน์ชีวมวลในอุตสาหกรรมอืนๆ
(2) การขายผ่านผู้จดั จําหน่าย (“Trader”) ซึง Trader จะทําการขายต่อให้ กบั ผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวลอีกทอดหนึง
โดยสัดส่วนของรายได้ จากการขายเชือเพลิงชีวมวลแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่ายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ทังในและต่างประเทศสําหรับปี 2558 ถึงปี 2561 สามารถแสดงได้ ดงั นี
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สัดส่ วนรายได้ จากการขายเชือเพลิงชีวมวลแบ่ งตามช่ องทางการจัดจําหน่ ายของบริษัทและบริ ษัท
ย่ อยทังในและต่ างประเทศ ปี 2558 ถึง ปี 2561
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หมายเหตุ: สัดส่วนรายได้ จาการขายเชือเพลิงชีวมวลทีแสดง ไม่รวมการรายได้ จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริ ษัท

การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ ายในประเทศ
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ าในประเทศจะใช้ ทงั 2 ช่องทาง ดังกล่าว โดยสัดส่วนการ
จําหน่ายให้ กบั ผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวลคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 73 ถึงร้ อยละ 79 ของการจําหน่ายในประเทศทังหมด และส่วน
ทีเหลืออีกประมาณร้ อยละ 21 ถึงร้ อยละ 27ของการจําหน่ายในประเทศทังหมด เป็ นการจําหน่ายให้ กบั Trader สําหรับ
กรณีทีเป็ นลูกค้ าใหม่พนักงานขายจะทําการระบุลกู ค้ าทีจะทําการติดต่อนําเสนอผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท โดย
ทําการสํารวจหาผู้ทีมีความต้ องการใช้ จากข้ อมูลผู้ใช้ หม้ อไอนํา (Boiler) ข้ อมูลโรงไฟฟ้าทีดําเนินการเชิงพาณิชย์ และ/หรื อ
เว็บไซต์ทีเกียวข้ อง หรื อในบางกรณี ลูกค้ าทีมีความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอาจจะเป็ นผู้ติดต่อมาทางบริ ษัทเอง โดย
บริ ษัทมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทผ่านการโฆษณาออนไลน์ เว็บไซต์บริ ษัท การ
ออกงานแสดงสินค้ า และการบอกปากต่อปากของลูกค้ า เป็ นต้ น และพนักงานขายจะทําการเข้ าพบเพือสอบถามและ
ประเมินความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลจากลูกค้ าแต่ละราย โดยจะพิจารณาจากประเภทของหม้ อไอนํา กําลังการผลิต
และประเภทของการใช้ งาน เพือสามารถนําเสนอประเภทของเชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมให้ กบั ลูกค้ าต่อไปได้ และสําหรับ
ลูกค้ าเดิม พนักงานขายแต่ละรายจะทําการติดต่อเพือสํารวจถึงประเภทและปริ มาณความต้ องการใช้ ของลูกค้ าทีตนเอง
รับผิดชอบทุกเดือน ทังนี การจัดจําหน่ายในประเทศจะทําการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลผ่านบริ ษัท และ PPP ซึง PPP จะ
จัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม
การจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ ายต่ างประเทศ
ในส่วนของการจัดจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ การขายผ่าน Trader ถือเป็ นช่องทางหลัก โดยมีสดั ส่วน
ประมาณร้ อยละ 82 ถึงร้ อยละ 100 ของการจําหน่ายต่างประเทศ เนืองจากกลุม่ ลูกค้ าผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวล (End-User)
ในต่างประเทศส่วนใหญ่ มีนโยบายทีจะซือผ่านกับ Trader รายใหญ่ของประเทศนันๆ เพือลดความเสียงในการจัดซือ
โดยตรง ดังนัน บริ ษัทจะทําการติดต่อกับ Trader รายใหญ่ของแต่ละประเทศเพือทําการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังพยายามติดต่อโดยตรงกับกลุม่ ผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวลเพือทําการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ โดย
บริ ษัทจะทําการสรรหาลูกค้ ารายใหม่จากหลายช่องทาง เช่น การติดต่อผู้ซือในงานแสดงสินค้ าเชือเพลิงชี วมวล การ

28

รายงานประจําปี 2561 • บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

แนะนําจาก Supplier และการค้ นหาจากแหล่งข้ อมูลอุตสาหกรรมในเว็บไซต์ของประเทศนันๆ เช่น รายชือโรงไฟฟ้า เป็ น
ต้ น เพือติดต่อเข้ าแนะนําบริ ษัท และผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในส่วนของลูกค้ ารายเดิม Trader จะทําการประเมินความ
ต้ องการใช้ ของผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวลแต่ละรายซึงเป็ นลูกค้ าของ Trader รายนันให้ กบั ฝ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทเป็ นรายปี
ซึงมีรายละเอียดความต้ องการสินค้ าในแต่ละเดือน และมีการทบทวนแผนเมือมีการเปลียนแปลง เพือให้ บริ ษัทสามารถ
วางแผนจัดหาและจัดจําหน่ายได้ อย่างถูกต้ อง บริ ษัทอาจมีโอกาสได้ เข้ าพบกับลูกค้ าผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวลผ่านการแนะนํา
ของ Trader เพือให้ บริ ษัทสามารถประเมินความต้ องการและประเภทของเชือเพลิงทีเหมาะสมให้ กบั ผู้ใช้ ได้ และในส่วน
ของผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวลจะประมาณความต้ องการรับสินค้ าให้ ฝ่ายต่างประเทศของบริ ษัทเป็ นรายปี หรื อบริ ษัทจะเข้ า
ประมูลตามข้ อกําหนดของลูกค้ ารายนัน โดยบริ ษัทมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท
ผ่านการโฆษณาออนไลน์ เว็บไซต์บริ ษัท การออกงานแสดงสินค้ า และการบอกปากต่อปากของลูกค้ า เป็ นต้ น โดยการ
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศจะดําเนินการผ่าน ABM เท่านัน กล่าวคือ สินค้ าจะส่งตรงจากบริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศไปยังลูกค้ าในต่างประเทศ โดยคูส่ ญ
ั ญาในการซือขายสินค้ ากับลูกค้ าต่างประเทศคือ ABM
5. การกําหนดราคา
การขายสินค้ าทังในประเทศและต่างประเทศ บริ ษัทกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ตามราคาตลาดในช่วงเวลา
นันๆ โดยบวกกําไรเพิมจากต้ นทุนทีเกิดขึนจริ ง เช่น ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ เป็ นต้ น
และเปรี ยบเทียบกับราคาเพือให้ ราคาขายของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับทีแข่งขันได้ ทังนี จะมีการคํานวณโครงสร้ างต้ นทุน
และมีการกําหนดกําไรขันตําเพือให้ ฝ่ายขายและการตลาดสามารถนําเสนอราคาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างมีมาตรฐาน อย่างไรก็
ตาม ในช่วงทีมีการแข่งขันสูง ฝ่ ายขายและการตลาดอาจจะต้ องทําการขายในราคาทีได้ กําไรตํากว่ากําไรขันตําทีกําหนด
เอาไว้ ซึงฝ่ ายขายและการตลาดจะต้ องนําราคาดังกล่าว เสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิก่อนดําเนินการขายผลิตภัณฑ์
6. การควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้ า
บริ ษัทมีขนตอนในการพิ
ั
จารณาและคัดกรองลูกค้ าเพือให้ ได้ ลกู ค้ าทีมีคุณภาพ และขจัดปั ญหาการเกิดหนีเสีย
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพิจารณาประวัติ และตรวจสอบสถานะการเงินของลูกค้ าก่อนจะดําเนินการขายผลิตภัณฑ์
ให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทกําหนดให้ มีการทําใบประวัติ/อนุมตั ิเครดิตของลูกค้ ารายใหม่ทกุ รายเพือให้ ผ้ มู ีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ
เปิ ดบัญชี ลกู ค้ า โดยเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขายและการตลาดจะทําการสอบประวัติลกู ค้ าทังจากการสัมภาษณ์ การเข้ าเยียม
กิจการ การหาข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพือให้ ทราบถึงข้ อมูลเบืองต้ น เช่น ชือ ทีตังกิจการ ผลิตภัณฑ์ทีต้ องการ ปริ มาณ
การสังซือ และจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการขออนุมตั ิ เช่น สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัท สําเนาทะเบียนภาษี มูลค่าเพิม
และงบการเงินฉบับล่าสุด และเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีและการเงินจะวิเคราะห์และให้ ความคิดเห็นเกียวกับสถานภาพการเงิน
ของลูกค้ า เพือนําเสนอให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงินเครดิตพิจารณาการเปิ ดบัญชีลกู ค้ า หากได้ รับการอนุมตั ิจึงจะ
ดําเนินการเปิ ดบัญชีซือขายให้ ลกู ค้ า พร้ อมกําหนดเงือนไขการชําระเงินลงในระบบ โดยหากเป็ นการขายเชือจะมีการ
กําหนดวงเงินเครดิต (Credit Limit) และระยะเวลาการชําระเงิน (Credit Term) อย่างชัดเจน ซึงหากมีการขายเกินวงเงิน
เครดิต หรื อค้ างชําระเกินระยะเวลาการชําระเงิน ระบบจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ และฝ่ ายขายและการตลาดจะไม่สามารถ
ดําเนินการขายได้ อย่างไรก็ตาม หากฝ่ ายขายและการตลาดต้ องการจะขายกรณีเกินวงเงินเครดิตหรื อเกินระยะเวลาการ
รับชําระเงินทีลูกค้ าได้ รับ จะต้ องทําการขออนุมตั ิตามขันตอนทีบริ ษัทวางไว้ ทังนี บริ ษัทมีการทบทวนวงเงินเครดิตทุกปี
หรื อเมือมีเหตุการณ์ ทีเชือได้ ว่าส่งผลกระทบต่อเครดิตของลูกค้ า เพือให้ เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและการดําเนิน
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ธุรกิจของลูกค้ า และมีการติดตามลูกหนีค้ างชําระอย่างใกล้ ชิด โดยหากลูกค้ ามีการค้ างชําระเกินกว่ากําหนด บริ ษัทจะมี
การติดตามลูกหนีค้ างชําระตามมาตรการทีบริ ษัทได้ กําหนดไว้
กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
เพือให้ บริ ษัทสามารถตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ในการมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรชันนําด้ านการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย บริ ษัทได้ ดําเนินกลยุทธ์ ทีสอดรับกับพันธกิจทีบริ ษัทตังไว้ ทีมุ่งมันจะตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและครบถ้ วน ทังในแง่ของคุณภาพ ปริ มาณ การให้ บริ การ การจัดเก็บ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึง
สามารถสรุปกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทได้ ดังนี
1. บริ ษัทให้ ความสําคัญในการส่งมอบเชือเพลิงชีวมวลทีมีคณ
ุ ภาพให้ กบั ลูกค้ า โดยบริ ษัทพยายามพัฒนาและ
ยกระดับ คุณ ภาพเชื อเพลิง ชี ว มวลของบริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื อง ตังแต่ก ระบวนการคัด เลือ กผู้จัด จํ า หน่า ยที มี คุณ ภาพ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ ลกู ค้ า กระบวนการควบคุมแหล่งทีมาของผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริ ษัทจึงมีแผนในการจัดทําการประกันคุณภาพของสินค้ าเพิมเติมในอนาคตดังนี
1.1 ในปี 2560 บริ ษัทดําเนินการยืนขอการรับรองคุณภาพสินค้ าและบริ การ ISO 9001:2015 และการ
รับรองด้ านการจัดการสิงแวดล้ อม ISO 14001:2015 เพือให้ ลกู ค้ าสามารถมันใจได้ วา่ สินค้ าของบริ ษัท
ได้ ผา่ นการดําเนินงานต่างๆ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
1.2 ในปี 2560 บริ ษัทดําเนินการขอขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ด้ านระบบควบคุมการเคลือนย้ าย
ของสินค้ าไม้ (FSC-CoC/CW) ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล อาทิเช่น ปี กไม้ และขีเลือยอัดก้ อน
(Wood Briquette) เป็ นต้ น และในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ป ไม้ อดั ไม้ บาง และวัสดุแผ่น อาทิเช่น ไม้
ยางพาราแปรรู ป, แผ่นชินไม้ อัด (Particle Board) และ แผ่นใยไม้ อดั ความหนาแน่นปานกลาง
(Medium Density Fiber Board หรื อ MDF) เพือรองรับแผนการเพิมผลิตภัณฑ์อืนของบริ ษัท
1.3 ในปี
บริ ษัทฯ มีการจัดทําระบบรับรองมาตรฐานเพิมเติม ด้ านควบคุมการเคลือนย้ ายของสินค้ า
ไม้ Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC-CoC) และมาตรฐานอืนๆ ทีได้ รับ
การยอมรับในระดับสากล
1.4 ในปี 2562 บริ ษัทจะดําเนินการขอการรับรองมาตรฐานด้ านการจัดการป่ าไม้ อย่างยังยืน (Sustainable
Forest Management) ซึงเป็ นการรับรองพืนทีป่ าไม้ ทีได้ มาตรฐาน มาจากการจัดการอย่างถูกต้ อง ทัง
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม และสิงแวดล้ อ ม เช่ น Forest Stewardship Council – Forest
Management (FSC-FM) หรื อ มาตรฐานการจัดการสวนไม้ เศรษฐกิจ (มอก.14061) เป็ นต้ น
2. บริ ษัทมุ่งเน้ นทีจะจัดหาผลิตภัณฑ์ทีมีความหลากหลายให้ กับลูกค้ า เพือเพิมทางเลือกให้ กับลูกค้ าในการ
ปรับใช้ เชือเพลิงชีวมวลให้ ตรงกับความต้ องการของตน และเพิมมูลค่าเพิมให้ กบั ผลิตภัณฑ์ ทังนี บริ ษัทพยายามจัดหาและ
แนะนําผลิตภัณฑ์ หลากหลายชนิดให้ กับลูกค้ า ซึงมีแหล่งทีมาจากกระบวนการผลิตผลผลิตทางเกษตรทีแตกต่างกัน
พร้ อมทังจัดหาผลิตภัณฑ์ทีมีมลู ค่าเพิมทีสามารถเพิมศักยภาพในการทํากําไรให้ กบั บริ ษัทได้ อีกทางทางหนึง โดยบริ ษัทได้
ริ เริ มศึกษาถึงวิธีในการแปรรูปชีวมวลปกติให้ มีคา่ ความร้ อนทีสูงขึน โดยผ่านกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน (Torrefaction) ซึง
เป็ นกระบวนการทางความร้ อนในสภาวะทีไม่รุนแรงเพือเปลียนชีวมวลให้ เป็ นถ่านก่อนแล้ วจึงทําการบด/สับย่อยชีวมวล
ซึงจะทําให้ เชือเพลิงชีวมวลดังกล่าวมีความชืนน้ อย ค่าความร้ อนและความหนาแน่นสูง นอกจากนี บริ ษัทได้ มองเห็น
โอกาสในการจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อืน นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัท
สามารถจัดหาได้ จาก Supplier ทีจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ บริ ษัท เมือเดือนธันวาคม ปี 2559 บริ ษัทได้ เริ มทดลอง
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จัดหาผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปจากโรงเลือยไม้ และจัดจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าทีนําไม้ แปรรู ปไปใช้ ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ หรื อไม้ แปรรู ป
ในลําดับถัดไป ซึงกลุม่ ลูกค้ าไม้ แปรรู ปเหล่านีก็เป็ น Supplier เชือเพลิงชีวมวลให้ กบั บริ ษัทด้ วย โดยบริ ษัทเชือมันว่าจะ
สามารถจัดหาไม้ แปรรู ปได้ จากความสัมพันธ์ อนั ดีกบั โรงเลือยไม้ ทีบริ ษัทติดต่อซือขายกันหลายรายอยู่แล้ ว และสามารถ
จําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าไม้ แปรรูปทีมีความต้ องการใช้ ได้ ทังลูกค้ าในประเทศทีบริ ษัทมีความสัมพันธ์ จากการเป็ นคู่ค้ากันอยู่
แล้ ว และลูกค้ าต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้ าในประเทศจีน ทีเป็ นตลาดทีมีความต้ องการสูง ทังนี หากผลการดําเนินงาน
ของการจัดหาและจัดจําหน่ายไม้ แปรรู ปเป็ นไปตามทีบริ ษัทตังเป้าไว้ บริ ษัทมีแผนทีจะจัดตังบริ ษัทย่อยเพือดําเนินการ
จัดหาและจัดจําหน่ายไม้ แปรรู ปในอนาคต เพือแยกประเภทการจัดหาและจัดจําหน่ายสินค้ าให้ ชัดเจน และเพือให้ การ
ติดต่อประสานงานกับลูกค้ า และการวางแผนการขยายตลาดลูกค้ าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการศึกษาการขยาย
การดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจการผลิตไม้ แปรรูป
3. บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ทีมีประสิทธิ ภาพ เพือให้ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
ให้ กบั ลูกค้ าได้ ตรงเวลาและครบถ้ วน โดยบริ ษัทมีการพิจารณาเลือกทําเลทีตังคลังของบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม มีการ
บริ หารจัดการการขนส่งทีมีประสิทธิภาพทังในแง่ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเองหรื อการว่าจ้ างจากบริ ษัทรถขนส่งภายนอก
ทังนี เพือรองรับการเติบโตของธุรกิจ และให้ การบริ หารจัดการต้ นทุนของบริ ษัทมีประสิทธิภาพมากขึน
4. บริ ษัทพัฒนาความสามารถในการเข้ าถึงแหล่งเชื อเพลิงชี วมวล และลูกค้ าทังในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนือง เพือให้ บริ ษัทสามารถจัดหาเชือเพลิงชีวมวลให้ ได้ เพียงต่อความต้ องการของลูกค้ า ในราคาและต้ นทุนทีเหมาะสม
โดยบริ ษัทมีแผนการลงทุนขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจต้ นนําของกลุม่ สินค้ าทีได้ จากการแปรรู ปไม้ ต่างๆ เพือพัฒนา
แหล่งผลิตเชือเพลิงชีวมวลให้ มีเพียงพอต่อความต้ องการ ซึงรวมถึงการขยายเครื อข่ายธุรกิจในระบบเกษตรพันธะสัญญา
(Contract Farming) ประเภทไม้ เพือการแปรรู ป และไม้ โตเร็ วต่างๆ รวมทังการลงทุนในโรงงานผลิตไม้ สบั (Woodchip)
และชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets)
5. บริ ษั ท พัฒ นาคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารกับ ลูก ค้ า อย่า งต่ อ เนื อง ทังก่ อ นและหลัง การขาย โดยมี ก ารนํ า
ข้ อเสนอแนะจากลูกค้ ามาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนือง เพือบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพมากขึน โดยมีการ
จัดการแบบ Kaizen เพือมุง่ เน้ นให้ เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ าทังในและต่างประเทศ โดยสามารถ
แบ่งสัดส่วนการจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในและต่างประเทศได้ ดงั นี
ประเภทลูกค้ 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

ร้ อยละ

91.14

937.08

72.91

8.86

348.24

27.09

หมายเหตุ: สัดส่วนการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลแบ่งตามประเภทลูกค้ าทีแสดง ไม่รวมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริ ษัท
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กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายในประเทศ
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายภายในประเทศ คือกลุ่มผู้ทีต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตและจําหน่าย
แบ่งได้ เป็ น 5 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นกลุม่ ทีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ เพือผลิตพลังงานความร้ อน โดยมีการใช้ หม้ อ
ไอนํา (Boiler) ในกระบวนการผลิต
2. กลุม่ โรงไฟฟ้า ซึงนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
3. กลุม่ ผู้จดั จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล (“Trader”) นําเชือเพลิงชีวมวลทีซือจากบริ ษัทไปจําหน่ายต่ออีกทอด
หนึง
4. กลุ่มผู้ใช้ ประโยชน์ชีวมวลในอุตสาหกรรมอืนๆ นอกเหนือจากการใช้ เป็ นเชือเพลิง เช่น ผู้ผลิตแผ่นไม้ อดั
ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board หรื อ MDF) และผู้ผลิตแผ่นชินไม้ อดั (Particle
board) เป็ นต้ น
5. กลุม่ ผู้แปรรูปชีวมวล ซึงนําเชือเพลิงชีวมวลไปผลิตเป็ นเชือเพลิงชีวมวลเพือจําหน่ายต่อให้ กบั ผู้ใช้ เชือเพลิง
ชีวมวลหรื อ Trader ต่ออีกทอดหนึง เช่น ผู้ผลิตเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet) และผู้ผลิตชินไม้
สับ (Woodchip) เป็ นต้ น
ทังนี กลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับตลาดในประเทศ คือ กลุม่ ลูกค้ าทีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้
เป็ นเชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิต ได้ แก่ (1) กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม และ (2) กลุม่ โรงไฟฟ้า ซึงยอดซือของลูกค้ า
2 กลุม่ นี คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 79 ถึงร้ อยละ 87 ของรายได้ จากการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลในประเทศ ส่วนที
เหลือประมาณร้ อยละ 13 ถึงร้ อยละ 21 ของรายได้ จากการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลในประเทศจะจําหน่ายให้ กับ (3)
Trader (4) กลุม่ ผู้ใช้ ประโยชน์ชีวมวลในอุตสาหกรรมอืนๆ และ (5) กลุม่ ผู้แปรรูปชีวมวล ซึงสามารถแสดงสัดส่วนได้ ดงั นี
สัดส่ วนรายได้ การจําหน่ ายเชือเพลิงชีวมวลภายในประเทศแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2561

100.00%

0.19%
1.50%
3.65%
11.43%

0.16%

0.31%

1.12%
19.36%

3.77%

22.94%

80.00%

21.45%

15.59%
23.65%

60.00%
40.00%
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อืนๆ

2561
ผู้แปรรูปชีวมวล

หมายเหตุ: สัดส่วนรายได้ การจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลแบ่งตามประเภทลูกค้ าทีแสดง ไม่รวมจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริ ษัท
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ลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมถือว่าเป็ นกลุม่ ลูกค้ าทีมีสดั ส่วนการซือเชือเพลิงชีวมวลกับบริ ษัทสูงสุด เนืองจากเป็ น
กลุ่มลูกค้ าทีมีปริ มาณในการใช้ เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตของตนเองอย่างต่อเนือง และเป็ นประจํา กล่าวคือ
เมือไรทียังมีการผลิตสินค้ าอยู่ ลูกค้ ากลุม่ นีก็มีความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวล โดยลูกค้ าอุตสาหกรรมทีใช้ เชือเพลิงชีว
มวลในกระบวนการผลิต ได้ แก่ (1) กลุม่ ลูกค้ าทีมีพืนทีของโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ หรื อพืนทีที
ใกล้ เคียงแหล่งชุมชน เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี จังหวัดชลบุรี เป็ นต้ น
(2) กลุม่ ลูกค้ าทีจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าทีเรี ยกร้ องให้ ผ้ ผู ลิตผลิตสินค้ าด้ วยกระบวนการทีมีการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนตํา
หรื อรักษาสิงแวดล้ อม (3) กลุม่ ลูกค้ าทีมีความใส่ใจรักษาสิงแวดล้ อม ทังนี นอกจากลูกค้ ากลุม่ อุตสาหกรรม ลูกค้ ากลุม่
โรงไฟฟ้าก็ถือเป็ นกลุม่ ลูกค้ าทีมีปริ มาณการใช้ เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตทีสมําเสมอและต่อเนืองด้ วย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายต่ างประเทศ
ในส่วนของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายต่างประเทศ ได้ แก่
1. กลุม่ ผู้จดั จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล (“Trader”)
2. กลุม่ ลูกค้ าทีใช้ เชือเพลิงชีวมวล (End-User) ซึงได้ แก่ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น

สัดส่ วนรายได้ การจําหน่ ายเชือเพลิงชีวมวลต่ างประเทศแบ่ งตามกลุ่มลูกค้ า
ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2561
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ลูกค้ าทีใช้ เชือเพลิงชีวมวล

Trader

หมายเหตุ: สัดส่วนรายได้ การจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลแบ่งตามประเภทลูกค้ าทีแสดง ไม่รวมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริ ษัท

โดยลูกค้ ากลุม่ Trader จะเป็ นกลุ่มลูกค้ าหลัก ซึงลูกค้ ากลุ่ม Trader ต่างประเทศจะนําเชือเพลิงชีวมวลไป
จําหน่ายต่อให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าโรงไฟฟ้าเป็ นหลัก โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าโรงไฟฟ้าญีปุ่ น และโรงไฟฟ้าเกาหลีใต้ โดยมีสดั ส่วน
การซืออยู่ทีประมาณร้ อยละ 82 ถึงร้ อยละ 100 เนืองจากลูกค้ าต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีนโยบายติดต่อซือขายผ่าน
Trader ทีรู้จกั เพือเป็ นการลดความเสียงจากการจัดหาชีวมวลโดยตรงของตนเอง เช่น การไม่สามารถจัดหาสินค้ าได้ ตรง
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ตามคุณภาพทีต้ องการ การติดต่อกับ Supplier หลายรายเพือรวบรวมสินค้ าจํานวนมาก และการไม่สามารถจัดหาสินค้ า
ได้ ทนั เวลา เป็ นต้ น โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสร้ างความมันใจให้ กับลูกค้ าต่างประเทศด้ วยการมีคลังสินค้ าทีสามารถ
จัดเก็บสินค้ าได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และปริ มาณตามทีลูกค้ าต้ องการ ซึงลูกค้ าสามารถเข้ ามาตรวจสอบสินค้ าได้ ก่อนทีบริ ษัท
จะทําการส่งมอบสินค้ าตามเวลาทีลูกค้ ากําหนด ตลาดเป้าหมายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ญีปุ่ น เกาหลีใต้ และ
ประเทศในแถบยุโรป เป็ นต้ น ทังนีในอนาคต สัดส่วนของกลุ่มลูกค้ าต่างประเทศจะมีการขยายตัวมากขึน เนืองจาก
นโยบายของภาครัฐทีสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนทังในระดับโลกและระดับประเทศทีจะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยสามารถขยายฐานลูกค้ าต่างประเทศได้ เพิมขึน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าที
ใช้ เชือเพลิงชีวมวล (End-User) เพือเพิมสัดส่วนของลูกค้ ากลุม่ นีให้ เพิมขึนในอนาคต
สัดส่ วนรายได้ การจําหน่ ายเชือเพลิงชีวมวลต่ างประเทศแบ่ งตามประเทศของ End-User
ของบริษัทและบริษัทย่ อย ปี 2558 ถึง ปี 2561
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หมายเหตุ: 1/ สัดส่วนรายได้ การจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีแสดง ไม่รวมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูปของบริ ษัท
2/ อืนๆ เป็ นสัดส่วนที ABI ขายให้ กบั Trader ในประเทศอินโดนีเซียซึงไม่สามารถระบุได้ วา่ ขายต่อให้ กบั End-User ประเทศใด

2.3.1

ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน

ก)
ภาวะอุตสาหกรรม
ความต้ องการใช้ พลังงาน
ความต้ องการใช้ พลังงานของโลกเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดย U.S. Energy Information Administration (“EIA”)
ได้ ทําการวิเคราะห์และประมาณการปริ มาณการใช้ พลังงานของโลกไว้ ใน International Energy Outlook 2018 ซึงเป็ น
การประมาณการในกรณีของการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประชากร และเทคโนโลยีในแบบทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั (Reference
case) แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณการใช้ พลังงานของโลกจะเพิมขึนอย่างต่อเนืองในอีก 3 ทศวรรษข้ างหน้ า จาก 549
quadrillion British thermal units (“Btu”) ในปี 2555 เป็ น 739 quadrillion Btu ในปี 2583 คิดเป็ นการเพิมขึนร้ อยละ
34.6 โดยเฉพาะปริ มาณการใช้ พลังงานของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทีไม่ได้ เป็ นสมาชิกองค์การเพือความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (“Non-OECD”) เพิมขึนถึงร้ อยละ . ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2583 เมือเปรี ยบเทียบกับกลุม่
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ประเทศทีเป็ นสมาชิกองค์การเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (“OECD”) ทีเพิมขึนเพียงร้ อยละ 1 . 0 โดย
กลุม่ ประเทศ Non-OECD เริ มมีการใช้ พลังงานทังหมดรวมกันมากกว่ากลุม่ ประเทศ OECD ตังแต่ปี 2550 และเมือถึงปี
2583 กลุ่มประเทศ Non-OECD จะใช้ พลังงานเป็ น 2 ใน 3 ของความต้ องการใช้ พลังงานของโลก โดยกลุ่มประทศใน
เอเชี ยทีไม่ได้ เป็ นสมาชิกองค์ การเพือความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (“Non-OECD Asia”) ซึงรวมไปถึง
ประเทศจีนและอินเดีย มีปริ มาณการใช้ พลังงานเพิมขึนมากกว่าครึงของการใช้ พลังงานทัวโลก โดยจากการประมาณการ
ในปี 2583 การใช้ พลังงานของกลุม่ ประเทศ Non-OECD Asia จะมากกว่าการใช้ พลังงานของกลุม่ ประเทศ OECD อยู่
ประมาณ 40 quadrillion Btu ซึงสามารถแสดงรายละเอียดได้ ตามแผนภาพการใช้ พลังงานตามกลุม่ ประเทศ พ.ศ. 2555
ถึง 2583 โดยปั จจัยหลักทีทําให้ การใช้ พลังงานของโลกเพิมขึนนันมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก
เพื อให้ มันใจว่า จะสามารถจัด หาพลัง งานให้ เ พี ย งพอต่อ ความต้ อ งการใช้ ใ นอนาคต หลายประเทศจึ ง ให้
ความสําคัญกับการจัดหาเชือเพลิง โดยเน้ นการแสวงหาและพัฒนาเชือเพลิงทีมีความยังยืน แม้ ในอนาคตพลังงานฟอสซิล
(Conventional Energy) ได้ แก่นํามัน ถ่านหิน และก๊ าซธรรมชาติ ยังเป็ นแหล่งพลังงานหลักของโลกอยู่ แต่พลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy) ก็ได้ เข้ ามามีบทบาทในการเพิมความมันคงด้ านพลังงานให้ กบั หลายประเทศ เพือลดการ
พึงพิงพลังงานฟอสซิล เนืองจาก (1) เป็ นแหล่งพลังงานทีสามารถสร้ างใหม่ได้ ในระยะเวลาทีไม่นานและไม่หมดไป (2)
เป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อมมากกว่าพลังงานฟอสซิล เนืองจากไม่มีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากกระบวนการผลิตพลังงาน
โดยจากการประมาณการของ EIA พลังงานทดแทนจะเป็ นแหล่งพลังงานทีมีการใช้ เพิมขึนมากทีสุด โดยการใช้ พลังงาน
ทดแทนจะเพิมขึนจากปี 2555 ถึงปี 2583 โดยเฉลียร้ อยละ 2.60 ต่อปี ซึงสามารถแสดงรายละเอียดได้ ตามแผนภาพการ
ใช้ พลังงานของโลกตามประเภทเชือเพลิงปี 2533 ถึงปี 2583

นโยบายการใช้ พลังงานทดแทน
หากดูในแง่ของนโยบาย ประเทศต่างๆได้ สนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนผ่านนโยบายและเป้าหมายการใช้
พลังงานของประเทศ ในต้ นปี 2558 มี 145 ประเทศทัวโลกทีบังคับใช้ นโยบายสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทน ซึงเพิมขึน
ประมาณ 9 เท่า จากในปี 2548 ทีมีอยูเ่ พียง 15 ประเทศ

35

รายงานประจําปี 2561 • บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ทังนี ความพยายามและความร่ วมมือในการสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนไม่ได้ อยู่แค่ในระดับประเทศ แต่
ขยายวงกว้ างทังในระดับโลกและระดับภูมิภาค ดังนี
ทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครังที 70 (The 70th session of the United Nations General
Assembly) เมือวันที 25 กันยายน 2558 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ รับรอง
วาระการพัฒนาทียังยืน พ.ศ. 2573 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที
ยังยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) 17 ข้ อ เพือให้ ประเทศสมาชิก 193 ประเทศ นําไปปฏิบตั ิให้ บรรลุผล
สําเร็ จ เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม โดยเป้าหมายหนึง คือ พลังงานสะอาดทีทุกคน
เข้ าถึงได้ ซึงมีเป้าหมายย่อย คือ การเพิมสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในสัดส่วนการใช้ พลังงานของโลก นอกจากนี เมือ
วันที 12 ธันวาคม 2558 ในการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที 21
(Conference of Parties: COP21) 196 ประเทศทัวโลก ได้ ลงมติเห็นชอบในร่ างข้ อตกลงปารี ส (Paris Agreement) ทีมี
การกําหนดเป้าหมายจํากัดระดับอุณหภูมิเฉลียของโลกไม่ให้ เพิมสูงขึนเกินระดับ 2 องศาเซลเซียส โดยประเทศต่างๆต้ อง
กําหนดเป้าหมายและดําเนินการลดก๊ าซเรื อนกระจกอย่างเข้ มข้ น และรายงานความคืบหน้ าทุก 5 ปี โดยมีผลบังคับใช้
อย่างเป็ นทางการตังแต่วนั ที 4 พฤศจิกายน 2559 ซึงเป็ นการชีให้ เห็นว่าประเทศต่างๆทัวโลกได้ ตระหนักถึงความสําคัญใน
การแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อน ซึงจะทําให้ การใช้ พลังงานทดแทนมีบทบาทมากขึน
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ มีการบังคับใช้ Renewable Energy Directive ในปี 2552
โดยตังเป้าหมายการใช้ พลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป (European Union: EU) ให้ อยู่ทีร้ อยละ 20.00 ของการใช้
พลังงานขันสุดท้ ายภายในปี 2563 ซึงการจะบรรลุเป้าหมายนี แต่ละประเทศในสหภาพยุโรปได้ มีการตังเป้าสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนในประเทศของตนเองตังแต่ร้อยละ 10.00 สําหรับประเทศมอลตา ถึงร้ อยละ 49.00 ในประเทศสวีเดน
นอกจากนี ยังกําหนดให้ ในแต่ละประเทศต้ องมีการใช้ พลังงานทดแทนอย่างน้ อยร้ อยละ 10.00 สําหรับเชือเพลิงในภาค
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ขนส่งภายในปี 2563 และในปี 2557 สหภาพยุโรปได้ ขยายเป้าหมายสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนของสหภาพยุโรปให้
อยูท่ ีร้ อยละ 27.00 ของการใช้ พลังงานทังหมดภายในปี 2573
22 ประเทศในกลุม่ สันนิบาตอาหรับ (Arab League) ได้ เห็นความสําคัญของการวางแผนเป้าหมายระยะยาว
สําหรับการใช้ พลังงานทดแทน โดยได้ ออก Arab Renewable Energy Strategy 2030 เพือเป็ นนโยบายสนับสนุนการ
วางแผนเป้าหมาย โดยได้ พฒ
ั นา Arab Renewable Energy Framework (AREF) เพือเป็ นแนวทางในการวางพัฒนา
National Renewable Energy Action Plan (NREAP) ของแต่ละประเทศ โดยแต่ละประเทศได้ มีการกําหนดเป้าหมาย
สัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในปี 2563 และปี 2573 ของตนเอง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ได้ มี
การจัดทําแผน ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016 – 2025, Phase I 2016 – 2020 โดย
ได้ มีการตังเป้าทีจะเพิมสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ เป็ นร้ อยละ 23.00 ของการจัดหาพลังงานขันต้ น (Total Primary
Energy Supply) ภายในปี 2568
อุปสงค์ และอุปทานพลังงานทดแทนในแต่ ละประเทศและภูมิภาค
ประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใช้ พลังงานทดแทนเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงส่วนหนึงเป็ นผลจากนโยบายการส่งเสริ มการผลิต
และการใช้ พลังงานทดแทนของภาครัฐ โดยพลังงานทดแทนดังกล่าว รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํา
เชือเพลิงชีวมวล ก๊ าซชีวภาพ พลังงานขยะ และเชือเพลิงชีวภาพ (เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล) โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ จดั ทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ. 2558 –
2579 (“AEDP2015”) และกําหนดเป้าหมายการใช้ พลังงานทดแทนของประเทศ ทังในรู ปของพลังงานไฟฟ้า ความร้ อน
และเชือเพลิงชีวภาพ ให้ อยูท่ ร้ี อยละ 30.00 ของการใช้ พลังงานขันสุดท้ ายในปี 2579 จากในปี 2558 ทีอยู่ทีร้ อยละ 12.94
ของการใช้ พลังงานขันสุดท้ าย โดยสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนในปี 2555 ถึงปี 2558 และเป้าหมายในปี 2579 สามารถ
แสดงรายละเอียดได้ ดงั นี
ประเภทพลังงานทดแทน

2555

2556

2557

เป้ าหมาย
2579

2558

ก.พลังงานไฟฟ้ า1/ (เมกะวัตต์ )
1. พลังงานแสงอาทิตย์

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

2. เชือเพลิงชีวมวล
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ประเภทพลังงานทดแทน
5. ก๊ าซชีวภาพ3/
6. ขยะ4/
รวมพลังงานไฟฟ้ า (เมกะวัตต์ )
รวมพลังงานไฟฟ้ า
(พันตันเทียบเท่ านํามันดิบ)

2555

2556

2557

เป้ าหมาย
2579

2558

193

265

312

373

435

1,280

43

47

66

132

145

550

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

ข.พลังงานความร้ อน
(พันตันเทียบเท่ านํามันดิบ)
1. เชือเพลิงชีวมวล
2. ก๊ าซชีวภาพ
3. พลังงานแสงอาทิตย์
4. พลังงานขยะ
5. พลังงานความร้ อนทางเลือกอืน5/
รวมพลังงานความร้ อน
(พันตันเทียบเท่ านํามันดิบ)
ค.เชือเพลิงชีวภาพ
(พันตันเทียบเท่ านํามันดิบ)
การใช้ พลังงานทดแทน (ก.+ข.+ค.)
(พันตันเทียบเท่ านํามันดิบ)
การใช้ พลังงานขันสุดท้ าย
(พันตันเทียบเท่ านํามันดิบ)
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ประเภทพลังงานทดแทน

2555

สัดส่ วนการใช้ พลังงานทดแทนต่ อการ
ใช้ พลังงานขันสุดท้ าย (ร้ อยละ)

2556

9.95

2557

10.94

เป้ าหมาย
2579

2558

11.91

12.94

13.82

30.00

ทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
หมายเหตุ: 1/ รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ
2/ รวมกําลังการผลิต ≤ 12MW และโรงไฟฟ้าพลังงานนําท้ ายเขือน และเป็ นกําลังการผลิตติดตังทีมีอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั
3/ ประกอบด้ วยนําเสีย/ของเสีย และพืชพลังงาน
4/ ประกอบด้ วยขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม
5/ ประกอบด้ วยความร้ อนใต้ พิภพและนํามันจากยางรถยนต์ใช้ แล้ ว

จาก AEDP2015 ทําให้ สามารถคาดการณ์ได้ วา่ การผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนในอนาคตจะมีปริ มาณ และสัดส่วน
เพิมขึนจากการใช้ พลังงานทดแทนในปั จจุบนั ซึงพลังงานเชื อเพลิงชี วมวลเป็ นพลังงานทดแทนประเภทหนึงทีจะถูก
นําไปใช้ เพิมขึนในอนาคต โดยการใช้ เชือเพลิงชีวมวลในประเทศไทย เป็ นการใช้ เพือผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความ
ร้ อน โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้ วยเชือเพลิงชีวมวลได้ ถกู ตังเป้าให้ มีกําลังการผลิตติดตังเพิมขึนจาก 2,815 เมกะวัตต์ใน
ปี 2559 เป็ น 5,570 เมกะวัตต์ในปี 2579 คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ 4.45 ต่อปี และการผลิตพลังงานความร้ อนด้ วย
เชือเพลิงชีวมวลได้ ถกู ตังเป้าเพิมขึนจาก 6,507 พันตันเทียบเท่านํามันดิบในปี 2559 เป็ น 22,100 พันตันเทียบเท่า
นํามันดิบในปี 2579 คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ 7.01 ต่อปี ซึงจะส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของการใช้ เชือเพลิงชีวมวล
ในประเทศในอนาคต ซึงสามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี

การผลิตพลังงานความร้ อนจากเชือเพลิงชีวมวล

การผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชือเพลิงชีวมวล
5,570

6,000
5,000
เมกะวัตต์

4,000
3,000
2,000

1,960

2,321

2,452

2,727

พันตันเทียบเท่ านํามันดิบ

CAGR =4.45%

25,000

2,815

1,000

22,100

20,000

CAGR = 7.01%

15,000
10,000
5,000

4,346

4,694

5,144

5,990

6,507

2555

2556

2557

2558

2559

0

0
2555

2556

2557

2558

2559

2579

1. การใช้ เชือเพลิงชีวมวลเพือผลิตพลังงานไฟฟ้ า
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็ นผลมาจากการเพิมขึนของจํานวนประชากร
ในประเทศ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําให้ รัฐบาลจะต้ องมีการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเพือ
รองรับการขยายตัวของความต้ องการใช้ ไฟฟ้า จากแผนพัฒนากํ าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579
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(“PDP 2015”) ได้ จดั ทําประมาณการความต้ องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศว่ามีอตั ราการเติบโตเฉลียร้ อยละ
2.67 ต่อปี โดยในปี 2579 ค่าพยากรณ์ ความต้ องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ มีค่าประมาณ
326,119 ล้ านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตามลําดับ โดยจากสมมติฐานทีกล่าวมา เมือสิน PDP2015 ณ สินปี 2579
ประเทศไทยจะมีกําลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 ซึงมีรายละเอียดดังนี

กําลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม 2557

37,612 เมกะวัตต์

กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579

57,459 เมกะวัตต์

จากโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน

21,648 เมกะวัตต์

กําลังผลิตไฟฟ้าทีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579

-24,736 เมกะวัตต์

รวมกําลังผลิตไฟฟ้าทังสิน ณ สินปี 2579

70,335 เมกะวัตต์

ทีมา: PDP 2015

ทังนี รัฐบาลได้ มีนโยบายส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึงรวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีว
มวล เพือให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรในประเทศให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และเพิมความมันคงด้ านพลังงาน ด้ วยการสนับสนุนให้
มีการรับซือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทังจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power
Producer: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) และมีมาตรการจูงใจด้ านราคา
ผ่านระเบียบการรับซือไฟฟ้า โดยจํานวนโครงการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากทีมีการขายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิง
พาณิชย์ มีจํานวนเพิมขึนจาก 39 โครงการ เป็ น 160 โครงการ และมีปริ มาณขายตามสัญญาเพิมขึนจาก 254 เมกะวัตต์
ในปี 2551 เป็ น 1,149 เมกะวัตต์ ในปี 2560 คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ 18.25 ต่อปี ซึงสามารถแสดงรายละเอียดได้
ดังนี
ปี

SPP

VSPP

จํานวน ปริมาณขาย
โครงการ ตามสัญญา

จํานวน
โครงการ

(เมกะวัตต์ )

รวมทังหมด

ปริมาณขาย
ตามสัญญา

จํานวน
โครงการ

(เมกะวัตต์ )

ปริมาณขาย
ตามสัญญา
(เมกะวัตต์ )

2551

2

40

37

214

39

254

2552

2

40

50

286

52

326

2553

3

70

56

326

59

396

40
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ปี

SPP

VSPP

จํานวน ปริมาณขาย
โครงการ ตามสัญญา

จํานวน
โครงการ

(เมกะวัตต์ )

รวมทังหมด

ปริมาณขาย
ตามสัญญา

จํานวน
โครงการ

(เมกะวัตต์ )

ปริมาณขาย
ตามสัญญา
(เมกะวัตต์ )

2554

3

70

63

368

66

438

2555

5

111

79

481

84

592

2556

7

199

103

641

110

840

2557

7

199

121

733

128

932

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: สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: ข้ อมูลการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต ณ วันที 11 ก.ค. 60 ข้ อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที 19 ก.ค. 60 และข้ อมูลการไฟฟ้านครหลวง ณ
วันที 18 ก.ค. 60

สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล รัฐบาลมีมาตรการจูงใจโดยในอดีตจะกําหนดส่วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า (Adder) จาก
ราคารับซือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย เป็ นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันแรกทีเริ มต้ นซือขาย
ไฟฟ้า และในปั จจุบนั มีการเปลียนรูปแบบการรับซือไฟฟ้าในรู ปแบบ Feed-in Tariff (“FiT”) ซึงผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีว
มวลจะได้ รับอัตรารับซือไฟฟ้า บวกอัตรารับซือไฟฟ้าพิเศษ (“FiT Premium”) ตามข้ อกําหนดของแต่ละโครงการและ
ประเภทเชือเพลิง นอกจากนี ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล จะได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื อเพลิงชี วมวลจากคณะกรรมการส่ง เสริ มการลงทุน โดยได้ รับสิทธิ ประโยชน์ การยกเว้ น ภาษี เ งิ นได้ นิ ติบุค คลเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี ทําให้ ผ้ ูประกอบการมีความสนใจในการทีจะลงทุนในโรงไฟฟ้าชี วมวลอย่างต่อเนือง โดยทีผ่านมา
คณะกรรมการกํ ากับ กิ จการพลังงาน (กกพ.) จะดํ าเนินการประกาศรั บซือไฟฟ้า เพือคัด เลือกผู้สนใจดําเนิน กิ จการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลตามกําลังผลิตไฟฟ้าทีกําหนดไว้
ทังนี เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”) ได้ เห็นชอบการรับซือ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรู ปแบบ FiT โดยมีเป้าหมายการรับซือไฟฟ้าทังหมด 568 เมกกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าใหม่
เท่านัน ทังนี กําหนดให้ ผ้ ดู ําเนินกิจการโรงไฟฟ้าต้ องมีแผนการจัดหาเชือเพลิง และต้ องมีแผนการพัฒนาเชือเพลิงใหม่
เพิมเติมในพืนทีร่วมด้ วย เช่น การปลูกพืชพลังงาน เป็ นต้ น รายละเอียดการรับซือไฟฟ้าสามารถแสดงได้ ดงั นี
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(เมกะวัตต์ )

กําหนดวันจ่ าย
ไฟฟ้ าเข้ าระบบ
เชิงพาณิชย์
(SCOD)

SPP Hybrid-Firm1/

300

พ.ศ. 2563

เชือเพลิงทุกประเภท

VSPP Semi-Firm2/

268

พ.ศ. 2562

เชือเพลิงชีวมวล

ประเภทโรงไฟฟ้ า

เป้ าหมาย

FiT (บาทต่ อหน่ วย)

FiT Premium
(บาทต่ อหน่ วย)

ก๊ า ซชี ว ภาพจากนําเสีย

3.66

4.24 – 4.82 - 0.30 – 0.50 สําหรับ
3.76

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

-

การขายไฟในรูปแบบ
Firm ทีมีระยะเวลาไม่
เกิน 6 เดือน

5.34

- 0.50 สําหรับโครงการ
ในพื นที 3

จั ง หวั ด

ชายแดนภาคใต้ และ 4
อําเภอในจังหวัดสงขลา
ทีมา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: 1/ SPP Hybrid-Firm โรงไฟฟ้าขนาดมากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ โดยสามารถใช้ เชือเพลิง ได้ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 1 ประเภท โดยไม่กําหนดสัดส่วน และใช้ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ร่วมได้ ทังนี ต้ องเป็ นสัญญาประเภท Firm กับการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตเท่านัน และห้ ามใช้ เชือเพลิงฟอสซิลมาช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้ นช่วงการเริ มเดินเครื องโรงไฟฟ้า
2/ VSPP Semi-Firm โรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยใช้ เชือเพลิงชีวมวล ก๊ าซชีวภาพ (นําเสีย/ของเสีย) และก๊ าซชีวภาพ
(พืชพลังงาน) สามารถใช้ ระบบกักเก็ บพลังงาน (ESS) ร่ วมได้ ต้ องเป็ นสัญญาประเภท Firm จํานวน เดือน โดยจะต้ อง
ครอบคลุมเดือนทีคาดว่าจะมีการใช้ พลังไฟฟ้าสูงสุด 4 เดือน (มีนาคม – มิถนุ ายน) และสําหรับ 6 เดือนทีเหลือจะเป็ นสัญญา
Non-Firm ห้ ามใช้ เชือเพลิงฟอสซิลช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้ นช่วงการเริ มเดินเครื องโรงไฟฟ้า

นอกจากนี กพช.ได้ เห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สําหรับพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับซือไฟฟ้า
จากการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ไม่เกิน 12 เมกะวัตต์ และจากการผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ไม่เกิน เมกะ
วัตต์ ซึงเป็ นแนวทางหนึงในการสร้ างความมันคงด้ านไฟฟ้าภาคใต้ ซึงปั จจุบนั มีกําลังการผลิตอยู่ที 3,089 เมกะวัตต์
ขณะทีความต้ องการไฟฟ้าสูงสุดของระบบการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยูท่ ี 2,713 เมกะวัตต์ และหากเกิด
กรณี วิกฤติหรื อเหตุสดุ วิสยั ทีทําให้ โรงไฟฟ้าหลักในพืนทีหยุดกะทันหัน จะส่งผลให้ ภาคใต้ มีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองไม่
เพียงพอ
จากข้ อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน โรงไฟฟ้าชีวมวลทังขนาดเล็ก
และขนาดเล็กมากทีมีภาระผูกพันในการขายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ มีทงสิ
ั น 207 โครงการ รวมกําลังการผลิตติดตัง
ทังสิน 2,456 เมกะวัตต์ ซึงสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี
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ขายไฟฟ้ าเข้ าระบบเชิง
พาณิชย์ แล้ ว

จํานวน

กําลังการผลิต

โครงการ
160

เซ็นสัญญาซือขายไฟ

รวม

แต่ ยงั ไม่ ขายไฟฟ้ าเข้ า
ระบบเชิงพาณิชย์

(1) + (2)

เป้ าหมาย
AEDP

ส่ วนทีเหลือ
จากเป้ าหมาย
AEDP

จํานวน กําลังการผลิต

จํานวน

กําลังการผลิต

กําลังการผลิต

กําลังการผลิต

(เมกะวัตต์)

โครงการ

(เมกะวัตต์)

โครงการ

(เมกะวัตต์)

(เมกะวัตต์)

(เมกะวัตต์)

,11

47

344

207

2,457

5,570

3,113

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: ข้ อมูลการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต ณ วันที 11 ก.ค. 60 ข้ อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที
วันที 8 ก.ค. 60

ก.ค. 60 และข้ อมูลการไฟฟ้านครหลวง ณ

2. การใช้ เชือเพลิงชีวมวลเพือผลิตพลังงานความร้ อน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมีความต้ องการใช้ เชือเพลิงเพือผลิตพลังงานความร้ อนไว้ ใช้ ในกระบวนการ
ผลิต เช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื องดืม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิงทอ อุตสาหกรรมเคมี เป็ นต้ น โดยใช้
หม้ อไอนํา (Boiler) เพือผลิตพลังงานความร้ อนในรูปแบบของไอนํา โดยหม้ อไอนําจะใช้ เชือเพลิงในการเผาไหม้ และผลิต
พลังงานความร้ อน ซึงเชือเพลิงทีใช้ ในการเผาไหม้ นนแบ่
ั งได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ (1) เชือเพลิงทีเป็ นของแข็ง เช่น ถ่านหิน
กะลาปาล์ม แกลบ (2) เชือเพลิงทีเป็ นของเหลว เช่น นํามันก๊ าด นํามันเตา นํามันดีเซล (3) เชือเพลิงทีเป็ นก๊ าซ เช่น ก๊ าซ
ธรรมชาติ ก๊ าซหุงต้ ม ก๊ าซชีวภาพ ทังนี การใช้ เชือเพลิงประเภทใดขึนอยูก่ บั การออกแบบหม้ อไอนํา โดยส่วนใหญ่เชือเพลิง
ประเภทเดียวกันจะสามารถใช้ แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม จะต้ องมีการตังค่าปรับเครื องใหม่ให้ สามารถรองรับเชือเพลิงทีจะ
ใช้ แทนด้ วย จากข้ อมูลดิบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีผ้ ปู ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทีใช้ หม้ อไอนํา 6,665 ราย
รวมจํานวนหม้ อไอนําทังสิน 15,317 ลูก ซึงมีขนาดความดันและแรงม้ าต่างกันออกไปตามความต้ องการใช้ งานของ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งตามประเภทเชือเพลิงทีใช้ ของหม้ อไอนําได้ ดงั นี
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ทังนี หม้ อไอนําทีใช้ เชือเพลิงทีเป็ นของแข็ง หรื อสามารถใช้ เชือเพลิงได้ 2 ประเภท ได้ แก่ของแข็งและของเหลว
หรื อของแข็งและก๊ าซ มีจํานวน 4,793 ลูก หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.72 จากจํานวนหม้ อไอนําทังหมด ในจํานวนนี
หม้ อไอนําทีสามารถใช้ เชือเพลิงชีวมวลทีเป็ นของแข็งได้ 4,216 ลูก ซึงเป็ นกลุม่ ทีมีความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอย่าง
ต่อเนือง นอกจากนี ผู้ประกอบการทีใช้ ถ่านหินมีโอกาสจะเปลียนมาใช้ เชือเพลิงชีวมวล เนืองจากการใช้ เชือเพลิงชีวมวล
ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมน้ อยกว่าการใช้ ถ่านหิน ซึงจะส่งผลให้ ปริ มาณการใช้ เชือเพลิงชีวมวลเพิมขึนในอนาคต
ในการผลิตพลังงานความร้ อน กะลาปาล์มถือเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมีบทบาทสําคัญ เนืองจากกะลาปาล์มให้ ค่า
ความร้ อนสูง โดยปริ มาณกะลาปาล์มจะขึนอยู่กบั ผลผลิตปาล์มนํามันในประเทศไทย ซึงประเทศไทยจัดได้ ว่าเป็ นผู้ผลิต
ปาล์มนํามันอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2559 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์วา่ จะมี
ผลผลิตปาล์มนํามันทีประมาณ 11.68 ล้ านตัน ซึงจะก่อให้ เกิดปริ มาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีประมาณ 0.47 ล้ านตัน
อย่างไรก็ตาม ปริ มาณกะลาปาล์มในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ จึงมีการนําเข้ ากะลาปาล์มจากประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึงเป็ นผู้ผลิตปาล์มนํามันเป็ นอันดับ 1 และ 2 ของโลก ตามลําดับ โดยหากคํานวณปริ มาณกะลา
ปาล์มเชิงทฤษฏีโดยใช้ อตั ราส่วนชีวมวลต่อผลลิตปาล์มนํามันที 0.04 ปริ มาณกะลาปาล์มรวมของประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซียจะเท่ากับ 9.75 ล้ านตัน และ 4.01 ล้ านตัน ตามลําดับ ทังนี กรมศุลกากรไม่มีการเปิ ดเผยยอดการนําเข้ ากะลา
ปาล์มของประเทศไทย จึงไม่สามารถระบุปริ มาณกะลาปาล์มทีนําเข้ ามาจาก 2 ประเทศดังกล่าวได้ โดยปริ มาณกะลา
ปาล์มเชิงทฤษฎีของแต่ละประเทศสามารถแสดงได้ ดงั นี
ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎีปี 2559 ถึงปี 2561 ของประเทศไทย
ประเทศไทย
2559
ผลผลิตปาล์มนํามัน (ล้ านตัน) 1/
ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน)2/

2560

2561

11.42

14.10

15.39

0.46

0.56

0.62

ทีมา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ มูลนิธิพลังงานเพือสิงแวดล้ อม
หมายเหตุ: 1/ ผลผลิตปาล์มนํามันปี 2561 คาดการณ์โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2/ ปริ มาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีคํานวณจากอัตราส่วนชีวมวลต่อผลผลิต (Residue Product Ratio) ที 0.04

ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎีปี 2559 ถึงปี 2561 ของประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย
2559
พืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามัน (ล้ านเฮกตาร์ )

2560

2561

11.20

14.03

14.31

ประมาณการผลผลิตปาล์มนํามัน (ล้ านตัน)1/

190.74

238.93

243.70

ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน)2/

7.64

9.56

9.75

ทีมา: Badan Pusat Statistik
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หมายเหตุ: 1/ ผลผลิตปาล์มนํามันตังแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 ถูกประมาณการจากอัตราผลผลิตปาล์มนํามันในปี 2548 ที 17.03 ตันต่อเฮกตาร์
จากการเก็บข้ อมูลของ PWC
2/ ปริ มาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีคํานวณจากอัตราส่วนชีวมวลต่อผลผลิต (Residue Product Ratio) ที 0.04

ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎีปี 2559 ถึงปี 2561 ของประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
2559

60

2561

พืนทีเพาะปลูกปาล์มนํามัน (ล้ านเฮกตาร์ )

5.74

5.81

5.84

อัตราผลผลิตปาล์มนํามัน (ตันต่อเฮกตาร์ )

15.91

17.89

17.16

ผลผลิตปาล์มนํามัน (ล้ านตัน)

91.32

103.94

100.21

3.65

4.16

4.01

ปริมาณกะลาปาล์ มเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน) 1/

ทีมา: Economic & Industry Development Division, Malaysian Palm Oil Board
หมายเหตุ: 1/ ปริ มาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีคํานวณจากอัตราส่วนชีวมวลต่อผลผลิต (Residue Product Ratio) ที 0.04

ในส่วนของเชือเพลิงชีวมวลทีเป็ นผลพลอยได้ จากไม้ ถือเป็ นเชือเพลิงชีวมวลหนึงทีมีความสําคัญ เนืองจากเป็ น
เชือเพลิงชีวมวลทียังมีปริ มาณอุปทานในประเทศทีเพียงพอ โดยมูลนิธิพลังงานเพือสิงแวดล้ อมประเมินปริ มาณเชือเพลิง
ชีวมวลเชิงทฤษฎีทีได้ จากไม้ ยางพารา ซึงเป็ นไม้ ทีมีการโค่นจากการทําสวนยางทุกปี โดยคํานวณจากพืนทีทีให้ ผลผลิต
และอัตราส่วนชีวมวลต่อพืนทีทีให้ ผลผลิตที 3 ตันต่อไร่สาํ หรับขีเลือย 5 ตันต่อไร่สาํ หรับรากไม้ และ 12 ตันต่อไร่สาํ หรับปี ก
ไม้ และเศษไม้ โดยปริ มาณชีวมวลไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎีปี 2559 ถึงปี 2561 สามารถแสดงได้ ดงั นี
ปริมาณชีวมวลไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎีปี 2559 ถึงปี 2561
ประเทศไทย
เนือทีทีกรี ดยางได้ ทวประเทศ
ั
(ไร่) 1/
พืนทีทีให้ ผลผลิต (ไร่) 2/
ปริ มาณขีเลือยไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน)
ปริ มาณรากไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎี (ล้ านตัน)
ปริ มาณปี กไม้ และเศษไม้ ยางพาราเชิงทฤษฎี (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: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: 1/ พืนทีทีกรี ดยางได้ ทวประเทศปี
ั
2561 คาดการณ์โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2/ พืนทีให้ ผลผลิตคํานวณจากเนือทีกรี ดได้ ของยางพาราจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารด้ วย 25

สําหรับชีวมวลจากเศษไม้ อืนๆ ในปี 2556 มูลนิธิพลังงานเพือสิงแวดล้ อมได้ ประเมินศักยภาพชีวมวลเศษไม้ อืนๆ
เฉพาะไม้ 13 ประเภท ทีอนุญาตให้ เข้ าโรงเลือยเท่านัน ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมป่ าไม้ ได้ แก่ ยูคา
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ลิปตัส กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ สะเดาเทียม สนทะเล สนปฎิพทั ธ์ มะพร้ าว มะขาม มะปรางบ้ าน มะไฟ
บ้ าน จามจุรี และไม้ ตาล ซึงประมาณการว่าจะมีปริ มาณชีวมวลเศษไม้ อืนๆเชิงทฤษฎีประมาณ 18.51 ล้ านตัน
ประเทศญีปุ่ น
ประเทศญีปุ่ นเป็ นประเทศทีมีการใช้ พลังงานสูงติดอันดับของโลก เนืองจากเป็ นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นประเทศทีมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ามากเป็ นอันดับ 2 ของกลุม่ ประเทศ OECD โดยก่อนการ
เกิดอุบตั ิเหตุทีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ฟุกุชิมะไดอิชิ (Fukushima Daiichi Nuclear Power Station) ในปี 2554 การ
ผลิตพลังงานของญีปุ่ นส่วนใหญ่ใช้ เชือเพลิงฟอสซิล (ประมาณร้ อยละ 60) และพลังงานนิวเคลียร์ (ประมาณร้ อยละ 30)
หลังเกิดอุบตั ิเหตุประเทศญีปุ่ นได้ ลดการใช้ พลังงานนิวเคลียร์ และหันมาใช้ เชือเพลิงฟอสซิลมากขึนอย่างมีนยั สําคัญ ทํา
ให้ ต้องมีการนําเข้ าเชือเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ เนืองจากประเทศญีปุ่ นเป็ นประเทศทีมีแหล่งเชือเพลิงฟอสซิลน้ อย
ส่งผลให้ ต้นทุนพลังงานเพิมสูงขึน และการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานฟอสซิลเพิมสูงขึน ซึงส่งผลต่อกระทบ
ต่อความมันคงด้ านพลังงาน และสิงแวดล้ อมของประเทศ รัฐบาลญีปุ่ นจึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานใหม่ โดย
มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ พลังงานฉบับที 4 เมือวันที 11 เมษายน 2557 (Strategic Energy Plan (April 2014)) ซึงมุง่
สูก่ ารสร้ างสมดุลทางพลังงาน (3E+S) ได้ แก่ความมันคงทางพลังงาน (Energy Security) ประสิทธิ ภาพทางเศรษฐกิจ
(Economic Efficiency) การอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม (Environmental Conservation) และความปลอดภัย (Safety) โดยตาม
แผนยุทธศาสตร์ พลังงานฉบับที 4 ได้ เป็ นการวางแผนและกําหนดเป้าหมายในอนาคต โดยเป้าหมายสําคัญหนึง คือ
สัดส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยตังเป้าลดการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชือเพลิงฟอสซิล และเพิมการผลิต
พลังงานจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 22 ถึง ร้ อยละ 24

จากข้ อมูลของ Ministry for Economy, Trade and Industry ของประเทศญีปุ่ น ประเทศญีปุ่ นจะเป็ นประเทศที
มีความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลสูงเป็ นอันดับที 5 ของโลก โดยรัฐบาลมีนโยบายทีจะส่งเสริ มการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เชือเพลิงชีวมวลให้ เพิมขึนเป็ น 2 เท่าของปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.70 ถึง ร้ อยละ 4.60 ของการผลิตพลังงานจาก
พลังงานทดแทนตามเป้าหมายสัดส่วนพลังงานปี 2573 ในแง่ของการผลิตพลังงานไฟฟ้า รัฐบาลได้ ทําการสนับสนุนการใช้
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พลังงานทดแทนเพือผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านนโยบายการรับซือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรู ปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
จึงทําให้ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิมจํานวนมากขึนนับตังแต่ปี 2555 ทีมีการใช้ นโยบายดังกล่าว
ปริ มาณเชือเพลิงชีวมวลมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ในประเทศ ประเทศญีปุ่ นจึงมีการนําเข้ าเชือเพลิงชีว
มวลเพือมาใช้ ในการผลิตพลังงาน ทังในส่วนของกะลาปาล์ม เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ไม้ สบั และเชือเพลิงชีวมวลอืนๆ โดย
ในส่วนของกะลาปาล์ม ประเทศญีปุ่ นมีการนําเข้ ากะลาปาล์มเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองตังแต่ปี 2558 ซึงนําเข้ าจากประเทศ
อินโดนีเซีย และมาเลเซียเป็ นหลัก ปริ มาณการนําเข้ ากะลาปาล์มของประเทศญีปุ่ นสามารถแสดงได้ ดังนี
Japan
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
2015

2016
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ทังนี บริ ษัทคาดการณ์ ว่าปริ มาณความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลของประเทศญีปุ่ นจะเพิมขึนอย่างต่อเนือง
เนืองจาก โรงไฟฟ้าชีวมวลของประเทศญีปุ่ นกําลังทยอยเปิ ดดําเนินการตามนโยบายการสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทน
เพือผลิตกระแสไฟฟ้าของรัฐบาล โดยได้ ทําการประมาณการความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลของประเทศญี ปุ่ น ไว้ ว่า
ความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลของประเทศญีปุ่ นในปี 2573 จะอยูร่ ะหว่าง 23.6 ล้ านตัน ถึง 32.3 ล้ านตันต่อปี
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นประเทศทีพึงพาการนําเข้ าเชื อเพลิง โดยมีการนําเข้ าเชื อเพลิงกว่าร้ อยละ 97 ของการ
บริ โภคพลังงานขันต้ น เนืองจากทรัพยากรเชือเพลิงภายในประเทศมีไม่เพียงพอ ประเทศเกาหลีใต้ จึงมีการนําเข้ าก๊ าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน นํามันดิบ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยการใช้ พลังงานขันต้ นทังหมดของประเทศเกาหลีใต้ แบ่ง
สัดส่วนการใช้ พลังงานขันต้ นตามประเภทของเชือเพลิงได้ ดงั นี
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หลังการเกิ ดอุบัติเหตุทีโรงไฟฟ้าพลังงานนิว เคลีย ร์ ฟุกุชิมะไดอิชิ ทีญี ปุ่ น และการตรวจพบปั ญหาโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ใช้ ชินส่วนเตาปฏิกรณ์ทีมีใบรับรองปลอมหลายแหล่งในประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงปลายปี 2555 รัฐบาลเกาหลีใต้
จึงได้ ปรับแผนการใช้ พลังงานระยะยาว จากแผนเดิมในปี 2551 ทีมีการพึงพาพลังงานนิวเคลียร์ โดยแผนใหม่ในปี 2557
รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ พยายามหาสมดุลของสัดส่วนการใช้ พลังงานเพือตอบสนองความต้ องการใช้ พลังงานของประเทศ การ
ใช้ พลังงานนิวเคลียร์ ในสัดส่วนทีเหมาะสม และลดการนําเข้ าพลังงานฟอสซิล ผ่านการสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ และการใช้ พลังงานทางทดแทน ในเดือนกันยายน ปี 2557 รัฐบาลได้ ประกาศ The Fourth New &
Renewable Energy Development Framework ซึงระบุเป้าหมายสัดส่วนการจัดหาพลังงานขันต้ น (Total Primary
Energy Supply) ให้ มาจากพลังงานทดแทนร้ อยละ 11.00 ในปี 2578 ซึงกําหนดสัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทนประเภท
ต่างๆดังนี

ประเภทพลังงาน
ทดแทน

สัดส่ วนการใช้ พลังงานต่ อการจัดหาพลังงานขันต้ นจาก
พลังงานทดแทน (ร้ อยละ)

พลังงานขยะ

29.

พลังงานแสงอาทิตย์

22.0

พลังงานลม

18.2

พลังงานชีวมวล

18.0
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ประเภทพลังงาน
ทดแทน

สัดส่ วนการใช้ พลังงานต่ อการจัดหาพลังงานขันต้ นจาก
พลังงานทดแทน (ร้ อยละ)

พลังงานความร้ อนใต้ ภิภพ

.

พลังงานนํา

.

พลังงานจากคลืนทะเล

1.3

ทีมา: Korea Trade-Investment Promotion Agency

นอกจากนี ตังแต่ปี 2555 รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ มีการออก Renewable Portfolio Standard (“RPS”) เพือสนับสนุน
การใช้ พลังงานทดแทน โดยกําหนดให้ โรงไฟฟ้าทังของรัฐบาล และเอกชนทีมีกําลังการผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ ต้ องมี
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามสัดส่วนทีกําหนด โดยเริ มตังแต่ร้อยละ 2.00 ของการผลิตไฟฟ้าทังหมดในปี 2555
และเพิมสัดส่วนขึนทุกปี จนถึงร้ อยละ 10.00 ในปี 2567 ซึง ณ สินปี 2558 มีโรงไฟฟ้าจํานวน 17 โรงทีเข้ าเกณฑ์กําหนดนี
โดยในปี 2561 RPS ได้ กําหนดสัดส่วนของการใช้ พลังงานทดแทนในโรงไฟฟ้าทีกําลังการผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ อยู่
ทีร้ อยละ 5.00 ซึงเพิมขึนจากปี 2560 ทีร้ อยละ 4.00
จากข้ อมูล ปริ มาณการนําเข้ า Wood pellet ของเกาหลีใต้ เพิมขึนจากนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐ และ
กําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าทีเพิมขึน ซึงส่วนใหญ่เป็ นการนําเข้ าจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2561
ปริ มาณนําเข้ า Wood pellet เพิมขึนร้ อยละ 106 จาก 1.67 ล้ านตัน เป็ น 3.44 ล้ านตัน โดยปริ มาณการนําเข้ า Wood
pellet จากประเทศต่างๆสามารถแสดงได้ ดงั ตารางด้ านล่างนี
COUNTRY

Year 2016

Year 2017

Year 2018

QTY(MT)

QTY(MT)

QTY(MT)

Vietnam

1,255,400.71

1,041,109.25

2,186,512.00

Malaysia

199,101.50

282,326.68

585,615.00

Thailand

20,508.10

48,101.50

304,618.00

Indonesia

75,854.32

78,433.78

221,717.00

Russia

125,840.79

99,556.78

70,187.00

Canada

35,262.72

114,928.27

40,519.00

Australia

-

USA

174.72

7,930.37

12,255.00

3,578.14

3,557.34

10,673.00

Other

920.19

1,355.84

1,932.08

Total

1,716,641.18

1,677,299.81

3,445,136.08

New Zealand

-

11,108.00

ในปี 2559 โรงไฟฟ้าเกาหลีใต้ ทีอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของรัฐได้ เสนอยืนประมูลรับซือเชือเพลิงชีวมวลเพือส่งมอบ
ในปี ดงั กล่าว จํานวน 2.9 ล้ านตัน ซึงประมาณว่ามาจากความต้ องการเดิมทีเคยเสนอยืนประมาณ 0.89 ล้ านตัน จึงเท่ากับ
ว่าความต้ องการของปี 2560 จากโรงไฟฟ้าเกาหลีอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของรัฐเหล่านีอยูท่ ีประมาณ 2 ล้ านตัน นอกจากนี
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Korean South-East Power Co. (“Koen”) โรงไฟ้าของรัฐบาลเกาหลีได้ เปลียนจากการใช้ ถ่านหินเป็ นการใช้ เชือเพลิงชีว
มวลสําหรับโรงไฟฟ้า Yeongdong Unit 1 กําลังการผลิต 125 เมกะวัตต์ ซึงจะเพิมความต้ องการให้ กบั Wood pellet อีก
0.55 ล้ านตันต่อปี ซึงจะเป็ นโอกาสให้ ไทยสามารถส่งออก Wood pellet ทีมีคณ
ุ ภาพตามทีตลาดเกาหลีต้องการได้ มากขึน
ทังนี จากการประมาณการของ ความต้ องการ Wood pellet ในเกาหลีใต้ สามารถเพิมสูงถึง 3.4 ล้ านตันต่อปี ใน
ปี 2561 ซึงมีปัจจัยหลักมาจากความต้ องการใช้ ของโรงไฟฟ้าทีใช้ เชือเพลิงชีวมวลร่ วม (Biomass co-firing) ของผู้ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ร่วมกับความต้ องการจากสัดส่วนการใช้ ชีวมวลทีเพิมมากขึนในทุกๆปี
จาก RPS

ประเทศญีปุ่ นและเกาหลีใต้ – ความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ ง
ความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่งในภาคอุตสาหกรรมสําหรับประเทศต่างๆทัวโลกมีเพิมขึนอย่างต่อเนือง
และมีการคาดการณ์วา่ จะมีความต้ องการใช้ เพิมขึนอย่างมากในอนาคต ในปี 2559 ความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัด
แท่งในภาคอุตสาหกรรมมีอยูป่ ระมาณ 13.8 ล้ านตันต่อปี โดยจากการประมาณการของ FutureMetrics1/ จากปี 2553 ไป
อีก 15 ปี จนถึงปี 2568 ความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลจะเพิมขึนเฉลียอยู่ที 2.74 ล้ านตันต่อปี ซึงการเติบโตของความ
ต้ องการหลักนันมาจากประเทศญีปุ่ นและเกาหลีใต้ ซงมี
ึ นโยบายการสนับสนุนการใช้ เชือเพลิงชีวมวลเพือผลิตกระแสไฟฟ้า

ความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ งในภาคอุตสาหกรรมตังแต่ ปี 2553 ถึงปี 2568

อัตราการเติบโตเฉลียจากปี 2553 ถึง 2568 อยู่ทปีี ละ 2.74 ล้ านตันต่ อปี

4

สหราชอาณาจักร

5

6

7

เนเธอร์ แลนด์

8

9

560

เบลเยียม

61

62

เดนมาร์ ค

63

64

สวีเดน

65

อืนๆ

66

67

เกาหลีใต้

568

ญีปุ่ น

แคนาดา

ทีมา:
Wood Pellet Association of Canada
หมายเหตุ: 1/ FutureMetrics เป็ นบริ ษัททีปรึกษาทีมีความเชียวชาญในตลาดชีวมวลอัดแท่ง
2/ ตัวเลขความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่งในอดีตปี 2553 ถึงปี 2559 เป็ นตัวเลขจาก Argus Direct ส่วนตัวเลขประมาณ
การในอนาคตมาจาก FutureMetrics
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ประเทศญีปุ่ นเริ มมีการผลิต Wood Pellet ภายในประเทศตังแต่ปี 2553 และเริ มมีการนําเข้ า Wood Pellet ในปี
2555 โดยปริ มาณการนําเข้ า Wood Pellet จากต่างประเทศมีปริ มาณเพิมสูงขึนอย่างรวดเร็ ว ทังนี หากเปรี ยบเทียบในแง่
ของกําลังการผลิต โรงงานผลิต Wood Pellet ของประเทศญีปุ่ นจะมีขนาดเล็ก มีกําลังการผลิตอยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000
ตันต่อปี ในขณะทีโรงงานผลิต Wood Pellet ในต่างประเทศเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ มีกําลังการผลิตหลายหมืนตันต่อปี ซึง
ทําให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด ทําให้ ราคา Wood Pellet ในต่างประเทศสามารถแข่งขันได้ กบั ราคา Wood Pellet ทีผลิต
ในประเทศ และเกิดการนําเข้ าเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากผู้ใช้ ชาวญีปุ่ น

ในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ ซึงมีหลายโรงไฟฟ้าเลือกทีจะเปลียนจากการใช้ ถ่านหินมาเป็ นการใช้ Wood Pellet
เนืองจากสามารถทําได้ ง่าย จนปริ มาณการนําเข้ า Wood Pellet มีจํานวนเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ปริ มาณการนําเข้ า
Wood Pellet ของประเทศเกาหลีใต้ แบ่งตามแหล่งทีมาในปี 2557 เป็ นดังนี
ประเทศ
ปริมาณการนําเข้ า (ตัน)
เวียดนาม
742,794
แคนาดา
344,261
จีน
287,063
มาเลเซีย
168,336
ไทย
110,752
อินโดนีเซีย
62,729
สหรัฐอเมริ กา
61,977
รัสเซีย
34,756
ออสเตรเลีย
26,751
ญีปุ่ น
4,290
ทีมา: 2015 ITA Renewable Fuels Top Markets Report

ทังนี หากประเมินจากนโยบายการสนับสนุนการใช้ เชือเพลิงชีวมวลของประเทศญีปุ่ นและเกาหลีใต้ แนวโน้ มการ
นําเข้ า Wood Pellet ของประเทศญีปุ่ นและเกาหลีใต้ น่าจะมีเพิมขึนอย่างมาก และต่อเนืองไปในอนาคต
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สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN)
ในปั จ จุ บัน ASEAN ถื อ เป็ นหนึ งในภู มิ ภ าคที มี ก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว โดย OECD
Development Center ได้ คาดการณ์อตั ราการขยายตัวเฉลียต่อปี ของ ASEAN อยู่ทีร้ อยละ 4.6 ในปี 2558 และร้ อยละ
5.2 ในปี 2559 ถึงปี 2563 ซึงนําโดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม เขมร ลาว และพม่า จึง
สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าความต้ องการพลังงานในภูมิภาคนีจะขยายตัวเพิมขึน โดย ASEAN Center for Energy ได้
ประมาณการความต้ องการพลังงานขันต้ น ไว้ ใน 4th ASEAN Energy Outlook ว่าจะเพิมขึนจากระดับ 619.00 ล้ านตัน
เทียบเท่านํามันดิบ ในอัตราเฉลียร้ อยละ 4.7 ต่อปี ตังแต่ปี 2556 ไปจนถึงระดับ 1,685.00 ล้ านตันเทียบเท่านํามันดิบ ในปี
2578 ซึงถือเป็ นความท้ าทายในการจัดหาพลังงานให้ เพียงพอต่อความต้ องการสําหรับ ASEAN โดยในวันที 24 กันยายน
2557 ASEAN ได้ มีการพัฒนา ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016 – 2025 ซึงเป็ น
แนวทางในการวางนโยบายพลังงานสําหรับประเทศสมาชิกเพือนําไปสูค่ วามมันคง ความสามารถในการเข้ าถึง และความ
ยังยืนของพลังงาน โดยแบ่งแผนการดําเนินงานออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563 และช่วงสอง
ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 โดยหนึงในเจ็ดกลยุทธ์หลักใน Program Areas ของ APAEC คือ กลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทน
โดยการตังเป้าทีจะเพิมสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ เป็ นร้ อยละ 23.0 ของการจัดหาพลังงานขันต้ น (Total primary energy
supply) ภายในปี 2568 ซึงถือเป็ นปั จจัยหลักทีจะเพิมความต้ องการเชือเพลิงจากพลังงานทดแทนในภูมิภาคนี
สหภาพยุโรป (European Union: EU)
ปี 2559 การใช้ พลังงานขันต้ นของสหภาพยุโรป รวมทังหมดเท่ากับ 1,630.90 ล้ านตันเทียบเท่านํามันดิบ โดยมี
สัดส่วนของการใช้ พลังงานทดแทนอยูร่ ้ อยละ 13.1 ของปริ มาณความต้ องการพลังงานขันต้ นของสหภาพยุโรป เมือวันที 24
ตุลาคม 2557 คณะมนตรี ยโุ รปซึงเป็ นทีประชุมระดับหัวหน้ ารัฐบาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ มีมติกําหนดเป้าหมาย
ด้ านพลังงานและการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพือลดปั ญหาโลกร้ อน โดยมีเป้าหมายในปี 2573 ได้ แก่ (1) ลดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกอย่างน้ อยร้ อยละ 40.0 (2) เพิมประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน (energy efficiency) อย่างน้ อยร้ อยละ
27.0 (3) เพิมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็ นอย่างน้ อยร้ อยละ 27.0 ของความต้ องการพลังงานทังสหภาพยุโรป
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จากข้ อมูล AEBIOM Statistical Report 2016 ของ The European Biomass Association (AEBIOM) แหล่ง
พลังงานทดแทนทีมีการใช้ สงู สุดในสหภาพยุโรป คือพลังงานจากสารอินทรี ย์ (Bioenergy) โดยในปี 255 คิดเป็ นร้ อยละ
61 ของการใช้ พลังงานทดแทนทังหมดของสหภาพยุโรป ซึงเชือเพลิงชีวมวลถูกใช้ มากทีสุด โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
ของการใช้ พลังงานจากสารอินทรี ย์ ส่วนการใช้ เชือเพลิงชีวภาพและก๊ าซชีวภาพ คิดเป็ นสัดส่วนอย่างละร้ อยละ 12 และ
เชือเพลิงขยะคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6 ของการใช้ พลังงานจากสารอินทรี ย์ทงหมด
ั
ทังนี การใช้ เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่งของสหภาพยุโรปในปี 2558 มีปริ มาณ 20.3 ล้ านตัน โดยในสหภาพยุโรป
สามารถผลิตเองได้ 14.1 ล้ านตัน ซึงปริ มาณความต้ องการทีเหลือจะถูกจัดหาโดยการนําเข้ าจากต่างประเทศ
ข)

การแข่ งขัน
ตลาดการจัดหาและการจัดจํ าหน่ายเชือเพลิงชีวมวล เป็ นตลาดทีมีผ้ ปู ระกอบการมากราย โดยผู้ทีสามารถ
ดําเนินกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลได้ มีหลายลักษณะ ได้ แก่
1. Trader รายใหญ่ ซึงเป็ นผู้จดั หาและจัดจําหน่ายทีดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะดําเนินการรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากผู้ผลิต เช่น โรงสกัดนํามันปาล์มดิบ
โรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงเลือย และโรงงานชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น และ/หรื อ Trader รายอืนๆทังในและ
ต่างประเทศ โดยมีคลังสินค้ าเพือรวบรวมและจัดเก็บเชือเพลิงชีวมวลในปริ มาณมาก ทังนี ผู้ประกอบการที
ดําเนินธุรกิจในลักษณะนีมีน้อยราย โดยบริ ษัทประมาณการว่ามีผ้ ปู ระกอบการไม่ถึง 10 ราย
2. Trader รายเล็ก ซึงเป็ นผู้ประกอบการทีมีความสัมพันธ์กบั Supplier และผู้ซือเชือเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหา
เชือเพลิงชีวมวลจาก Supplier ในปริ มาณไม่มาก และขายให้ กบั ผู้ซือ ในลักษณะของการซือมาขายไป โดย
อาจจะมีหรื อไม่มีคลังสินค้ าก็ได้ และจะไม่จดั เก็บสินค้ าคงเหลือเป็ นจํานวนมาก
3. ผู้ผลิตทีประกอบธุรกิ จหลักในการแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรตามตัวอย่างทีได้ กล่าวมาข้ างต้ น ซึงมี
เชือเพลิงชีวมวลเป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตอยู่แล้ ว จึงดําเนินธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่าย
เชือเพลิงชีวมวลเป็ นธุรกิจรอง
ทังนี การเข้ ามาเป็ นผู้ประกอบการในตลาดการจัดหาและการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลรายเล็กสามารถทําได้
ไม่ยากนัก เนืองจากเป็ นธุรกิจทีอาศัยความสามารถในการจัดหาและจัดจําหน่าย โดยอาจจะมีเงินลงทุนเริ มต้ นไม่สงู เช่น
การเริ มต้ นธุรกิจโดยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้ า สินค้ าคงคลัง และรถขนส่ง การมีแค่ทนุ เริ มต้ นเพือใช้ ซือสินค้ า และบวก
กําไรส่วนต่างเพิมให้ กับผู้ซือก็สามารถเริ มธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม การทีผู้ประกอบการจะสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่าง
ยังยืน สามารถแข่งขันได้ และมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ผู้ประกอบการจะต้ องสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ ทังในแง่ประเภทสินค้ า ความต้ องการสินค้ า คุณภาพสินค้ า ราคาของสินค้ า และการให้ บริ การ ซึง Trader รายย่อยอาจ
ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครบทุกด้ าน เช่น การที Trader รายย่อยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้ า ทํา
ให้ ไม่สามารถรวบรวมสินค้ าได้ มากพอสําหรับลูกค้ าทีมีความต้ องการสูง หรื อ การทีผู้ผลิตทีประกอบธุรกิจหลักในการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรจําหน่ายสินค้ าเพียงไม่กีประเภท โดยจําหน่ายเฉพาะสินค้ าทีได้ จากกระบวนการผลิตของตน ก็
จะไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหลายกลุม่ ได้ หรื อ การทีผู้ประกอบการมีเงินทุนน้ อย ไม่สามารถมีเงินทุน
หมุนเวียนเพือจัดซือเชือเพลิงชีวมวลได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า เป็ นต้ น
บริ ษัทเป็ นหนึงในผู้นําในธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลรายใหญ่ ซึงปั จจัยทีทําให้ บริ ษัทมีศกั ยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันเหนือผู้ประกอบการรายอืนมาจาก
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1. ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจเชือเพลิงชีวมวลมากว่า 60 ปี ของกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ทําให้ บริ ษัทมีความ
เข้ าใจในตลาดเชือเพลิงชีวมวล ทังในแง่ของความต้ องการของลูกค้ า และแหล่งจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยมี
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ทังผู้ซือและผู้ขาย ทําให้ สามารถจัดหา และแนะนําเชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมกับ
ความต้ องการของลูกค้ าได้
2. การจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีมีคณ
ุ ภาพ มีหลากหลายประเภท ทําให้ สามารถรองรับความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ ทกุ กลุม่
3. การได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์ทีเป็ นผลพลอยได้ จากไม้ ตามมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ ยงยื
ั น FSC Chain
of Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council (“FSC”) ทําให้ บริ ษัทสามารถขยายตลาดไป
ยังผู้ใช้ ทีต้ องการการรับรองมาตรฐานนีได้ เช่น ประเทศญี ปุ่ น และเกาหลีใต้ ทีจะซือเฉพาะผลิตภัณฑ์ ที
ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานของ FSC เท่านัน ดังนัน จึงถือเป็ นจุดสําคัญทีให้ บริ ษัทสามารถขยายการ
จําหน่ายไปสูต่ ลาดต่างประเทศได้ มากขึนในอนาคต โดยการจะได้ การรับรอง FSC Chain of Custody
(CoC) ผลิต ภัณ ฑ์ ที ได้ รับ การรั บ รองจะต้ องสามารถตรวจสอบย้ อ นกลับ ได้ ทังห่วงโซ่การผลิต ตังแต่
แหล่งทีมาของไม้ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการจัดเก็บทีเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด
4. การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลได้ ตามปริ มาณ และในเวลาทีลูกค้ าต้ องการ โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการ
ประเมินความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลโดยการสอบถามจากลูกค้ าโดยตรง เพือนํามาวางแผนการจัดหา
ให้ สอดคล้ องกับปริ มาณทีลูกค้ าต้ องการ พร้ อมทังมีคลังสินค้ าเพือทําการจัดเก็บสินค้ าได้ ในปริ มาณมาก
รองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ ตลอดฤดูกาล รวมไปถึงการมีการบริ หารการขนส่งทีมีประสิทธิ ภาพ ทัง
จากการใช้ บริ การจาก STP และบริ ษัทขนส่งอืน ทําให้ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตามเวลาทีกําหนด
5. การบริ หารต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริ หารต้ นทุนของสินค้ าได้ เนืองจาก มี
คลังสินค้ าหลายแห่งซึงมีทําเลทีตังทีใกล้ กบั แหล่งผลิตทังในประเทศและต่างประเทศ โดยบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยสามารถเก็บรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลได้ ในช่วงทีมีผลผลิตออกสูต่ 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 หารจัดการขนส่งสินค้ าจาก Supplier ตรงไปยังลูกค้ าโดยไม่ผ่านเข้ า
คลังสินค้ าของบริ ษัท (“การส่งตรง”) และมีการกําหนดกรอบราคาค่าขนส่งทังสําหรับการว่าจ้ าง STP และผู้
ให้ บริ การขนส่งรายอืนให้ อยูใ่ นระดับต้ นทุนทีเหมาะสม
6. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีฐานเงินทุนทีมันคง แข็งแกร่ง จึงสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอทีจะจัดซือ และ
ลงทุนในสินค้ าคงคลังเพือรองรับการขยายตัวของความต้ องการในตลาดเชือเพลิงชีวมวล
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์
การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลโดยตรงจากผู้ผลิต โดยบริ ษัทจะทําการติดต่อซือขายโดยตรงกับผู้ผลิต เช่น โรง
สกัดนํามันปาล์มดิบ โรงงานเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงเลือย โรงสีข้าว โรงผลิตนําตาล และโรงผลิตชีวมวลอัดแท่ง
เป็ นต้ น
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2. การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากผู้จดั จําหน่าย (“Trader”) โดยบริ ษัทจะทําการติดต่อกับ Trader ซึงทําการ
จัดหาเชือเพลิงชีวมวลมาจากผู้ผลิต และนํามาขายให้ กบั บริ ษัทอีกทอดหนึง
โดยสัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแบ่งตามประเภทของ Supplier ทังในประเทศ
และต่างประเทศในปี 2559 ถึงปี 2561 สามารถแสดงได้ ดงั นี
สัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลทังในประเทศและ
ต่างประเทศแบ่งตามประเภท suppliers ของบริษัทและบริษัท
ย่อย ปี 2559 ถึง ปี 2560
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การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะเน้ นการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลโดยตรงจากผู้ผลิต อย่างไร
ก็ตาม การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก Trader ถือเป็ นช่องทางสําคัญอีกทางหนึง ทังนี สําหรับการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ประเทศ แม้ ว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีความสามารถในการเข้ าถึงผู้ผลิตได้ โดยตรง และดําเนินการจัดหาเชือเพลิงชีว
มวลจากผู้ผลิตเป็ นหลัก โดยสัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลผ่านผู้ผลิตในประเทศอยู่ระหว่างร้ อยละ 63 ถึงร้ อยละ 89
ของมูลค่าการจัดหาทังหมดในปี 2559 ถึง ปี 2561 การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก Trader ก็ยงั ถือว่าเป็ นช่องทางสําคัญ
อีกทางหนึง เนืองจาก เชือเพลิงชีวมวลบางประเภท โดยเฉพาะกะลาปาล์ม ทีมีปริ มาณสินค้ าขึนอยู่กบั ฤดูกาล และผู้ผลิต
สินค้ านันมีการป้องกันความเสียงของตนเองโดยไม่ขายสินค้ าทังหมดให้ กับผู้ซือเพียงเจ้ าเดียว การทีบริ ษัทเพิมช่อง
ทางการจัดซือกับ Trader จึงช่วยให้ การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทมีประสิทธิภาพมากขึน เช่น ในกรณีทีเชือเพลิงชีว
มวลมีปริ มาณมากและราคาไม่สงู Trader สามารถช่วยจัดซือเชือเพลิงชีวมวลให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อย และในช่วงที
เชือเพลิงชีวมวลมีปริ มาณลดลง และราคาสูงขึน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถจัดซือเชือเพลิงชีวมวลเหล่านันจาก Trader
ในราคาทีสมเหตุสมผล ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถจัดหาเชือเพลิงชีวมวลทีปริ มาณและราคาทีลูกค้ าต้ องการได้
โดยไม่จําเป็ นต้ องเก็บรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลไว้ แต่เพียงผู้เดียว ซึงถือเป็ นการบริ หารต้ นทุนและสินค้ าคงคลังของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยอีกทางหนึง และในส่วนของการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในต่างประเทศ ในอดีตบริ ษัทต้ องอาศัยช่องทางการ
จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก Trader เป็ นหลัก เนืองจากบริ ษัทอยูใ่ นช่วงพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผู้ผลิตในต่างประเทศ ทังใน
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั บริ ษัทพยายามเพิมสัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากผู้ผลิต
ในต่างประเทศมากขึน โดยสัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก ในต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 9 ถึงร้ อย
ละ 52 ของมูลค่าการจัดหาทังหมด ในปี 2559 ถึง ปี 2561 ซึงมีแนวโน้ มลดลงตลอด
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สัดส่ วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลแบ่ งตามประเภท
Supplier ในประเทศปี 2559 ถึง ปี 2561

สัดส่ วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลแบ่ งตามประเภท Supplier
ต่ างประเทศปี 2559 ถึง ปี 2561

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุง่ เน้ นการจัดหาผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว ทังในแง่
ของคุณภาพ และปริ มาณทีสามารถส่งให้ ถึงลูกค้ าได้ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงให้ ความสําคัญ
กับการคัดเลือก Supplier โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะติดต่อซือเชือเพลิงชีวมวลกับ Supplier ทีมีความน่าเชือถือ ทังทีเป็ น
ผู้ผลิต และเป็ น Trader ทังในประเทศและต่างประเทศจํานวนกว่า 300 ราย ทังนี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะให้ ความสําคัญ
กับการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก Supplier ทีมีทีตังใกล้ เคียงกับทีตังของลูกค้ า และ/หรื อทีตังของคลังสินค้ าของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยก่อน และหากปริ มาณการจัดหาไม่เพียงพอบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงจะทําการขยายพืนทีในการจัดหา เช่น
สําหรับการจัดหากะลาปาล์มให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะพยายามจัดหากะลาปาล์มจาก Supplier ใน
ประเทศก่อน อย่างไรก็ตาม มีบางช่วงเวลาทีกะลาปาล์มในประเทศมีไม่เพียงพอต่อการจําหน่าย บริ ษัทย่อยจะดําเนินการ
จัดหาจากต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยจะมีการวางแผนการจัดหาทังระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว เพือให้ การจัดหาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
สําหรับการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในประเทศจะดําเนินการจัดหาผ่านบริ ษัท PPP และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
และในต่างประเทศจะดําเนินการผ่าน ABI ABE และ ABR ทังนี ในส่วนของ ABE และ ABR ซึงเป็ นบริ ษัททีเกิดจากการ
ร่ วมทุนระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นท้ องถิ นชาวมาเลเซีย บริ ษัทได้ มีสญ
ั ญาร่ วมทุนทีระบุให้ ABE และ ABR จะต้ อง
ดําเนินการจัดหา และรวบรวมเชื อเพลิงชีวมวลให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อบุคคลทีบริ ษัทกําหนดเท่านัน โดยฝ่ ายขายและ
การตลาด และฝ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทจะทําการประเมินความต้ องการจากลูกค้ า เพือให้ ฝ่ายจัดหาชีวมวลสามารถวาง
แผนการจัดหาได้ อย่างถูกต้ อง
ทังนี บริ ษัทจะมีการจัดหา Supplier รายใหม่จาก (1) การหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลอุตสาหกรรม เช่น รายชือโรง
สกัดนํามันปาล์ม และรายชือโรงเลือย เป็ นต้ น (2) การแนะนําจากผู้ใช้ หรื อบริ ษัทขนส่ง (3) เว็บไซต์ (4) งานแสดงสินค้ า
และ (5) การลงพืนที โดยก่อนจะทําการติดต่อซือขายกับ Supplier รายใหม่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดส่งทีมงานสํารวจ
จากฝ่ ายจัดหาชีวมวลเข้ าไปตรวจสอบทีโรงงาน และพืนทีจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของ Supplier เพือตรวจสอบ และพิจารณาถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการเก็บผลิตภัณฑ์ และความพร้ อมของ Supplier หากเป็ น Supplier ทีผ่านเกณฑ์ของ
บริ ษัท ฝ่ ายจัดหาชีวมวลจะขอเอกสารประกอบของ Supplier เช่น สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน สําเนา
บัญชีธนาคาร เป็ นต้ น เพือดําเนินการขอเปิ ดบัญชี Supplier รายดังกล่าวในระบบของบริ ษัท นอกจากนี ทีมงานสํารวจยัง
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มีการสุม่ เข้ าตรวจเยียม Supplier รายเก่า และทํารายงานส่งทุกเดือน เพือให้ ทางบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถมันใจใน
คุณภาพเชือเพลิงชีวมวลและความต่อเนืองในการดําเนินธุรกิจและส่งมอบสินค้ าของ Supplier แต่ละรายได้
ทังนีการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทมีรายละเอียดทีแตกต่างกันออกไปดังนี
ก)
การจัดหากะลาปาล์ ม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินการจัดหากะลาปาล์มจาก Supplier ทังในและต่างประเทศตามแผนการจัดหาที
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ วางไว้ จากการประเมินความต้ องการใช้ ของลูกค้ าล่วงหน้ า
การจัดหากะลาปาล์ มภายในประเทศ
การจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศ เป็ นไปเพือตอบสนองความต้ องการใช้ ของลูกค้ าภายในประเทศแต่เพียง
อย่างเดียว ซึงการซือกะลาปาล์มภายในประเทศของบริ ษัทส่วนใหญ่จะดําเนินการผ่าน PPP เนืองจากกะลาปาล์มจัดเป็ น
เชือเพลิงชีวมวลทีได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม โดยปั จจุบนั สัดส่วนการจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศของ PPP คิด
เป็ นประมาณร้ อยละ 66 ถึงร้ อยละ 98 ของการจัดหากะลาปาล์มทังหมด ซึงสามารถแบ่งการจัดหาออกได้ 2 ลักษณะ คือ
1. การจัดหาโดยตรงกับโรงสกัดนํามันปาล์มดิบในแถบภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็ นหลัก
ทังนี ABM และ PPP ได้ สงซื
ั อจากโรงงานหลายแห่ง โดยจํานวนโรงงานที ABM และ PPP สังซือกะลาปาล์ม
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 80 ของจํานวนโรงสกัดนํามันปาล์มดิบทังหมดของประเทศไทย ซึงกลุม่ โรงงานที
ABM และ PPP เลือกสังซือนัน เป็ นโรงสกัดนํามันปาล์มดิบทีมีการดําเนินกิจการมาอย่างต่อเนือง และมี
กําลังการผลิตอยูใ่ นระดับทีเหมาะสมทีจะสามารถป้อนกะลาปาล์มให้ กบั ABM และ PPP ได้ โดยทัวไปแล้ ว
ABM และ PPP จะมีการสังซือกะลาปาล์มเฉลียประมาณร้ อยละ 70 ถึงร้ อยละ 80 ของกําลังการผลิตกะลา
ปาล์มของแต่ละโรง
2. การจัดหาผ่าน Trader กะลาปาล์ม ซึงทําการซือต่อมาจากโรงสกัดนํามันปาล์มดิบ และ Trader กะลา
ปาล์มรายอืน โดย ABM และ PPP จะเลือกซือกับ Trader กะลาปาล์มทีมีความน่าเชือถือและนําเสนอราคา
ทีแข่งขันได้
สัดส่วนการจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศของ ABM และ PPP แบ่งออกเป็ นการจัดหาโดยตรงกับโรงสกัด
นํามันปาล์มดิบ ประมาณร้ อยละ 62 ถึงร้ อยละ 89 ของการสังซือกะลาปาล์มในประเทศ และการจัดหาผ่าน Trader กะลา
ปาล์มประมาณร้ อยละ 11 ถึงร้ อยละ 38 ในปี 2559 ถึงปี 2561 โดยการจัดหากะลาปาล์มของ ABM และ PPP จะมีการทํา
สัญญาซือขายกับ Supplier กะลาปาล์มในทุกรายการของการซือ อย่างไรก็ตาม การทําสัญญาจะเป็ นการทําสัญญาสันไม่
เกิน 3 เดือน หรื อแบบครังต่อครัง เนืองจากกะลาปาล์มเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความผันผวนของราคา และปริ มาณค่อนข้ างสูง
จึงทําให้ ไม่สามารถทําสัญญาระยะยาวกับ Supplier กะลาปาล์มได้ ในส่วนของการชําระเงินค่าสินค้ าให้ กบั Supplier
กะลาปาล์ม ในกรณีทีเป็ นการจัดหาโดยตรงกับโรงสกัดนํามันปาล์มดิบ ABM และ PPP จะต้ องจ่ายเงินล่วงหน้ าให้ กับ
Supplier ก่อนดําเนินการรับสินค้ า หรื อก่อนที Supplier จะขนส่งสินค้ าให้ แต่หากเป็ นการซือผ่าน Supplier รายย่อย
ABM และ PPP จะดําเนินการชําระเงินให้ Supplier รายย่อย เมือ Supplier รายย่อยดําเนินการจัดส่งสินค้ าถึงปลายทาง
เรี ยบร้ อยแล้ ว เพือเป็ นการลดความเสียงในด้ านเครดิต
การจัดหากะลาปาล์ มต่ างประเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังดําเนินการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศเพือเพิมความสามารถในการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าทังในแง่ของปริ มาณ คุณภาพ และราคาทีเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัทย่อย คือ ABI ที
ประเทศอินโดนีเซีย ABE และ ABR ทีประเทศมาเลเซีย ซึงเป็ นประเทศทีเป็ นแหล่งปลูกปาล์มนํามันเป็ นอันดับ 1 และ
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อันดับ 2 ของโลก ตามลําดับ เพือใช้ เป็ นแหล่งจัดหา และรวบรวมกะลาปาล์มจากผู้ผลิตในประเทศดังกล่าวให้ กบั บริ ษัทแต่
เพียงผู้เดียว ทังนี บริ ษัทมีทงการจั
ั
ดหากะลาปาล์มต่างประเทศโดยฝ่ ายต่างประเทศของบริ ษัทเอง และซือต่อจากบริ ษัท
ย่อยในต่างประเทศเพือมาขายต่อให้ กับลูกค้ าของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยในต่างประเทศจะรับแผนการจัดหา
เชือเพลิงชีวมวลจากบริ ษัท ทังนี สามารถแบ่งวิธีการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศของ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ 2
ลักษณะ คือ
1. การจัดหาตรงกับโรงสกัดนํามันปาล์มดิบในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
2. การจัดหาผ่าน Trader กะลาปาล์ม (Trader) โดย Trader กะลาปาล์ม จะทําหน้ าทีซือกะลาปาล์มโดยตรง
จากโรงสกัดนํามันปาล์มดิบ และ/หรื อ Trader กะลาปาล์มรายอืน และรวบรวมปริ มาณให้ ได้ ตามทีได้ มีการ
ตกลงกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ปั จจุบนั การจัดหาผ่าน Trader เป็ นลักษณะทีมีการจัดหามากทีสุดสําหรับการจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศ โดย
ในปี 2559 ถึงปี 2561 มีสดั ส่วนอยูท่ ีประมาณร้ อยละ 9 ถึงร้ อยละ 63 ของการจัดหาทังหมด ซึงมีแนวโน้ มลดลงตลอด โดย
ในอนาคตบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีแผนจะเพิมการจัดหาตรงให้ มีสดั ส่วนมากทีสุดเมือบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ กบั โรงสกัดนํามันปาล์มดิบได้ การจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศจะทําสัญญาทีกําหนดปริ มาณและราคา
การซือในช่วงระยะเวลาสันๆ การชําระเงินให้ กบั Supplier ต่างประเทศ จะชําระเงินตามทีตกลงในสัญญา โดยเลตเตอร์
ออฟเครดิต (L/C) หรื อการโอนเงิน
การจัดหากะลาปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็ นการจัดหาเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยปั จจุบนั สัดส่วนการจัดหาเพือนําเข้ ามาขายในประเทศไทยมีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับ
การจัดหาเพือจําหน่ายให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทคาดว่าสัดส่วนการจัดหาเพือส่งออกให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ
จะเพิมขึนในอนาคต เนืองจากอุปสงค์ในต่างประเทศทีเพิมขึนจากจํานวนโรงไฟฟ้าชีวมวลทีเพิมขึน ทังนี บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยได้ รับใบอนุญาตนํากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเข้ าประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตรอย่าง
ถูกต้ อง
คลังสินค้ าในต่างประเทศ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญของกระบวนการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศ เนืองจากการ
ขนส่งกะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียไปยังลูกค้ าทังในไทยและต่างประเทศซึงทําการขนส่งทางเรื อควรมี
ปริ มาณการขนส่งขันตําอยูร่ ะหว่าง 8,000 ถึง 30,000 ตัน เพือให้ สามารถบริ หารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดหากะลาปาล์มจากหลายแหล่งผลิตช่วยให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริ หารจัดการด้ านความผันผวน
ของราคาได้ มีประสิทธิภาพมากขึน เนืองจากราคากะลาปาล์มของแต่ละแหล่งผลิตจะขึนอยู่กบั ฤดูกาลการเก็บเกียว อุป
สงค์และอุปทานในแต่ละตลาดซึงแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริ หารจัดการโดยเลือก
ซือจากแหล่งผลิตทีมีราคาขายถูกกว่าได้ นอกจากนี กะลาปาล์มทีได้ จากแต่ละโรงสกัดนํามันปาล์มดิบและแต่ละประเทศ
จะมีคณ
ุ ภาพและลักษณะแตกต่างกัน ซึงประเมินได้ จากขนาด ความชืน และสิงเจือปน (Impurity) ของกะลาปาล์ม โดย
คุณภาพของกะลาปาล์มจะขึนกับกระบวนการผลิตของโรงสกัดนํามันปาล์มดิบ การจัดเก็บกะลาปาล์มของแต่ละแหล่ง
ผลิต และความหนาของเปลือกกะลาปาล์ม ซึงบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีการจัดเกรดของกะลาปาล์มทีจัดหามา เพือให้
สามารถนําส่งได้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
ข)

การจัดหาไม้ สับ และส่ วนอืนๆของไม้
บริ ษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ไม้ สบั จากลานไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ จากโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงงานไม้ แปร
รูปและโรงเลือยในประเทศโดยตรง ทังในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดย
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แต่ละพืนทีของประเทศจะมีปริ มาณผลิตภัณฑ์แต่ละประเภททีแตกต่างกันออกไป ซึงฝ่ ายจัดหาชีวมวลจะทําการจัดหาโดย
ติดต่อโดยตรงจากผู้ผลิตแต่ละราย เนืองจากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีอปุ ทานต่อเนือง และบริ ษัทสามารถคัดเลือกซือจากแหล่ง
ผลิตทีอยูใ่ กล้ กบั ผู้ใช้ เพือให้ เกิดประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนขนส่งมากทีสุด ในส่วนของการซือขายไม้ สบั บริ ษัทมีทงแบบที
ั
ทํา
สัญญาและสังสินค้ าผ่านใบสังซือกับ Supplier โดยสัญญาทีทําขึนส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญาระยะ 1 ปี และมีการกําหนด
ราคารับซือเอาไว้ ลว่ งหน้ า และในส่วนของปี กไม้ บริ ษัทจะสังสินค้ าผ่านใบสังซือกับ Supplier รายครัง การชําระเงินของ
สินค้ ากลุม่ นีโดยส่วนใหญ่บริ ษัทจะได้ รับเครดิตการค้ าจาก Supplier
ค)

การจัดหาขีเลือย ขีกบ และฝุ่ นไม้
บริ ษัทจัดหาขีเลือย ขีกบ และฝุ่ นไม้ จากโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โรงเลือย และโรงงานไม้ แปรรู ปในประเทศ
โดยตรง ทังในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เนืองจากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีไม่มี
ความผันผวนด้ านราคา จึงมีการทําสัญญากับ Supplier เป็ นสัญญาระยะ 1 ถึง 3 ปี และมีการกําหนดราคารับซือเอาไว้
ล่วงหน้ ากับ Supplier ทุกราย ทังนี Supplier บางรายได้ ทําสัญญาขายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive
contract) โดยราคารับซือจาก Supplier แต่ละรายจะแตกต่างกันไปตามคุณภาพของสินค้ า และการจัดส่ง ซึงเงือนไขการ
ชําระเงินจะเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา โดยมีทงแบบการซื
ั
อสด ซือเชือ และจ่ายเงินล่วงหน้ า โดยส่วนใหญ่ Supplier ขี
เลือย ขีกบ และฝุ่ นไม้ ของบริ ษัทจะเป็ น Supplier ทีมีการติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานาน ซึงส่วนใหญ่จะมีทีตังอยู่ในแถบ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ง)

การจัดหาชีวมวลอัดแท่ ง
บริ ษัทดําเนินการจัดหาชีวมวลอัดแท่งกับโรงงานผู้ผลิตชีวมวลอัดแท่งในประเทศโดยตรง ซึงโดยส่วนมากอยู่ใน
เขตพืนทีภาคตะวันออก และภาคใต้ และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดหาจาก Supplier จากต่างประเทศ โดย
โรงงานผู้ผลิตชีวมวลอัดแท่งในไทยสามารถแบ่งขนาดได้ 3 ขนาดตามกําลังการผลิต ได้ แก่ (1) รายใหญ่ กําลังการผลิต
5,000 ตันต่อเดือนขึนไป (2) รายกลาง กําลังการผลิต 1,000 ถึง 5,000 ตันต่อเดือน (3) รายเล็ก กําลังการผลิตน้ อยกว่า
1,000 ตัน โดยขนาดการผลิต และความสามารถในการป้อนสินค้ าให้ อย่างต่อเนืองมีความสําคัญในการคัดเลือกให้ เป็ น
Supplier ชีวมวลอัดแท่งให้ กบั บริ ษัท บริ ษัทจะมีการทําสัญญาซือขายกับ Supplier ซึงเงือนไขการชําระเงินจะเป็ นไป
ตามทีระบุในสัญญา โดยมีทงแบบซื
ั
อเชือและจ่ายเงินล่วงหน้ า
การจัดหาการให้ บริการขนส่ ง
บริ ษัทว่าจ้ างผู้ให้ บริ การขนส่งเพือขนส่งสินค้ าให้ กับบริ ษัท ทังในขันตอนของการจัดหาเชือเพลิงชีวมวล และ
ขันตอนของการจัดส่งเชือเพลิงชีวมวลให้ กบั ลูกค้ า ซึงมีทงการขนส่
ั
งทางบกและทางนํา
การขนส่ งทางบก
สามารถแบ่งประเภทของผู้ให้ บริ การขนส่งทางบกได้ 2 ประเภท ดังนี
1. ผู้ให้ บริ การขนส่งทีเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยคือ STP ซึงจัดตังขึนเพือให้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ กับบริ ษัทในเครื อในประเทศ บริ ษัทที
เกียวข้ อง และบริ ษัทอืน โดย STP มีการลงทุนเป็ นเจ้ าของกองรถขนส่งสินค้ า ซึงมีหลากหลายประเภทและขนาด เช่น รถ
เฉพาะกิจ รถพ่วง รถกึงพ่วง และรถกระบะบรรทุก เป็ นต้ น เพือให้ เหมาะสมกับการขนส่งสินค้ าแต่ละชนิด ทังนี STP มี
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นโยบายทีจะลดจํานวนกองรถของ STP ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือให้ สามารถบริ หารต้ นทุนการขนส่งได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จํานวนรถขนส่งสินค้ าของบริ ษัทตังแต่ปี 2559 ถึง ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนดังนี
ปี
จํานวนรถ

2559

2560

2561

74

66

58

กลุม่ ผู้ใช้ บริ การขนส่งของ STP สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ (1) ABM และ PPP (2) บริ ษัททีเกียวข้ อง
(3) บริ ษัทอืน โดยรถขนส่งสินค้ าของ STP สามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ หลากหลายประเภท เช่น เชือเพลิงชีวมวล ถ่าน
หิน ปุ๋ ย อาหารสัตว์ เป็ นต้ น ทังนี การให้ บริ การขนส่งของ STP ส่วนใหญ่เป็ นการให้ บริ การขนส่งเชือเพลิงชีวมวลให้ กับ
ABM และ PPP และเมือมีกําลังการขนส่งเหลือถึงจะขนส่งให้ กับบริ ษัททีเกียวข้ อง และบริ ษัทอืน เพือเป็ นการบริ หาร
จัดการให้ รถขนส่ง STP สามารถใช้ ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งกับ ABM และ PPP ในปี
2559 ถึงปี 2561 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ร้ อยละ 96.31 ร้ อยละ 97.37 และ 92.13 ของรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง
ทังหมดของ STP โดยฝ่ ายขนส่งของ STP จะรับคําสังขนส่งสินค้ าจากฝ่ ายโลจิสติกส์ของบริ ษัทโดยตรงเมือมีการว่าจ้ าง
การบริ การขนส่งจากบริ ษัท และนํามาวางแผนการจัดการด้ านการขนส่ง ปริ มาณขนส่งสินค้ าคงเหลือที STP ไม่สามารถ
ให้ บริ การได้ STP จะดําเนินการหางานรับจ้ างขนส่งสินค้ าอืนๆ จากบริ ษัททีเกียวข้ อง และบริ ษัทอืน เพือให้ STP สามารถ
ใช้ รถขนส่งได้ อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ โดยจะมีการพิจารณาเครดิตของผู้ว่าจ้ าง และเข้ าทําสัญญากับผู้ว่าจ้ างก่อนการ
ให้ บริ การขนส่งกับลูกค้ าแต่ละราย
STP ให้ บริ การขนส่ง โดยใช้ รถขนส่งที STP เป็ นเจ้ าของเท่านัน ทังนี รถขนส่งของ STP ทุกคันจะมีการติดตัง
ระบบแสดงพิกดั ผ่านดาวเทียม (“ระบบ GPS”) เพือควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถ และการบริ หารจัดการกอง
รถได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย STP มีการว่าจ้ างพนักงานขับรถ และพนักงานแบกสินค้ าประจํารถ เพือรองรั บการ
ให้ บริ การขนส่งกับลูกค้ า นอกจากนี STP ยังมีแผนกซ่อมบํารุง เพือดูแลรักษาสภาพรถขนส่งให้ อยูใ่ นสภาพปลอดภัยพร้ อม
ใช้ งาน
2. ผู้ให้ บริ การขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอก
บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้ให้ บริ การขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอก (“บริ ษัทรถร่ วมขนส่ง”) เพือดําเนินการขนส่งสินค้ า
เชือเพลิงชีวมวลให้ กบั บริ ษัท ซึงมีจํานวนกว่า 100 ราย โดยแต่ละรายจะมีความเชียวชาญเส้ นทางแตกต่างกันออกไป ซึง
แบ่งตามภาคต่างๆ ของประเทศ บริ ษัทจะมีการคัดเลือกผู้ให้ บริ การขนส่ง โดยผู้ให้ บริ การขนส่งจะต้ องเป็ นผู้ขนส่งทีมี
ประสบการณ์ในการดําเนินงาน มีรถขนส่งตามประเภททีสามารถรองรับสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทได้ โดยบริ ษัทจะ
เข้ าทําสัญญาว่าจ้ างบริ การขนส่งกับผู้ให้ บริ การขนส่งทุกราย โดยมีรายละเอียดของการว่าจ้ างขนส่ง เช่น อัตราค่าจ้ าง
ขนส่ง การปรับอัตราค่าจ้ างขนส่งเมือมีการเปลียนแปลงของราคานํามัน การรับประกันความเสียหายจากสินค้ าเสียหาย
และสูญหาย เป็ นต้ น นอกจากนี บริ ษัทยังมีการควบคุมคุณภาพของผู้ให้ บริ การขนส่ง โดยมีการตรวจสอบสถานะการ
ขนส่งกับผู้ให้ บริ การขนส่งทางโทรศัพท์ตลอดขันตอนการขนส่ง ตังแต่ขนสินค้ าขึนรถ จนขนถ่ายสินค้ าทีปลายทาง และมี
การสุม่ เข้ าไปตรวจสอบการดําเนินงานของผู้ให้ บริ การขนส่งทีหน้ างานด้ วย
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การวางแผนจัดการด้ านการขนส่งสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทดําเนินงานโดยฝ่ ายโลจิสติกส์ของบริ ษัท โดย
ฝ่ ายขายและการตลาด และฝ่ ายจัด ซื อชี ว มวล จะแจ้ ง ความต้ อ งการใช้ บริ ก ารขนส่ง มายัง ฝ่ ายโลจิ ส ติ ก ส์ เพื อให้
ฝ่ ายโลจิสติกส์ทําการวางแผนว่าจ้ าง STP หรื อบริ ษัทรถร่วมขนส่ง โดยการจะใช้ บริ การรถของ STP หรื อบริ ษัทรถร่วมขนส่ง
ฝ่ ายโลจิสติกส์จะพิจารณา ดังนี
(1) ประเภทของเชือเพลิงชีวมวล
- กรณีเป็ นกลุม่ สินค้ ากะลาปาล์ม หรื อชีวมวลอัดแท่ง บริ ษัท และ PPP จะทําการว่าจ้ างบริ ษัทรถร่ วมเป็ นหลัก
ทังนี เนืองจาก บริ ษัทรถร่วมสามารถนําเสนอต้ นทุนในการขนส่งทีถูกกว่าได้
- กรณีเป็ นกลุม่ สินค้ าไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ และขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้ บริ ษัท และ PPP จะทําการว่าจ้ าง
STP เนืองจาก สินค้ าในกลุ่มดังกล่าวต้ องการรถขนส่งทีมีลกั ษณะพิเศษ กล่าวคือ ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้ เป็ นสินค้ าทีมี
นําหนักเบา จึงต้ องอาศัยรถกระบะบรรทุกทีมีคอกขนาดใหญ่กว่าปกติ และต้ องมีพนักงานในการขนสินค้ าขึนรถขนส่งทีมี
ความชํานาญ เพือให้ สามารถจัดเรี ยงให้ รถขนส่งรองรับปริ มาณการขนส่งได้ ตามนําหนักทีต้ องการ หรื อในกรณีของไม้ สบั
และส่วนอืนๆของไม้ บริ ษัทจะมีการนํากระบะไปวางเพือรองรับสินค้ าจาก Supplier ทําให้ ต้องอาศัยรถฮุกลิฟท์ (Hooklift)
ในการยกกระบะสินค้ าขึนรถขนส่ง ซึงบริ ษัทรถร่วมขนส่งไม่ได้ มีรถขนส่งหรื อพนักงานให้ บริ การ หรื อถ้ ามีก็จะมีต้นทุนทีสูง
กว่าที STP ดําเนินการให้ บริ การ
(2) ความจําเป็ นในการใช้ บริ การ กรณีทีมีความจําเป็ นใช้ เร่ งด่วน บริ ษัทและ PPP จะเลือกใช้ รถขนส่งสินค้ าของ
STP ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่งสินค้ าประเภทใด เพือให้ สามารถตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว
นอกจากนี ฝ่ ายโลจิสติกส์จะพิจารณาว่าจ้ างรถขนส่งจากบริ ษัทรถร่ วมขนส่ง โดยพิจารณาจากอัตราการว่าจ้ าง
ความชํานาญในการขนส่งสินค้ าแต่ละประเภทในแต่ละเส้ นทาง เพือให้ การขนส่งของบริ ษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบการขนส่งสินค้ าเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท สามารถแยกได้ เป็ น 2 รูปแบบดังนี
1. การขนส่งสินค้ าจาก Supplier เข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท เพือรอจัดส่งให้ กบั ลูกค้ าในอนาคต
2. การขนส่งสินค้ าจาก Supplier ตรงไปยังลูกค้ าโดยไม่ผา่ นเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท (“การส่งตรง”) ซึงช่วยให้
การบริ หารการจัดการขนส่งและจัดเก็บสินค้ ามีประสิทธิภาพมากขึน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างทีทํา
ให้ ฝ่ ายโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ม่ส ามารถดํ า เนิ น การขนส่ง ตรงได้ ใ นทุก รอบการขนส่ง เช่ น เส้ น ทางการขนส่ง ไม่
เอืออํานวย หรื อเป็ นช่วงเวลาทีผลผลิตเชือเพลิงชีวมวลมีจํากัด ไม่เพียงพอทีจะส่งตรงจาก Supplier ไปยัง
ลูกค้ าได้ จึงต้ องนําสินค้ าจากคลังสินค้ าของบริ ษัทส่งไปยังลูกค้ า เป็ นต้ น
การขนส่ งทางนํา
บริ ษัทมีการใช้ บริ การการขนส่งทางนําโดยว่าจ้ างผู้ให้ บริ การเรื อขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอกเพือบริ หารการจัดการ
ขนส่งเชือเพลิงชีวมวลทีมีปริ มาณมาก และทําการขนส่งในระยะไกล ซึงสามารถแบ่งการขนส่งออกเป็ น
1. การขนส่งภายในประเทศ บริ ษัทมีการจัดหาและรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากแหล่ง Supplier ในภาคใต้
โดยจะทําการรวบรวมเชือเพลิงชีวมวล และเก็บในคลังสินค้ าของบริ ษัทให้ มีปริ มาณมากพอ และทําการ
ว่าจ้ างเรื อขนส่ง เพือขนส่งมายังคลังสินค้ าบริ เวณภาคกลางของประเทศ เพือให้ สามารถกระจายสินค้ า
ให้ กับลูกค้ าของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเรื อทีใช้ ในการขนส่งในประเทศส่วนมากจะเป็ นเรื อ
มอเตอร์ บาร์ จ (Motor Barge) ขนาดระวางประมาณ 1,000 ตัน และเรื อโป๊ ะ (Lighter) ขนาดระวาง
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ประมาณ 5,000 ตัน โดยเมือสินค้ าถึงท่าเรื อแล้ ว บริ ษัทจะว่าจ้ างรถขนส่งมาเพือขนส่งสินค้ าต่อไปยัง
คลังสินค้ าของบริ ษัทหรื อส่งตรงไปยังคลังสินค้ าของลูกค้ า
2. การขนส่งระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็ น
2.1 การขนส่งสินค้ าจากคลังสินค้ าของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นแบบ FOB (Free on
Board) ในกรณีทีการขายสินค้ าของบริ ษัทให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศเป็ นเงือนไขการซือขายแบบ CIF
(Cost, Insurance and Freight) หรื อ CFR (Cost and Freight) บริ ษัทจึงจัดหาเรื อขนส่งเพือขนส่ง
สินค้ าให้ กบั ลูกค้ าตามปริ มาณและเวลาทีกําหนด
2.2 การขนส่งสินค้ าจากคลังสินค้ าของบริ ษัทในต่างประเทศเพือเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัทหรื อลูกค้ าใน
ประเทศไทย บริ ษัทนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในประเทศ
ในกรณีทีสินค้ าในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
เรื อทีบริ ษัทจัดหาเพือใช้ ขนส่งระหว่างประเทศส่วนมากจะเป็ นเรื อ Barge ขนาดใหญ่ ซึงมีขนาด
ประมาณ 8,000 ถึง 30,000 ตัน

การจัดเก็บสินค้ า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคลังสินค้ าเพือจัดเก็บผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดหามาได้ โดยมี
ทังคลังสินค้ าทีเป็ นกรรมสิทธิ ของบริ ษัท และเช่า รวม 4 แห่ง โดยเป็ นคลังสินค้ าในประเทศ 3 แห่ง และคลังสินค้ า
ต่างประเทศ 1 แห่ง ดังนี
คลังสินค้ า

พืนที

ความจุ1/

กรรมสิทธิ

(ตร.ม.)

(ตัน)

1. คลังสินค้ าบางกุ้ง จ.สุราษฎร์ ธานี

56,892

100,000

เป็ นเจ้ าของ

2. คลังสินค้ าบางนําจืด จ.สมุทรสาคร

25,848

40,000

เป็ นเจ้ าของ

3. คลังสินค้ าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

8,800

25,000

เช่า

4. คลังสินค้ า Bintulu ประเทศมาเลเซีย

12,500

20,000

เช่า

หมายเหตุ:
1/ พืนทีคลังสินค้ าและความจุอาจไม่สมั พันธ์ กนั เนืองจากขึนกับปั จจัยอืนๆดังนี (1) ประเภทของสิงก่อสร้ างในทีตังคลังสินค้ า เช่น
โกดัง หรื อลานเทกอง (2) ความสูงของหลังคา (3) ขนาดของสํานักงานและพืนทีส่วนอืนๆทีไม่ได้ ใช้ สําหรับจัดเก็บสินค้ า
2/ คลังสินค้ าทีประเทศอินโดนีเซีย อยูใ่ นระหว่างดําเนินการหาพืนทีเช่าใหม่

บริ ษัทจะพิจารณาทําเลทีตังคลังสินค้ าให้ ใกล้ กบั Supplier และกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเพือให้ การจัดเก็บและการ
ขนส่งสินค้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทังนี นอกจากคลังสินค้ าบางกุ้ง และคลังสินค้ าบางนําจื ดทีบริ ษัทลงทุนเป็ น
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เจ้ าของทีดิน บริ ษัทได้ ดําเนินการเช่าทีดินสําหรับคลังสินค้ าอืน เพือให้ เกิดความยืดหยุ่นในการบริ หารจัดการ ซึงฝ่ าย
บริ หารจะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมทังในแง่ทีตัง ต้ นทุนค่าขนส่ง และต้ นทุนค่าเช่าอย่างสมําเสมอ หากพบว่ามี
ทีตังใหม่ทีมีศกั ยภาพมากกว่าทีตังเดิม ก็จะพิจารณาย้ ายทีตัง เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการบริ หารจัดการคลังสินค้ า
โดยสามารถแสดงภาพคลังสินค้ าของบริ ษัทเทียบกับแผนทีการใช้ พลังงานความร้ อนจากชีวมวลในประเทศไทยปี 2558
และกําลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละภาคได้ ดงั นี
แผนทีแสดงการใช้ พลังงานความร้ อนจากชีวมวลในประเทศไทยปี 2558

ภาคเหนือ
โรงไฟฟ้ าชีวมวล 58 MW
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงไฟฟ้ าชีวมวล 167 MW
ภาคกลาง
โรงไฟฟ้ าชีวมวล 409 MW
ภาคตะวันตก
โรงไฟฟ้ าชีวมวล 167 MW
ภาคตะวันออก
โรงไฟฟ้ าชีวมวล 65 MW

การใช้ พลังงาน (พันตันเทียบเท่ านํามันดิบ)
ไม่ มี
0.00 – 64.63
64.64 – 241.37
241.38 – 569.47
ภาคใต้
โรงไฟฟ้ าชีวมวล 280 MW

ทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน

คลังสินค้ าถื อเป็ นปั จจัยทีช่วยให้ กระบวนการจัดหาและจัดจําหน่ายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ทังนีประโยชน์ของคลังสินค้ าทีมีตอ่ การดําเนินธุรกิจ มีดงั นี
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1. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถสํารองสินค้ าให้ เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า และสามารถส่งมอบ
สินค้ าให้ ลกู ค้ าได้ ตลอดทังปี
2. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริ หารต้ นทุนของสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในแง่ของความสามารถใน
การจัดเก็บสินค้ าเมือสินค้ ามีราคาลดตําลง การจัดเก็บสินค้ าเพือรอการขนส่งในปริ มาณมาก ทําให้ ต้นทุน
การขนส่งต่อเทียวลดลง และการรองรับและจัดส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในพืนทีใกล้ เคียง
3. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้ าทีจะส่งให้ ลกู ค้ าได้ เนืองจากสินค้ าบางประเภท
จะต้ องผ่านการจัดเกรด และผ่านขันตอนคัดแยกก่อนส่งให้ ลกู ค้ า
การจัดเก็บสินค้ าจะเก็บเป็ นแบบการเทกอง ยกเว้ นชีวมวลอัดแท่งทีจะเก็บอยู่ในถุงขนาดใหญ่ (Big bag) วาง
เรี ยงกัน โดยสิน ค้ าที ไม่สามารถถูกนํ าได้ เช่น ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ จะถูก เก็ บอยู่ในโกดัง เพือรั กษาคุณภาพของสินค้ า
คลังสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะมีการทําผังสินค้ า เพือจัดแยกสินค้ าตามประเภทและจัดเรี ยงสินค้ าแบบเข้ าก่อนออกก่อน (FIFO) สินค้ าทีจัดเก็ บในคลังสินค้ าจะต้ องมีการดูแลคุณภาพสินค้ าสมําเสมอเพือให้ พร้ อมทีจะจัดส่งให้ กับ
ลูกค้ าได้ ทนั ตามกําหนดเวลา โดยสินค้ าทีกองกลางแจ้ งจะดูแลให้ มีการคลุมผ้ าใบในกรณีทีฝนตก เพือรักษาความชืนของ
สินค้ าให้ อยูใ่ นระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา และมีการโกยพลิกกองสมําเสมอเพือป้องกันการเก็บความร้ อนไว้
ภายในกองมากเกินไป
นอกจากนี แผนกคลังสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทําแผนการตรวจสอบปริ มาณสินค้ าคงคลังของสินค้ า
ในคลังสินค้ า โดยจะมีการตรวจสอบปริ มาณสินค้ าคงคลังของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นประจําดังนี
1. ตรวจสอบปริ มาณสินค้ าโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงดําเนินการโดยฝ่ ายบัญชีร่วมกับแผนกคลังสินค้ าใน
การตรวจสอบปริ มาณสินค้ าทีมีอยู่ในคลังสินค้ ากับยอดทีบันทึกอยู่ในระบบ โดยใช้ วิธีการประเมินทาง
กายภาพ โดยจะทําการตรวจสอบทุก 1 เดือน และทุกครังทีล็อตของสินค้ าถูกใช้ หมดไป
2. ตรวจสอบปริ มาณสินค้ าคงคลังโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (Surveyor) เป็ นประจําปี ละ 2 ครัง คือกลางปี และ
ปลายปี ซึงผู้ตรวจสอบภายนอกจะใช้ เครื องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกรู ปร่ างของกองสินค้ าแต่ละกอง
และวัดเป็ น 3 ค่า คือความกว้ าง ความยาว ความสูง และใช้ ซอฟท์แวร์ คํานวณหาปริ มาณ ซึงได้ คํานึงถึง
ความชืนของผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีเก็บไว้ ในวันตรวจสอบ
กรณีทีปริ มาณผลิตภัณฑ์ทีตรวจสอบได้ แตกต่างจากปริ มาณผลิตภัณฑ์ทีถูกบันทึกอยูใ่ นระบบ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยจะทําการปรับยอดผลิตภัณฑ์ในระบบให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง ซึงจะต้ องได้ รับการอนุมติจากผู้ทีมีอํานาจ ทังนีจากการ
ตรวจสอบทีผ่านมา พบว่าปริ มาณผลิตภัณฑ์ทีเก็บในคลังสินค้ าและปริ มาณผลิตภัณฑ์ในระบบมีความแตกต่างกันเพียง
เล็กน้ อย
การควบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทมีการควบคุมมาตรฐานสินค้ าในทุกขันตอนการดําเนินงาน ตังแต่การรับสินค้ าเข้ าคลังสินค้ า การจัดเก็บ
สินค้ า และการส่งออกสินค้ าให้ ลกู ค้ า เพือให้ ลกู ค้ าได้ รับผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐานของบริ ษัท ซึงบริ ษัทได้
กําหนดมาตรฐานทีต้ องควบคุมสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี
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ประเภทผลิตภัณฑ์
กะลาปาล์ ม

มาตรฐานทีต้ องควบคุม

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการ1/และการประเมิน

ค่าความชืน

ทางกายภาพ

ไม้ สับและส่ วนอืนๆของไม้

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ขนาด

วัดขนาดด้ วย Vernier caliper

ค่าความชืน

ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ขนาด

วัดขนาดด้ วย Vernier caliper และสุม่ ร่ อน
ตะแกรงตามขนาดทีกําหนด

ขีกบ

สี

การประเมินทางกายภาพ

ค่าความชืน

ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ

ขีเลือย

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ค่าความชืน

ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

สี
ความละเอียด
ชีวมวลอัดแท่ ง

ทดสอบห้ องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง

ค่าความชืน

กายภาพ
สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ
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ประเภทผลิตภัณฑ์

มาตรฐานทีต้ องควบคุม

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ

ความยาวและเส้ นผ่านศูนย์กลาง

วัดขนาดด้ วย Vernier caliper

ความหนาแน่น

ชังนําหนักด้ วยภาชนะวัดปริ มาตร

การแตกหัก

คํานวณจากนําหนัก

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

เจ้ าหน้ าทีแผนกจัดการคุณภาพจะทําหน้ าทีในการสุม่ เก็บตัวอย่างสินค้ าเพือมาตรวจสอบตามความถีทีกําหนด
โดยบริ ษัทมีค่มู ือปฏิบตั ิงานวิธีการเก็บตัวอย่างสินค้ า วิธีวดั ความชืนและค่ามาตรฐานทีต้ องควบคุม เพือให้ การควบคุม
คุณภาพของสินค้ ามีมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึง การมีมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้ าทีอยู่ระหว่างการจัดเก็ บใน
คลังสินค้ า โดยจัดให้ มีการคลุมผ้ าใบให้ กบั สินค้ าเมือฝนตก มีการจัดผังการเก็บผลิตภัณฑ์เพือให้ สินค้ าสามารถหมุนเวียน
ได้ อย่างเหมาะสม มีการพลิกกลับกองสินค้ าอย่างสมําเสมอ เพือป้องกันความร้ อนสะสมเป็ นเวลานาน เป็ นต้ น ทังนี
นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าแล้ ว บริ ษัทยังมีการตรวจสอบปริ มาณการบรรทุก ความสะอาดของพืน
คลังสินค้ า ลักษณะของการวางสินค้ า ความสะอาดของรถบรรทุกสินค้ า การคลุมสินค้ าด้ วยผ้ าใบก่อนการขนส่ง เพือให้
มันใจว่าสินค้ าของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานทีกําหนด
สรุ ปขันตอนการดําเนินงานของบริษัท
การดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นการดําเนินงานร่วมกันของหลายฝ่ ายทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ฝ่ ายจัดหาชีว
มวล ฝ่ ายขายและการตลาด ฝ่ ายต่างประเทศ ฝ่ ายโลจิสติกส์ และแผนกคลังสินค้ า โดยจะมีการวางแผนประจําปี เพือวาง
แผนการจัดหา จัดเก็บ จัดจําหน่าย และขนส่งเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ และจะมีการประชุมกันอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง เพือยืนยันแผน ซึงสามารถสรุ ปขันตอนการ
ดําเนินงานแต่ละด้ านได้ ดงั นี
ขันตอนการดําเนินงานด้ านการจัดจําหน่ ายเชือเพลิงชีวมวล
การจัดจําหน่ ายเชือเพลิงชีวมวลให้ กับลูกค้ าในประเทศ
1. ในแต่ละเดือน พนักงานขายจะทําการสอบถามถึงประเภทสินค้ า และปริ มาณความต้ องการใช้ ของลูกค้ าทีตนเอง
รับผิดชอบอยู่ หลังจากนัน จะนําความต้ องการสินค้ าของลูกค้ าทุกรายมารวมกัน เพือประเมินปริ มาณความต้ องการ
รวม และจัดทําโครงสร้ างราคาขาย โดยจะมีการประเมินราคาขาย และต้ นทุนทีเกียวข้ องเป็ นรายลูกค้ า เช่น ต้ นทุน
สินค้ า ค่าขนส่ง และค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บสินค้ า เป็ นต้ น เพือขออนุมตั ิโครงสร้ างราคาขายจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณาราคาขายและโครงสร้ างราคา ซึงประกอบด้ วยตัวแทนจากฝ่ ายขายและการตลาด ฝ่ ายจัดหาชีวมวล และ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยพนักงานขายสามารถทําการเสนอขายให้ กบั ลูกค้ าได้ เลย หากราคาเสนอขายไม่ตํากว่า
โครงสร้ างราคาทีกําหนด โดยการส่งใบเสนอราคาทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้มีอํานาจให้ กบั ลูกค้ า แต่หากต้ องการ
เสนอราคาทีตํากว่า จะต้ องทําโครงสร้ างราคาขายแยกรายลูกค้ า เพือแสดงให้ เห็นถึงราคาขาย ต้ นทุน และกําไรที
ได้ รับ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาขายและโครงสร้ างราคาขายเพือขออนุมตั ิอีกครั งหนึง ทังนี
แผนการขายจะถูกนําเสนอให้ กบั ฝ่ ายจัดหาชีวมวล เพือให้ สามารถวางแผนการจัดหาได้ ในลําดับต่อไป
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2. หลังจากนันพนัก งานสนับสนุนงานขายจะทําการประสานงานกับฝ่ ายโลจิ สติกส์ และแผนกคลัง สินค้ า เพือวาง
แผนการจัดส่งสินค้ าตามทีตกลงกับลูกค้ าไว้ ในลําดับถัดไป หลังจากนันพนักงานสนับสนุนงานขายจะต้ องทําการ
ติดตามสถานะการส่งสินค้ า และการจ่ายเงินให้ เรี ยบร้ อย ทังนี หากมีปัญหาหรื อข้ อร้ องเรี ยน พนักงานขายจะเป็ นผู้รับ
ข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า และทําการประสานงานเพือแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึน โดยพนักงานสนับสนุนงานขายจะต้ องจัดทํา
เอกสารสรุ ปปั ญหาการส่งสินค้ า และข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า เพือให้ ฝ่ายทีเกียวข้ องทราบ และดําเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขร่วมกัน
การจัดจําหน่ ายเชือเพลิงชีวมวลให้ กับลูกค้ าต่ างประเทศ
1. ในแต่ละปี แผนกขายต่างประเทศจะทําการรวบรวมปริ มาณความต้ องการของลูกค้ า ทังในแง่ของปริ มาณ และ
ช่ ว งเวลาที ต้ อ งการทํ า การจัด ส่ง ในแต่ล ะเดื อ น ซึงแผนกขายต่า งประเทศจะนํ า มาวางแผนร่ ว มกับ จัด หา
ต่างประเทศเพือประมาณการปริ มาณการจัดหาทีสามารถจัดหาได้ ซึงแผนกจัดหาต่างประเทศจะมีข้อมูล
แผนการจัดหาสินค้ าของ ABI ABE และ ABR
2. เมือได้ รับการยืนยันปริ มาณสินค้ าจากแผนกจัดหาต่างประเทศ พนักงานแผนกขายต่างประเทศจะทําการจัดทํา
โครงสร้ างราคา ซึงระบุถึงราคาเสนอขาย ต้ นทุนขายสินค้ า เช่น ค่าสินค้ า ค่าขนส่ง และค่าท่าเรื อ เป็ นต้ น และ
กําไรทีได้ รับจากการขายสินค้ า เพือนําเสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจทําการอนุมตั ิ โดยการขายสินค้ าต่างประเทศ จะต้ อง
ได้ รับการอนุมตั ิโครงสร้ างราคาสินค้ าทุกครัง
3. เมือโครงสร้ างราคาสินค้ าทีนําเสนอได้ รับการอนุมตั ิ พนักงานแผนกขายต่างประเทศจะทําการนําเสนอราคา
ให้ กบั ลูกค้ า โดยจะแบ่งลูกค้ าออกได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ (1) ลูกค้ าทีทําการยืนยันราคา และพร้ อมเข้ าทําสัญญา
ซึงส่วนมากเป็ น Supplier ทีสามารถตกลงราคาและปริ มาณจากผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวลทีเป็ นลูกค้ าของตนเองได้
เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อเป็ นผู้ทีใช้ สนิ ค้ าโดยตรง (End-User) ซึงได้ แก่ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม (2) ลูกค้ าที
ยังไม่สามารถยืนยันราคาได้ และจะยืนยันราคาในช่วงทีใกล้ จะใช้ สินค้ า ซึงส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าทีอาจจะต้ องทํา
การประมูลงานเป็ น Supplier ให้ กบั ผู้ทีใช้ สนิ ค้ าโดยตรง (End-User)
4. เมือลูกค้ าทําการยืนยันปริ มาณ และราคากลับ ทางแผนกขายต่างประเทศจะจัดทําสัญญาซือขาย โดยจะทํา
สัญญาซือขายกับลูกค้ าทุกราย หลังจากนัน จะทําการประสานงานกับฝ่ ายต่างๆทีเกียวข้ อง เช่น แผนกจัดหา
ต่างประเทศ และแผนกคลังสินค้ าต่างประเทศ เป็ นต้ น เพือวางแผนการส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า และทําการ
ติดตามสถานะของสินค้ าให้ เรี ยบร้ อย
ขันตอนการดําเนินงานด้ านการจัดหาเชือเพลิงชีวมวล
การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลภายในประเทศ
1. ฝ่ ายจัดหาชีวมวลเมือทราบแผนการขาย จะต้ องจัดทําแผนการจัดหา เพือให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการ
ของสินค้ า ความสามารถในการผลิตของ Supplier แต่ละราย กําลังในการจัดเก็บสินค้ าของคลังสินค้ า และ
แนวโน้ มของราคาของสินค้ าในแต่ละช่วงเวลา โดยต้ องคํานึงถึงต้ นทุนค่าสินค้ าทีฝ่ ายขายประมาณการใน
โครงสร้ างราคาขายด้ วย ทังนี การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลภายในประเทศ จะเป็ นการจัดหาเพือจัดจําหน่ายให้ กบั
ลูกค้ าในประเทศเท่านัน โดยจะทําการจัดหาจากแหล่งทีใกล้ กับลูกค้ าหรื อคลังสินค้ าของบริ ษัทก่อน หากมี
ปริ มาณไม่เพียงพอ จะจัดหาจากพืนทีทีไกลขึน
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2. เจ้ าหน้ าทีประสานงานจัดหาจะดําเนินการจัดทําใบอนุมตั ิราคาซือ เมือได้ รับการอนุมตั ิจะเข้ าทําสัญญาหรื อ
ใบสังซือกับ Supplier ทังนี ระยะเวลาการทําสัญญาขึนกับสินค้ าแต่ละประเภท เช่น กะลาปาล์มทีมีความผัน
ผวนของราคาสูง จะทําสัญญาระยะสัน ไม่เกิน 3 เดือนหรื อเป็ นครังต่อครัง ในขณะทีขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้ ทีไม่
มีความผันผวนของราคาจะเข้ าทําสัญญาระยะ 1 ปี ถึง 3 ปี
3. ฝ่ ายจัดหาชีวมวลส่งคําสังซือให้ แก่ Supplier แต่ละราย พร้ อมแจ้ งรายละเอียดการขนส่งกับฝ่ ายโลจิสติกส์ของ
บริ ษัท เพือวางแผนการเข้ ารับสินค้ าจาก Supplier และเมือได้ รับสินค้ าเรี ยบร้ อยจะประสานงานกับฝ่ ายการเงิน
เพือชําระเงินค่าสินค้ าตามเงือนไขในสัญญาเป็ นลําดับถัดไป
การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลต่ างประเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะทําการจัดหากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และรวบรวมสินค้ าเก็บไว้
ทีคลังสินค้ าในประเทศดังกล่าว จนกว่าจะได้ ปริ มาณเพียงพอทีจะสามารถขนส่งทางเรื อ เพือเข้ ามาเก็บไว้ ทีคลังสินค้ าใน
ประเทศไทย หรื อส่งออกตรงไปยังประเทศคูค่ ้ าของบริ ษัทตามคําสังซือทีตกลงกันไว้
1. แผนกจัดหาต่างประเทศดําเนินการจัดหากะลาปาล์มตามแผนการจัดหากะลาปาล์มทีวางไว้ ซึงประเมินจาก
ความต้ องการของลูกค้ าทังในประเทศและต่างประเทศ จาก Supplier ทีอยูใ่ นทะเบียน Supplier ของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย ซึงเป็ น Supplier ทีได้ รับการตรวจสอบโดยทีมงานของบริ ษัทแล้ ว โดยจะจัดทําใบเปรี ยบเทียบต้ นทุน
เพือขออนุมตั ิสงซื
ั อ และเข้ าทําสัญญาซือขายกับ Supplier กะลาปาล์ม
2. แผนกจัดหาต่างประเทศจะวางแผนการเดินทาง เพือไปตรวจสอบปริ มาณ และคุณภาพของสินค้ าของ Supplier
และความพร้ อมของท่าเรื อ
3. แผนกชิปปิ งจะทําการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตและให้ ฝ่ายการเงินชําระเงินตามข้ อตกลงในสัญญาซือขาย
4. ในกรณีทีปริ มาณการสังซือกะลาปาล์มยังไม่มากพอทีจะส่งออก บริ ษัทจะให้ Supplier ทําการขนส่งกะลาปาล์ม
โดยรถบรรทุกมายังคลังสินค้ าของบริ ษัท ซึงฝ่ ายควบคุมคุณภาพจะทําการสุม่ ตรวจคุณภาพของกะลาปาล์มของ
รถบรรทุกแต่ละคัน ก่อนทีจะรับกะลาปาล์มเข้ าคลังสินค้ า ในกรณีทีการสังซือกะลาปาล์มมีมากพอทีจะส่งออก
บริ ษัทจะดําเนินการส่งออกกะลาปาล์มโดยไม่ต้องเก็บเข้ าคลังสินค้ า โดยแผนกจัดหาเรื อจะทําการจัดหาเรื อ
ขนส่งสินค้ าสําหรับจัดส่งสินค้ าตามกําหนดการทีวางไว้ โดยจะทําการจ้ างเรื อแบบ Voyage Charter โดยใช้
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ การบริ การและราคาในการคัดเลือกผู้ให้ บริ การ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีการว่าจ้ างเรื อจากหลายผู้
ให้ บริ การ ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การจากต่างประเทศ ซึงการโหลดสินค้ าขึนเรื อจะต้ องปฏิบตั ิตามคู่มือปฏิบตั ิงานของ
บริ ษัท
5. กะลาปาล์มทีมาถึงทีท่าเรื อประเทศไทย บางส่วนจะถูกจัดส่งโดยรถบรรทุกโดยตรงให้ กบั ลูกค้ า และบางส่วนถูก
ขนส่งโดยรถบรรทุกเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัท เพือทําการจัดส่งให้ ลกู ค้ าต่อไป
ขันตอนการดําเนินงานด้ านขนส่ งเชือเพลิงชีวมวล
การขนส่ งทางบก
1. เมือฝ่ ายโลจิสติกส์ได้ รับแผนการจัดหาและแผนการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ฝ่ ายโลจิสติกส์จะต้ องวางแผนการ
จัด การด้ านการขนส่ง (จัด รถขนส่ง ) เพื อให้ ก ารบริ ห ารงานขนส่งมี ประสิทธิ ภาพสูง สุด บริ ษั ทจะใช้ บ ริ ก าร
รถบรรทุกของ STP ร่วมกับการจัดจ้ างรถบรรทุกจากบริ ษัทรถร่ วมขนส่ง โดยพิจารณาจากความชํานาญในการ
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บรรทุกสินค้ าแต่ละประเภท ระยะทางในการขนส่ง ความเพียงพอของรถทีสามารถให้ บริ การ และคุณภาพในการ
ขนส่ง และเข้ าทําสัญญาว่าจ้ างกับผู้ให้ บริ การขนส่ง
2. รถขนส่งทีได้ รับมอบหมายงานขนส่ง จะต้ องดําเนินการรับสินค้ าจาก Supplier เพือไปส่งยังคลังเก็บเชือเพลิงชีว
มวลของลูกค้ า หรื อคลังสินค้ าของบริ ษัทแล้ วแต่กรณี ทังนี พนักงานขับรถขนส่งจะต้ องดูแลการเดินรถ รวมทัง
เอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการรับ-ส่งสินค้ า เช่นใบขึนของ ใบส่งของ ใบสังงาน บิลนําหนัก รายงานการปฏิบตั ิ
หน้ าทีการเดินรถ เป็ นต้ น เพือนําส่งกลับมาให้ บริ ษัทอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง
3. ในกรณีหากมีการเปลียนแปลงการขนส่งหรื อไม่สามารถดําเนินการขนส่งได้ ตามทีกําหนดไว้ แผนกบริ หารงาน
ขนส่งจะต้ องแจ้ งกลับมายังบริ ษัท เพือติดต่อ Supplier และลูกค้ า เพือหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
การขนส่ งทางนํา
1. ฝ่ ายจัดหาชีวมวล หรื อฝ่ ายต่างประเทศ จะแจ้ งความต้ องการใช้ เรื อไปยังฝ่ ายโลจิสติกส์หรื อแผนกจัดหาเรื อ
2. ฝ่ ายโลจิสติกส์หรื อแผนกจัดหาเรื อจะดําเนินการตรวจสอบค่าระวางเรื อและนําเสนอค่าระวางเรื อเพือขออนุมตั ิ
เมือได้ รับการอนุมตั ิจะทําการลงนามในสัญญาว่าจ้ างเรื อ
3. ฝ่ ายโลจิสติกส์หรื อแผนกจัดหาเรื อจะทําการประสานงานกับฝ่ ายทีเกียวข้ องให้ ทราบเกียวกับรายละเอียดของเรื อ
เช่น วันทีคาดว่าเรื อจะเทียบท่า ชือเรื อทีจะทําการโหลดสินค้ า เป็ นต้ น เพือดําเนินการขนส่งได้ อย่างถูกต้ อง โดย
ในส่วนของการโหลดสินค้ าในต่างประเทศจะมีเจ้ าหน้ าที Cargo Supervisor และในประเทศจะมีเจ้ าหน้ าที
แผนกคลังสินค้ า และแผนกจัดการคุณภาพทําการตรวจสอบเรื อและสินค้ า และควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานทีบริ ษัทกําหนด
ขันตอนการดําเนินงานด้ านคลังเก็บสินค้ า
แผนกคลัง สิ น ค้ ามี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ฝ่ ายที เกี ยวข้ องเพื อแจ้ งยอดคงเหลื อ สิ น ค้ าแต่ ล ะประเภท และ
ความสามารถในการเก็บสินค้ า เพือวางแผนการรับ จัดเก็บ และส่งสินค้ าออกจากคลังสินค้ า เพือบริ หารพืนทีในการจัดเก็บ
สินค้ าให้ เพียงพอ รวมทังวางแผนเรื องการจัดการจราจรการขนส่งสินค้ าเข้ า-ออกคลังสินค้ า
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แผนภาพขันตอนการดําเนินงานภายในประเทศของบริษัท
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แผนภาพขันตอนการดําเนินงานในต่ างประเทศของบริษัท
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ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้ อมอย่างยังยืนเป็ นหลัก ในส่วนของการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับแหล่งทีมาของผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีผลิตจากไม้ ของบริ ษัทว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที
ได้ มาจากป่ าธรรมชาติ หรื อแหล่งปลูกทีมีการจัดการป่ าไม้ อย่างถูกต้ องตามหลักการทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล ไม่ใช่ได้ มาจาก
การทําลายป่ าธรรมชาติ โดยแหล่งทีมาของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทสามารถตรวจสอบได้ ทงห่
ั วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ ตังแต่แหล่งวัตถุดิบ
การแปรรูป การรับ การจัดเก็บ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ บริ ษัทจึงได้ นําเอาระบบตรวจสอบและการรับรองตามมาตรฐาน
การจัดการป่ าไม้ ยงยื
ั น FSC Chain of Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council (FSC) มาใช้ โดยผลิตภัณฑ์ที
บริ ษัทได้ ขอการรับรอง คือ ชีวมวลอัดแท่งทีผลิตจากจากผลพลอยได้ จากไม้ (Wood Pellet) ขีกบ ขีเลือย ไม้ สบั และส่วนอืนๆของ
ไม้ (เลขที BV-COC-130246 และ BV-CW-130246) เมือวันที 11 พฤษภาคม 2559 และในปี 2561 บริ ษัทได้ ดําเนินการขยาย
การรั บรองมาตรฐานไปยังกลุ่มสินค้ าอืน ได้ แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เชื อเพลิงชี วมวล อาทิเช่น ปี กไม้ และขีเลือยอัดก้ อน (Wood
Briquette) เป็ นต้ น และในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ป ไม้ อดั ไม้ บาง และวัสดุแผ่น อาทิเช่น ไม้ ยางพาราแปรรู ป แผ่นชินไม้ อดั
(Particle Board) และแผ่นใยไม้ อดั ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board หรื อ MDF) ซึงได้ รับการรับรองจาก
บริ ษัท บูโร เวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้แทนให้ การรับรองมาตรฐานดังกล่าว
นอกจากนี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังให้ ความสําคัญในเรื องผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและความปลอดภัยในกระบวนการ
ดําเนินงาน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงได้ วางมาตรการดูแลสิงแวดล้ อมเพือจัดระบบการป้องกันสิงแวดล้ อมและความปลอดภัย
ภายในบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี
1. มีระบบคลังสินค้ าแบบปิ ดสําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง และคลุมผ้ าใบบนกอง
สินค้ าสําหรับสินค้ าทีจัดเก็บในบริ เวณทีไม่มีหลังคา
2. ปลูกต้ นไม้ ใหญ่ และติดตังสแลนป้องกันฝุ่ นละอองรอบบริ เวณคลังสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
3. ใช้ ผ้าใบรองระหว่างเรื อกับท่าเรื อในระหว่างขนถ่ายเพือป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์หล่นลงในแหล่งนํา และใช้ ผ้าปิ ดคลุม
บนรถบรรทุกขนส่งทุกคันอย่างมิดชิด ก่อนจะเคลือนออกจากจุดรับสินค้ า
4. โกยกลับกองของผลิตภัณฑ์อย่างสมําเสมอ เพือลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์
5. เปิ ดสเปรย์นาบริ
ํ เวณประตูทางเข้ า-ออกของคลังสินค้ า
6. สเปรย์นาํ ดูดฝุ่ น ผ้ าใบคลุมกองสินค้ า และกวาดบริ เวณคลังสินค้ าอย่างสมําเสมอ
7. ใช้ นาหมั
ํ กชีวภาพ (EM) ปรับสภาพนําทีใช้ ภายในพืนทีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
8. ใช้ ระบบบําบัดนําเสีย และ นํานําทีผ่านการบําบัดมาหมุนเวียนใช้ ในกิจกรรมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
9. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและนํา ปี ละ 1 ครัง
10. มีโกดังเก็บสินค้ า เพือป้องกันการฟุง้ กระจายของสินค้ าทีมีขนาดเล็ก
11. มีมาตรการควบคุมด้ านการขนส่ง ป้องกันไม่ให้ สนิ ค้ าตกหล่นระหว่างทาง
12. มีมาตรการกําหนดความเร็ วรถทีวิงในคลังสินค้ าไม่เกิน 20 กม/ชม
13. มีมาตรการควบคุมเสียงดังทีเกิดจากรถขนส่งสินค้ าทีเข้ ามาในคลังสินค้ า
14. มีการควบคุมการจัดการขยะภายในคลังสินค้ า
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เมือวันที พฤษจิกายน
บริ ษัทได้ ผา่ นการรับรองมาตรฐาน การจัดการสิงแวดล้ อม ISO 14001:2015 จากบริ ษัท
บูโร เวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จํากัด และ วันที มิถนุ ายน
บริ ษัทได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับต้ น ปี ที
ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอบุ ตั ิเหตุจากการทํางานให้ เป็ นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ของกระทรวงแรงงาน ซึงแสดง
ให้ เห็นถึงความมุง่ มันของบริ ษัทในการจัดการด้ านสิงแวดล้ อมและความปลอดภัย
ทังนี บริ ษัทและบริ ษัท ย่อยส่ง เสริ มให้ บุคลากรและผู้มีส่ว นได้ เสีย มีจิต สํานึก ด้ านการอนุรัก ษ์ ทรั พยากรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม จึงทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถดําเนินกิจการให้ เติบโตอย่างยังยืนร่วมกับชุมชนและสิงแวดล้ อม
งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
-

ไม่มี

-
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กฎหมายทีสําคัญทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีกฎหมายและใบอนุญาตทีสําคัญทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ ตามทีได้ สรุปไว้ ในตารางด้ านล่าง ทังนี บริ ษัทได้ มกี ารจัดทําทะเบียนคุมใบอนุญาตทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
เพือใช้ ตรวจสอบและติดตามการขออนุญาตและต่อใบอนุญาต จึงมันใจได้ วา่ บริษัทมีใบอนุญาตทีจําเป็ นสําหรับการดําเนินงานถูกต้ องและครบถ้ วน
ที
1.
2.

3.

4.
5.

6.

กฎหมายทีเกียวข้ อง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 12
กําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกียวกับโรงงานจําพวกที 3 พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 33

รายการใบอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่ อย
() ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) (สินอายุ 1 มกราคม 2565)
- ชําระค่าธรรมเนียมรายปี (ครบกําหนด 21 กันยายน 2562)
() ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.2) ต่อรายปี
- องค์การบริ หารส่วนตําบลบางนํา6จืด (สินอายุ 31 มีนาคม 2563)
- เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (สินอายุ 10 มกราคม
2563)
- เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (สินอายุ 2 สิงหาคม 2562)
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ ามาในราชอาณาจักรซึงสินค้ า พ.ศ. 2522 มาตรา 7
() ใบอนุญาตนําเข้ าสินค้ า (ABM และ PPP)
หมายเหตุ : เฉพาะกรณี ABM และ/หรื อ PPP เป็ นผู้นําเข้ าหรื อส่งออกสินค้ าชีวมวลเข้ ามาในและออกจาก () ใบอนุญาตส่งออกสินค้ า (ABM และ PPP)
ราชอาณาจักรด้ วยตนเอง ทังนี ขึนอยูก่ บั ชนิดสินค้ าชีวมวลว่าเป็ นสินค้ าประเภทถูกควบคุมให้ ใบอนุญาตนําเข้ า
และ/หรื อส่งออกสินค้ าหรื อไม่
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตามความในมาตรา 32 แห่ง () ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (STP)
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
พระราชบัญญัติกกั พืช พ.ศ. 2507 มาตรา 10
() ใบอนุญาตนําเข้ าซึงออกให้ โดยกรมวิชาการเกษตร (ABM และ PPP)
- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื อง เงือนไขการนําเข้ าปาล์มนํามันจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ.
2556
- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื อง เงือนไขการนําเข้ าปาล์มนํามันจากมาเลเซีย พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48
() ใบอนุญาตตังโรงค้ าไม้ แปรรูป
- กฎกระทรวง ฉบับที 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า
- สํานักงานใหญ่ (ใช้ ได้ จนถึง พฤศจิกายน 2562)
ด้ วยการแปรรูปไม้ และมีไม้ แปรรูป
- จังหวัดสุราษฏร์ ธานี (ใช้ ได้ จนถึง พฤศจิกายน 2562)
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ปั จจัยความเสียง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดย
ปั จจัยเสียงในการประกอบธุรกิจของบริ ษัททีอาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ และแนวทางในการ
ป้องกันความเสียงสามารถสรุปได้ ดงั นี
1.

ความเสียงเกียวกับการดําเนินธุรกิจ

1.1

ความเสียงด้ านการจัดหาสินค้ า7
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 มาณของเชือเพลิงชีวมวลในตลาดจึงมีส่วนเกียวข้ องกับอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์
นํามันปาล์มดิบ การเพาะปลูกปาล์ม ผลิตภัณฑ์จากไม้ และการเพาะปลูกพืชทีนํามาทําผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมถึงฤดูกาลให้
ผลผลิตของพืชทีเกียวข้ องดังกล่าว ปั จจุบนั รายได้ กว่าร้ อยละ 70 ของรายได้ จากการขายสินค้ า มาจากการจําหน่ายกะลาปาล์ม
ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ซึงปริ มาณกะลาปาล์มทีผลิตได้ ในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการใช้ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงาน
อุตสาหกรรมทีต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลในประเทศไทย ประกอบกับความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลในต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ น
ประเทศในแถบเอเชีย และประเทศในแถบยุโรปเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงบริ ษัทก็มีการขยายช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดต่างประเทศเพิมมากขึน ดังนัน บริ ษัทอาจประสบความเสียงด้ านการจัดหาสินค้ าในบางช่วงเวลาไม่เพียงพอกับความ
ต้ องการของลูกค้ าเป้าหมายหรื อตามข้ อตกลงทีมีกับลูกค้ า หรื อจัดหาได้ มาในราคาและคุณภาพไม่ตรงกับความต้ องการของ
ลูกค้ า ซึงความเสียงดังกล่าวอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ คํานึงถึงปั จจัยความเสียงดังกล่าว โดยมีการติดต่อซือขายสินค้ ากับผู้ผลิตเชือเพลิงชีวมวล
โดยตรงถึงแหล่งผลิตและผู้จดั จําหน่ายทัวประเทศไทย สําหรับผลิตภัณฑ์ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้
บริ ษัทติดต่อซือผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจากโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โรงงานไม้ แปรรูป โรงงานเลือยไม้ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
จากไม้ จากแหล่งผลิตหลักโดยตรงทังทางภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
ของประเทศไทย สําหรับผลิตภัณฑ์กะลาปาล์ม บริ ษัทจะซือสินค้ าจากผู้ผลิตนํามันปาล์มดิบหลักในภาคใต้ และภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ทังนี ผู้ผลิตนํามันปาล์มดิบกว่าร้ อยละ 70 ของผู้ผลิตนํามันปาล์มดิบทังหมดในประเทศ
ไทยจําหน่ายกะลาปาล์มให้ กับบริ ษัท ประกอบกับบริ ษัทมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเกียวข้ องในการจัดทํา
แผนรับวัตถุดิบตังแต่ช่วงแรกของการวางแผนงบประมาณประจําปี และดําเนินการต่อเนืองตลอดปี ทําให้ โอกาสที
บริ ษัทจะได้ รับวัตถุดิบในปริ มาณทีตํากว่าแผนทีวางไว้ ลดลง และการจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาซือขายที
กําหนดระยะเวลาแน่นอน อีกทังเป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมทีโอกาสทีผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบหลักของบริ ษัทจะ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซือขายหรื อเปลียนแปลงปริ มาณการซือขายทีผิดไปจากข้ อตกลงภายในระยะเวลาอันสันอยู่ใน
ระดับตํา นอกจากนี เพือรองรับความต้ องการเชือเพลิงชีวมวลทีเพิมขึนของทังในประเทศและต่างประเทศ บริ ษัทได้
ตัดสินใจจัดตังบริ ษัทย่อยคือ PT. Asia Biomass Indonesia (“ABI”) ซึงบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.00 ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึงเป็ นแหล่งปลูกปาล์มและผลิตนํามันปาล์มอันดับ 1 ของโลก เพือใช้ เป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวม
กะลาปาล์มจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย และร่ วมกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย ซึงเป็ นแหล่งปลูกปาล์มและ
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ผลิตนํามันปาล์มอันดับ 2 ของโลก 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 นแหล่งจัดหา
และรวบรวมกะลาปาล์มจากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย บริ ษัทจึงเชือว่าการดําเนินมาตรการดังกล่าวของบริ ษัทจะทํา
ให้ บริ ษัทสามารถจัดหาสินค้ าได้ เพียงพอกับการเติบโตของความต้ องการการใช้ เชือเพลิงชีวมวลทังในประเทศและ
ต่างประเทศในราคาและคุณ ภาพที เหมาะสมกับความต้ องการของลูก ค้ า นอกจากนี บริ ษัทมี เชื อเพลิงชี วมวลที
หลากหลายทําให้ สามารถมีเชือเพลิงชีวมวลอืนๆทดแทนกรณีทีเชือเพลิงชีวมวลบางประเภทมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้ องการ
1.2

ความเสียงด้ านความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลเป็ นสินค้ าเกียวเนืองกับสินค้ าทางการเกษตร ซึงราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
โดยปั จจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน ได้ แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาลให้ ผลผลิต นโยบายการปลูกพืชที
เกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล และนโยบายของประเทศไทยและต่างประเทศในการส่งเสริ มให้ มีการใช้ เชือเพลิงชีวมวล
ซึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อปริ มาณผลผลิตของพืชทีเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีบริ ษัทจําหน่าย และปริ มาณ
ความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีเกียวข้ องนันๆ ทังใน
ตลาดไทยและตลาดโลก ดังนัน ความผันผวนของราคาจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีประสบการณ์ในการจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลมาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี
มีการเก็บข้ อมูลสถิติของราคาผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลในอดีตทีผ่านมา เพือศึกษาถึงแนวโน้ มของราคาสินค้ าในแต่ละช่วงของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยในช่วงทีราคาสินค้ าประเภทใดราคาสูง ก็จะหาผลิตภัณฑ์ทีราคามีเสถี ยรภาพกว่ามาทดแทน
ประกอบกับบริ ษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายโดยให้ มีอตั รากํ าไรขันตําภายหลังหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการขาย
ค่าใช้ จ่ายคงที และต้ นทุนทางการเงินทีเกียวข้ อง และมีการกําหนดราคาในสัญญาซือขายทีอ้ างอิงกับราคาในตลาด นอกจากนี
บริ ษัทยังมีการลงทุนในคลังสินค้ าเพือเก็บสินค้ าสํารองให้ เพียงพอต่อการจําหน่าย ปั จจุบันคลังสินค้ าของบริ ษัททีตังอยู่ใน
ประเทศมีอยู่ 3 แห่ง ได้ แก่คลังสินค้ าบางนําจืด จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินค้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และคลังสินค้ าบาง
กุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เนืองจากบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความจําเป็ นของการมีคลังสินค้ าใกล้ กบั แหล่งวัตถุดิบ เพือให้ สามารถเก็บ
สํารองสินค้ าในช่วงทีราคาสินค้ าลดตัวลงตามฤดูกาล และเพือสํารองสินค้ าให้ เพียงพอต่อการเติบโตของยอดจําหน่ายในอนาคต
บริ ษัทจึงได้ ลงทุนซือทีดินพืนทีประมาณ 35 ไร่ ตังอยูท่ ี อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพือก่อสร้ างลาน และโกดัง
สําหรับเป็ นทีกองเก็บผลิตภัณฑ์กะลาปาล์ม ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง ซึงจัดหาจาก
ผู้ผลิตในภาคใต้ ของประเทศไทย รวมถึงโรงงานผลิตไม้ สบั และโรงงานผลิตเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่งทีบริ ษัทกําลังอยู่ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตังเครื องจักร ปั จจุบนั การก่อสร้ างคลังสินค้ าและอาคารสํานักงานแล้ วเสร็ จและเริ มใช้ งานแล้ ว โดยรวม
คลังสินค้ าทีตังอยูใ่ นประเทศของบริ ษัททังหมดสามารถเก็บสํารองสินค้ าทีมาจากแหล่งผลิตในประเทศและบางส่วนของสินค้ า
จากต่างประเทศได้ สงู สุดกว่า 165,000 ตัน บริ ษัทจึงเชือว่าความผันผวนของราคาสินค้ าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
1.3

ความเสียงด้ านผลขาดทุนทีเกิดจากการบริหารสินค้ าคงคลัง
จากการทีธุรกิจหลักของบริ ษัทคือการซือมาและจําหน่ายไปซึงเชือเพลิงชีวมวล จึงมีความจําเป็ นต้ องสํารองสินค้ า
เพือให้ เพียงพอต่อการจําหน่ายตลอดทังปี ในขณะทีผลผลิตของสินค้ าบางประเภทจะเป็ นไปตามฤดูกาล และตามสภาพดินฟ้า
อากาศของแหล่งเพาะปลูก ทําให้ สินค้ ามีความผันผวนของราคาตามปริ มาณผลผลิตทีออกสูต่ ลาด นอกจากนี สินค้ าซึงเป็ น
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ผลิตผลจากการเกษตร บางชนิดมีนําหนักเบา จึงใช้ พืนทีในการจัดเก็บค่อนข้ างมาก โดยคลังสินค้ าของบริ ษัทจะมีพืนทีสําหรับ
เก็บสํารองสินค้ า 2 ส่วน คือ (1) ส่วนทีเป็ นโกดังซึงสร้ างเป็ นอาคารโล่งสําหรับกองสินค้ าทีไม่สามารถโดนนําได้ เช่น ขีกบ ขีเลือย
ฝุ่ นไม้ และเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น และ (2) ส่วนทีเป็ นลานโล่งสําหรับกองสินค้ าทีสามารถโดนนําได้ เช่น กะลาปาล์ม ไม้
สับ ปี กไม้ และเศษไม้ เป็ นต้ น จากสภาพการจัดเก็บสินค้ าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียของสินค้ าได้ เช่นถูกลมพัด
ปลิวไปในอากาศ ความชืนของสินค้ าลดลงเนืองจากโดนแดดเผา ถูกชะล้ างหรื อเสียหายจากการโดนฝนต่อเนือง และสินค้ า
เสือมสภาพจากการกองเก็บไว้ 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 าทีเก็บอยู่ในคลังสินค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ดําเนินงานหลายปี ทีผ่านมา ปั จจุบนั
บริ ษัทจึงได้ มีระบบการบริ หารจัดการคลังสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในส่วนของความเสียงจากราคาสินค้ าทีลดลง
บริ ษัทได้ มีการจัดเก็บข้ อมูลผลผลิตและราคาย้ อนหลัง จัดทําเป็ นสถิติเพือคาดการณ์ปริ มาณและราคาสินค้ าทีควรจะเป็ นในแต่
ละช่วงของปี ถดั ไปของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงประมาณการความต้ องการของลูกค้ าทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการสอบถามถึงความต้ องการของลูกค้ า เพือทีจะบริ หารปริ มาณสินค้ าทีต้ องเก็บสํารองใน
แต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของความเสียงจากการสูญเสียของสินค้ าทีเก็บในคลังสินค้ า
บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีค่มู ือขันตอนการดําเนินงานในด้ านต่างๆ รวมถึงมีการฝึ กอบรมบุคลากรเพือให้ สามารถปฏิบตั ิงานให้ มี
ประสิทธิภาพ และได้ ดําเนินมาตรการต่างๆ เพือป้องกันการสูญเสีย เช่น จัดให้ มีสแลนติดไว้ เหนือกําแพงรอบรัวคลังสินค้ า เพือ
กันสินค้ าปลิวไปตามแรงลม จัดให้ มีมาตรการรักษาความชืนของสินค้ าให้ อยูใ่ นระดับทีลูกค้ ากําหนด มีการคลุมผ้ าใบเพือรักษา
คุณภาพของสินค้ า จัดให้ มีการตักโกยสินค้ าทีสะสมอยูต่ ามพืนลานสมําเสมอ เทปูนลานกองสินค้ าทุกคลังสินค้ าเพือป้องกันการ
สูญเสียจากการทับถมของสินค้ าบนพืนดิน และมีการจัดแผนผังการกองสินค้ าให้ มีพืนทีระหว่างกองเหลือเพียงพอให้ สามารถนํา
รถตักขับเข้ าไปตักสินค้ าได้ ทกุ กอง เพือให้ สินค้ ามีการหมุนเวียนไปจําหน่ายโดยสินค้ าทีเข้ าก่อนจะต้ องถูกจําหน่ายออกไปก่อน
(FIFO) เป็ นต้ น นอกจากนี บริ ษัทยังมีการตรวจนับสินค้ าทางกายภาพโดยทีมงานคลังสินค้ าทุกสินเดือน และมีการจ้ างผู้สํารวจ
อิสระเข้ ามาตรวจนับสินค้ าปี ละ 2 ครัง คืองวดกลางปี และงวดสินปี เพือยืนยันความถูกต้ องของยอดสินค้ าคงคลังทีบันทึกบัญชี
ด้ วยมาตรการดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจึง เชื อว่า ผลขาดทุนทีเกิ ดจากการบริ หารสินค้ าคงคลังจะไม่ส่ง ผลกระทบต่อ ผลการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัทในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
1.4

ความเสียงด้ านหนีสูญจากการจ่ ายค่ าสินค้ าล่ วงหน้ าแล้ วไม่ ได้ รับสินค้ า
จากการทีการจัดซือสินค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะมีเงื อนไขการชําระเงินแบบจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าในจํานวนที
กําหนดไว้ ในสัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของการโอนเงินให้ กบั ผู้ผลิตสินค้ าล่วงหน้ าเป็ นค่าสินค้ าจํานวนหนึง และเมือ
ได้ รับสินค้ าจะนํามูลค่าของสินค้ าทีได้ รับไปตัดยอดเงินจ่ายล่วงหน้ า จนกว่าเงินทีจ่ายล่วงหน้ าจะลดลงตํากว่ายอดเงินทีตกลงกัน
ไว้ บริ ษัทก็จะทําการโอนเงินจ่ายล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าให้ เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้ าทีกําหนดไว้ ในสัญญาซือขายสินค้ า
โดยจํานวนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าสําหรับผู้ผลิตสินค้ าแต่ละรายจะขึนอยูก่ บั ปริ มาณสินค้ าทีผู้จดั จําหน่ายมีข้อตกลงทีจะขาย
ให้ กบั บริ ษัท ซึงการดําเนินนโยบายจ่ายชําระค่าสินค้ าล่วงหน้ านีเป็ นลักษณะทัวไปสําหรับธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีว
มวล ซึงเป็ นไปเพือประกันว่าผู้ผลิตสินค้ าหรื อผู้จําหน่ายสินค้ าจะขายสินค้ าทีผู้ผลิตผลิตได้ หรื อจัดหามาได้ ให้ แก่บริ ษัทตาม
จํานวนทีได้ มีการทําข้ อตกลงกันไว้ ดังนันบริ ษัทจึงอาจมีความเสียงจากการทีบริ ษัทจ่ายเงินค่าสินค้ าล่วงหน้ าแล้ ว แต่ผ้ จู ําหน่าย
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ไม่สามารถส่งสินค้ าให้ บริ ษัทได้ หรื อจัดส่งได้ ไม่ครบตามจํานวนทีตกลงกันไว้ ซึงหากเกิดกรณีดงั กล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทได้ กล่าวคือบริ ษัทอาจไม่ได้ รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าเมือผู้จําหน่ายไม่
สามารถส่งสินค้ 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 อมูลของคู่ค้าทีมีข้อตกลงให้ บริ ษัทจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า
อาทิเช่น ข้ อมูลการจดทะเบียนของคูค่ ้ าและข้ อมูลด้ านการเงินรวมถึงข้ อมูลธุรกิจอืน ๆ เป็ นต้ น ทังนี คณะอนุกรรมการดังกล่าวนี
จะต้ องมีผ้ บู ริ หารสูงสุดด้ านบริ หารการเงินเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นด้ วยทุกครัง โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ให้ แก่คคู่ ้ าหลังจากได้ รับการอนุมตั ิจากกรรมการผู้จดั การภายใต้ วงเงินทีอนุมตั แิ ล้ วเท่านัน นอกจากนี บริ ษัทได้ บริ หารความเสียง
จากการจ่ายเงินล่วงหน้ าโดยลดวงเงินจ่ายล่วงหน้ าลงให้ เหลือเท่าทีจําเป็ นตามศักยภาพของคู่ค้าอย่างเหมาะสมด้ วย และ
ปรับเปลียนจากการซือผ่านคูค่ ้ าในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียจํานวนน้ อยรายทีต้ องจ่ายเงินล่วงหน้ าจากปริ มาณการสังซือ
คราวละมากๆอย่างทีเกิดขึนในอดีต เป็ นการซือตรงจากผู้ผลิตหรื อผ่านผู้จดั จําหน่ายจํานวนมากราย ครังละปริ มาณไม่มาก ซึง
เกิดจากการทีบริ ษัทจัดตังบริ ษัทย่อยขึนในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ทําให้ บริ ษัทมีเครื อข่ายเพิมขึน สามารถจัดหาผ่าน
ผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายได้ มากรายขึน ทังนี บริ ษัทย่อยของบริ ษัททังในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึงเมือได้ รับสินค้ าเข้ า
คลังสินค้ าของบริ ษัทย่อยดังกล่าวครบจํานวนทีจ่ายเงินล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทจึงทําการจ่ายเงินล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ขู ายตาม
สัญญาซือขายสินค้ าถัดไปตามลําดับ นอกจากนี สําหรับกรณีทผูี ้ จดั จําหน่ายทยอยส่งสินค้ าครังละปริ มาณไม่มาก ทําให้ เงินจ่าย
ล่วงหน้ าค้ างอยู่กบั ผู้จัดจําหน่ายเป็ นเวลานาน บริ ษัทก็มีมาตรการในการติดตามผู้จดั จําหน่ายเป็ นระยะๆ เพือให้ มนใจว่
ั าจะ
ได้ รับสินค้ าครบถ้ วนตามสัญญา ดังนัน บริ ษัทจึงเชือว่าคูค่ ้ าทีบริ ษัทจ่ายเงินล่วงหน้ าจะมีศกั ยภาพในการส่งสินค้ าได้ ตามสัญญา
ทังหมดและจะไม่เกิดปั 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 จะ
เป็ นไปตามปริ มาณผลปาล์มทีจะให้ ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonal Effect) ในขณะทีราคาของกะลา
ปาล์มจะแปรผกผันกับปริ มาณผลผลิตทีออกสูต่ ลาด และการแข่งขันของผู้เล่นในตลาด กล่าวคือในช่วงทีมีผลผลิตในตลาดมาก
และมีผ้ เู ล่นในตลาดจํานวนมาก ราคาของกะลาปาล์มก็จะตํากว่าในช่วงทีมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้ อย ทังนี ในช่วงทีผลผลิต
ออกมามาก และการแข่งขันสูง (ปกติจะเป็ นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน) ปริ มาณการขายกะลาปาล์มของบริ ษัท
อาจจะไม่ได้ เพิมขึนมากนัก แต่จะเป็ นช่วงทีบริ ษัทเก็บรวบรวมสินค้ าไว้ ในคลังสินค้ า เนืองจากเป็ นช่วงทีสินค้ าในตลาดมีราคาตํา
กว่าช่วงอืนๆ ในรอบปี และเพือสํารองไว้ จําหน่ายในช่วงทีผลผลิตออกมาน้ อย ทําให้ สดั ส่วนรายได้ จากการจําหน่ายกะลาปาล์ม
ซึงเป็ นรายได้ สว่ นใหญ่ของบริ ษัทอาจจะตําในช่วงทีผลผลิตออกสูต่ ลาดมีจํานวนมาก และรายได้ ทีเกิดจากการจําหน่ายกะลา
ปาล์มจะปรับตัวสูงขึนเมือปริ มาณผลผลิตในตลาดมีน้อยลง เนืองจากราคาขายจะปรับตัวสูงขึน และบริ ษัทจะนํากะลาปาล์มที
เก็บรวบรวมกะลาปาล์มไว้ ออกมาจําหน่าย กล่าวคือ โดยปกติ (สภาพฤดูกาลปกติ) ราคากะลาปาล์มจะค่อนข้ างตําในไตรมาสที
2 และมีการปรับตัวสูงขึนในไตรมาสที 3 และไตรมาสที 4 ของปี รวมถึงในไตรมาสที 1 ของปี ถดั ไป ด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงจะ
ส่งผลให้ บริ ษัทมียอดขายและกําไรไม่สมําเสมอในแต่ละไตรมาส อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลหลาย
ประเภท โดยเฉพาะการจําหน่ายไม้ สบั ทีมีสดั 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 สําหรับ ชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) มีรายได้ จากการขายเพิมขึนเป็ นเท่าตัว
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เนืองจากปี 2560 รายได้ จากการขายเพียงร้ อยละ 9.28 แต่ในปี 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 24.38 ปี นอกจากนี บริ ษัทมีคลังสินค้ าที
สามารถสํารองสินค้ าไว้ ขายในช่วงทีผลผลิตขาดแคลน ก็จะสามารถลดผลกระทบของความไม่สมําเสมอของรายได้ และกําไรใน
แต่ละไตรมาสได้ พอสมควร
1.6

ความเสียงในเรืองการแข่ งขันและการเข้ ามาทําธุรกิจได้ ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่
ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลเป็ นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นผู้ผลิตโดยตรง หรื อ ผู้
จัดหาและจัดจําหน่ายเช่นเดียวกับบริ ษัท หรื อผู้จดั จําหน่ายอย่างเดียว โดยเป็ นผู้ประกอบการทังในประเทศและต่างประเทศ
เนืองจากไม่จําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจํานวนมากก็สามารถเข้ ามาดําเนินธุรกิจนีได้ จึงทําให้ เกิดการแข่งขันสูงในการประกอบธุรกิจนี
โดยเฉพาะการแข่งขันด้ านราคา ในขณะทีผู้ผลิตเชือเพลิงชีวมวลส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบการรายย่อย ดังนัน ผู้ประกอบการที
สามารถติดต่อสังซือ และรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากผู้ผลิตและผู้จัดจํ าหน่ายได้ เป็ นจํานวนมาก มีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีคลังสินค้ าในการจัดเก็บเชือเพลิงชีวมวลดังกล่าวเพือให้ สามารถสนองตอบต่อความต้ องการของลูกค้ าทีมี
ความจําเป็ นต้ องใช้ เชือเพลิงชีวมวลอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ และมีแหล่งเงินทุนทีมันคง ก็จะได้ เปรี ยบผู้ค้ารายย่อยซึงมี
จํานวนมากในประเทศไทย นอกจากนี ทีมบุคลากรด้ านการจัดหา และทีมขายเชือเพลิงชีวมวล ก็ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดยทีมจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจะต้ องมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้ผลิตเชือเพลิง
ชีวมวล และมีประสบการณ์ ในธุรกิจนีมาเป็ นเวลานาน สามารถเข้ าใจธรรมชาติและฤดูกาลของผลผลิต อันจะทําให้ สามารถ
รวบรวมเชือเพลิงชีวมวลได้ คุณภาพและมีปริ มาณมากเพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ เชือเพลิงชีวมวล ในขณะเดียวกัน
ทีมงานขายซึงจะต้ องทํางานประสานงานกับทีมงานจัดหาอย่างใกล้ ชิด ก็ จะต้ องมีความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ าในอดีตและ
ปั จจุบนั เพือรักษาตลาดของลูกค้ าของบริ ษัทได้ อย่างต่อเนือง รวมถึงได้ รับการแนะนําต่อไปยังลูกค้ ารายใหม่ และจะต้ องมองหา
ตลาดใหม่ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ
ดังนัน บริ ษัทจึงให้ ความสํา คัญกับบุคลากรของบริ ษัท ซึงถื อเป็ นทรั พยากรทีสําคัญในการดําเนินธุรกิ จ โดยจ่า ย
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและมีการฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอ เพือพัฒนาความรู้ และเพิมศักยภาพในการทํางาน และเพือรักษาให้
บุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์ร่วมงานกับบริ ษัทเป็ นเวลานาน อีกทังการทีบริ ษัทดําเนินธุรกิจนีมาเป็ นเวลานานด้ วยการ
รักษาคุณภาพในการขายสินค้ าและให้ บริ การไม่ว่าจะเป็ นคุณภาพของเชือเพลิงชีวมวลทีได้ คณ
ุ ภาพตามทีลูกค้ าต้ องการ และ
การให้ บริ การทีอํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า การให้ คําปรึกษาทีเกียวกับการใช้ 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 ประกอบ
กับบริ ษัทมีศกั ยภาพในการรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากผู้ผลิตทังรายใหญ่และรายย่อยในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทําให้ บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบกับคู่แข่งทีเป็ นผู้ค้ารายย่อยขายเชือเพลิงชี วมวลจํ ากัดประเภท และไม่
สามารถรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจํานวนมากได้ บริ ษัทจึงเชือว่าจะสามารถแข่งขันในธุรกิจนีและเติบโตต่อไปได้
1.7

ความเสียงจากการพึงพิงบุคลากรทีมีประสบการณ์ เฉพาะด้ านของบริษัท
จากการทีธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลเป็ นธุรกิจทีต้ องอาศัยบุคลากรทีมีประสบการณ์ และมีความ
เชียวชาญในธุรกิจเป็ นเวลานาน ทําให้ บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องพึงพิงบุคลากรดังกล่าว โดยเฉพาะบุคลากรด้ านจัดหา ด้ านการ
ขายทังภายในและต่างประเทศ และด้ านการบริ หารสินค้ าคงคลัง ซึงหากขาดบุคลากรดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนิน
ธุรกิจ และฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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ทังนี บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรของบริ ษัท ทังในแง่ของการรักษาบุคลากรทีมีอยู่ในปั จจุบนั และการ
แสวงหาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพมาร่วมงานกับบริ ษัท จึงได้ มีมาตรการบริ หารจัดการบุคลากร โดยสําหรับบุคลากรทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั
บริ ษัทมีการพิจารณาผลตอบแทนทีให้ แก่บุคลากรของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอย่างสมําเสมอ มีโครงการ
ฝึ กอบรมทังภายในและภายนอกองค์กร เพือพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนือง และมีโครงการจัดทํากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน และสําหรับการสรรหาบุคลากรใหม่ บริ ษัทได้ มีการเพิมช่องทางสรรหาบุคลากรทังภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริ ษัทตัวแทนจัดหางานมืออาชีพ เพือสรรหาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพเข้ ามาเสริ มในส่วนทีบริ ษัท
ยังมีความต้ องการ นอกจากนี การนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะทําให้ บริ ษัทมีความน่าเชือถือ และ
มันคงในมุมมองของพนักงานและผู้ทีสนใจเข้ ามาร่วมงานกับบริ ษัทมากยิงขึน
1.8

ความเสียงด้ านการบริหารจัดการการขนส่ งสินค้ า
จากการทีแหล่งผลิตสินค้ าทีบริ ษัทรับซือแต่ละประเภทจะมีทีตังจํากัดอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เช่น กะลา
ปาล์มจะมีแหล่งผลิตสําคัญในภาคใต้ ของประเทศไทย (สําหรั บสินค้ าในประเทศ) และในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
มาเลเซีย (สําหรับสินค้ าในต่างประเทศ) ผลิตภัณฑ์พวกขีเลือย ขีกบ ฝุ่ นไม้ ไม้ สบั และส่วนอืนๆของไม้ จะมีแหล่งผลิตสําคัญใน
ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป็ นต้ น ในขณะทีลูกค้ าในประเทศของบริ ษัท
กระจายอยู่ทัวทุกภูมิภาค การขนส่งสินค้ าจึงเป็ นปั จจัยหลักของการดําเนินธุรกิจ เพราะมีผลกระทบต่อต้ นทุนของสินค้ าที
จําหน่าย คุณภาพของสินค้ า และความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้ า ดังนัน หากบริ ษัทมีการบริ หารจัดการขนส่งอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ก็จะมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
บ ริ ษั ท ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร ข น ส่ ง จึ ง ไ ด้ จั ด ตั ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย คื อ
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด (“STP”) ซึงบริ ษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 เป็ นผู้บริ หารจัดการการขนส่งสินค้ าทางบก
ให้ แก่บริ ษัทเป็ นหลัก ปั จจุบนั บริ ษัทมีการขนส่งสินค้ า 2 ทาง คือทางบก และทางนํา โดยการขนส่งทางบกจะเป็ นการขนส่งทีมี
ระยะทางบรรทุกไม่ไกลมาก ซึงจะมีทงขนส่
ั งจากแหล่งผลิตตรงไปยังลูกค้ าเลย และเป็ นการขนส่งจากแหล่งผลิตหรื อท่าเรื อมายัง
คลังสินค้ าของบริ ษัท หรื อการขนส่งจากคลังสินค้ าไปยังสถานทีตังของลูกค้ า ส่วนการขนส่งทางนําจะเป็ นการขนส่งปริ มาณมาก
(ประมาณ 1,500 – 10,000 ตัน) จากคลังสินค้ าทีจังหวัดสุราษฎร์ ธานี หรื อคลังสินค้ าทีประเทศอินโดนีเซีย หรื อคลังสินค้ าที
ประเทศมาเลเซีย มายังท่าเรื อทีบางปะกง ท่าเรื อทีจังหวัดสมุทรสาคร และท่าเรื อทีจังหวัดสมุทรสงคราม และใช้ รถบรรทุกสินค้ า
จากท่าเรื อมาเก็บสํารองไว้ ทีคลังสินค้ าของบริ ษัทอีกทอดหนึง ทังนี รถบรรทุกขนส่งส่วนหนึงจะเป็ นรถบรรทุกที STP เป็ นเจ้ าของ
และบริ หารจัดการเอง ส่วนทีเหลือบริ ษัทจะใช้ บริ การรถร่วม ซึงบริ ษัทมีการใช้ บริ การขนส่งสินค้ าเป็ นประจําจํานวนกว่า 100 ราย
โดยการทีจะใช้ รถประเภทใด และผู้ให้ บริ การขนส่งรายใดในการขนส่งสินค้ าของบริ ษัท จะพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณฑ์ที
ขนส่ง ปริ มาณการขนส่งต่อเทียว ความชํานาญงานของผู้ประกอบการขนส่งแต่ละราย และมีการใช้ รถบรรทุกขนสินค้ าไป-กลับ
(ไม่บรรทุกสินค้ าเทียวเดียว) อันจะทําให้ การบริ หารการขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็ นการลดต้ นทุนการขนส่งด้ วย จากที
กล่าวมาบริ ษัทเชือว่าบริ ษัทมีการบริ หารจัดการด้ านการขนส่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.9

ความเสียงทีลูกค้ าจะเปลียนไปใช้ เชือเพลิงประเภทอืน
ในปั จจุบนั ผู้ทีมีความต้ องการใช้ เชือเพลิงเพือผลิตพลังงานความร้ อน และพลังงานไฟฟ้า มีตวั เลือกในการเลือกใช้
เชือเพลิงได้ หลากหลายประเภท กล่าวคือ 1) เชือเพลิงฟอสซิล เช่น นํามัน ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติ 2) พลังงานทดแทน เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํา รวมถึงเชือเพลิงชีวมวล เป็ นต้ น ซึงเชือเพลิงแต่ละประเภทมีต้นทุนในการผลิต
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พลังงานทีแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เชือเพลิงชีวมวลจะมีต้นทุนในการผลิตพลังงานทีสูงกว่าเชือเพลิงฟอสซิล ซึงทําให้ บริ ษัทมี
ความเสียงทีลูกค้ 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 อง
ให้ ผ้ ผู ลิตผลิตสินค้ าด้ วยกระบวนการทีมีการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนตํา หรื อรักษาสิงแวดล้ อม 3) ความใส่ใจในสิงแวดล้ อม 4)
นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็ นต้ น ด้ วยปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นสาเหตุให้ ลกู ค้ าเจาะจงทีจะต้ องใช้ เชือเพลิงชีวมวลเพือ
ผลิตพลังงานความร้ อนและพลังงานไฟฟ้า ประกอบกับการทีจะลูกค้ าจะเปลียนประเภทของเชือเพลิงทีใช้ ในกระบวนการผลิตนัน
ลูกค้ าจะต้ 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 สนิ เชือเฉลียประมาณ 7 – 60 วัน จึงทําให้ บริ ษัทจําเป็ นต้ อง
มีเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากเพือให้ เพียงพอต่อยอดจําหน่ายสินค้ าทีมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ปั จจุบนั บริ ษัทมีแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนส่วนใหญ่ในรูปแบบเงินเบิกเกินบัญชี เลตเตอร์ ออฟเครดิต ตัวสัญญาใช้ เงิน และทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) ซึงหนีสิน
ระยะสันดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียลอยตัว (Floating Rate) ทีอ้ างอิงกับอัตราดอกเบียลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ประเภทเงินเบิกเกิน
บัญชี (Minimum Overdraft Rate หรื อ MOR) และอัตราดอกเบียลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum
Loan Rate หรื อ MLR) โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
จํานวน 353.13 ล้ านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน (เฉพาะทีเกิดขึนจากการกู้ยืมเพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึงมีอตั ราดอกเบีย
ลอยตัว) จํานวน 10.46 ล้ านบาท สําหรับปี 2561 ดังนัน บริ ษัทจึงอาจมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีปรับตัวสูงขึน ซึงมี
ผลกระทบต่อต้ นทุนทางการเงิน ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท
2.2

ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการนําเข้ าสินค้ าประเภทกะลาปาล์มจากต่างประเทศผ่านบริ ษัทย่อย ทีบริ ษัทจัดตังไว้ ในประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ โดยบริ ษัทจ่ายชําระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลท้ องถินของประเทศทีบริ ษัทนําสินค้ าเข้ า
(กรณีซือสินค้ าผ่านบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ) และชําระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (กรณีบริ ษัทซือสินค้ าตรง
จากผู้จดั จําหน่ายในต่างประเทศโดยไม่ผา่ นบริ ษัทย่อย) ทังนี สินค้ าทีนําเข้ าดังกล่าวจะมีทงส่
ั วนทีนําเข้ ามาจําหน่ายในประเทศ
และส่งออกไปยังต่างประเทศ (ส่วนใหญ่จะเป็ นการส่งออกไปยังต่างประเทศ) โดยการส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศจะส่ง
โดยตรงจากบริ ษัทย่อยทีตังอยู่ในต่างประเทศดังกล่าว บริ ษัทรับชําระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ดังนัน หาก
อัตราแลกเปลียนเงินตรามีความผันผวนสูง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
และสถานะทางการเงินของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม จากทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สินค้ าทีนําเข้ าจะมีบางส่วนทีส่งออกไปขายยังต่างประเทศโดยตรงผ่านบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท ซึงการส่งออกนันจะได้ รับชําระค่าสินค้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เช่นเดียวกับสกุลเงินของสินค้ านําเข้ า
กรณีทีบริ ษัทซือสินค้ าตรงจากผู้จดั จําหน่ายต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริ ษัทย่อย จึงถือเป็ นการป้องกันความเสียงแบบธรรมชาติ
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(Natural Hedging) ยังคงเหลือความเสียงเล็กน้ อยทีเกิดจากช่วงเวลาทีจ่ายชําระเงินกับช่วงเวลาทีรับชําระเงินไม่ตรงกัน โดยใน
ปี 2561 มูลค่าสินค้ าทีการนําเข้ าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาทังสิน 1.11 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ นสินค้ าทีนําเข้ า
มาจําหน่ายในประเทศทังจํานวน ดังนัน ความเสียงอันเนืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจะเกิด
จากยอดสินค้ าทีนําเข้ ามาเพือจําหน่ายในประเทศซึงมีปริ มาณไม่มากเมือเทียบกับยอดนําเข้ าทังหมด และยอดทีนําเข้ าทีเป็ นเงิน
สกุลท้ องถินของประเทศทีบริ ษัทนําสินค้ าเข้ าโดยซือสินค้ าผ่านบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ โดยความเสียงบางส่วนบริ ษัทจะมีการ
บริ หารความเสียงโดยทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพือ
ลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัท
3.

ความเสียงเกียวกับด้ านการบริหารจัดการ

3.1

ความเสียงจากกรณีทีมีผ้ ูถอื หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึงถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
กลุ่มครอบครั วควรสถาพร และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 รวมถึงทีมีการแก้ ไข (“มาตรา 258”) ถือหุ้นในบริ ษัทรวมทังสินร้ อยละ 62.73 ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของ
บริ ษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561) โดยกลุม่ ครอบครัวควรสถาพร และบุคคลตามมาตรา 258 ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกึงหนึงใน
บริ ษัท ซึงจะทําให้ กลุม่ ครอบครัวควรสถาพร มีอํานาจควบคุมในการตัhดสินใจของบริ ษัทสําหรับกรณีทีต้ องใช้ เกณฑ์เสียงข้ าง
มากในการลงคะแนน เว้ นแต่เรื องทีกฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับมติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของทีประชุมผู้ถือ
หุ้น เช่น การเพิมทุน การลดทุน การขายหรื อโอนกิจการบางส่วนหรื อทังหมด ดังนัน ผู้ถือหุ้นรายอืนของบริ ษัทจึงมีความเสียง
จากการทีไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรื องทีผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ ทประชุ
ี มพิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างการบริ หารจัดการโดยบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ และได้ มีการกําหนด
ขอบเขตในการดําเนินงาน การมอบอํานาจให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารอย่างชัดเจน เพือให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไป
อย่างโปร่ งใส ทังนี บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัททีไม่ใช่ตัวแทนจากกลุ่มครอบครัวควรสถาพร จํานวน 4 คน จากกรรมการบริ ษัท
ทังหมด 7 คน นอกจากนี บริ ษัทยังได้ มีการแต่งตังบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน เพือทําหน้ าทีตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท อีกทังบริ ษัทได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีของกรรมการบริ ษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริ หารอย่างชัดเจน และหากบริ ษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันและข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด โดยบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ งจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว
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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 มูลค่าสุทธิ ตามบัญชีจํานวน
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

279.54

83

รายงานประจําปี

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

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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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

3.

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

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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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที

ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่มีคดีหรื อข้ อพิพาททางกฎหมายทีอาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อ

สินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทีมีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ ของส่วนของผู้ถือหุ้น และมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ รวมถึง คดีทมิี ได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

87

รายงานประจําปี

• 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

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
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( ) 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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( ) 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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ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที 28 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 150.00 ล้ านบาท และมีทุนทีออกและชําระแล้ ว 150.00 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 300 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ผู้ถอื หุ้น
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
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

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

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
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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

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

รายงานประจําปี

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถอื หุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
- ไม่มี การออกหลักทรัพย์ อืน
- ไม่มี –
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น เงินสํารองเพือจ่ายชําระหนีเงิน
กู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรื อเพือสนับสนุนกระแสเงินสดของบริ ษัทในกรณีทีมีผลกระทบจากการเปลียนแปลงของ
สภาวะตลาด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมการบริ ษัททีพิจารณาเรื องดังกล่าวนัน จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ น
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานทีประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและหลังหัก
สํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทย่อย ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มี
อํานาจอนุมตั ิในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น เงินสํารองเพือจ่าย
ชําระหนีเงิ นกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิ จการ หรื อเพือสนับสนุนกระแสเงิ นสดของบริ ษัทในกรณี ทีมีผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมการบริ ษัททีพิจารณาเรื องดังกล่าวนัน จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือ
หุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมัติให้ จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้
รายงานทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
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รายงานประจําปี 2561 • บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

การเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริ หารในบริ ษัทสําหรับรอบปี 2561
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)

หมายเหตุ

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

-

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
นายพนม ควรสถาพร
คูส่ มรส (นางณัชปภา ควรสถาพร)
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายปองธรรม แดนวังเดิม
คูส่ มรส
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางอภิรตี สกุลอินทร์
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

24,000,101
14,970,198
19,395,000
-

24,000,101
14,970,198
19,395,000
-

-

-

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,599,901
14,970,198
74,901
59,802
59,802

7,061,801
14,970,198
74,901
59,802
59,802

461,900

ไม่ได้ ถือหุ้น ABM
ไม่ได้ ถือหุ้น ABM
ไม่ได้ ถือหุ้น ABM
-

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

-

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

หมายเหตุ : 1. วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 คือวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชนครังแรก
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ไม่ได้ ถือหุ้น ABM
-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

รายงานประจําปี

• 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)
1/
22 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธันวาคม 2561 ระหว่างปี (หุ้น)

74,901
-

74,901
-

หมายเหตุ : 1. วันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 คือวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชนครัง
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หมายเหตุ

-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุ้น ABM ในระหว่างปี 2561

-

-

รายงานประจําปี

• บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

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

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง

คณะกรรมการบริ หาร

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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รายงานประจําปี

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี
ชือ

ตําแหน่ ง

. นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร
. นางณัชปภา ควรสถาพร

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

ประเภทของกรรมการ
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 และ ครัง ตามลําดับ โดยการเข้ าประชุม
ของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี

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

จํานวนครังทีเข้ าร่วมประชุม/จํานวนครังทีประชุมทังหมด
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. สฤษดิโชคชัยนิ รันดร์ 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 ตลอดจนมติทีประชุมผู้
ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความรับผิดชอบเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
(Accountability to shareholders)
2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท และกํากับควบคุมดูแล (Monitoring and supervision) ให้ ฝ่ายบริ หาร
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ การกํากับดูแลกิจการทีดี
เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิ จสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมันคงสูงสุดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น (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 องกับนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารใช้ จ่าย งบประมาณตามแผนงบประมาณ
ประจําปี
5. ติดตามการดําเนินกิจการของบริ ษัทอย่างสมําเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดในสัญญาทีเกียวข้ อง
ของบริ ษัท โดยกําหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเรื องทีสําคัญอืนๆ ของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส เพือให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
6. ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ทีมีประสิทธิผล และเชือถือได้
7. มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเรื องการบริ หารความเสียง โดยจัดให้ มีแนวทาง และมาตรการบริ หารความเสียงทีเหมาะสม
เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสมําเสมอ
8. พิจารณา และอนุมตั ิ และ/หรื อพิจารณา และให้ ความเห็น เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทําธุรกรรมทีมี
นัยสําคัญต่อบริ ษัท และการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
และ/หรื อข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อมติทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
9. จัดให้ มีรายงานประจําปี ของบริ ษัท และ/หรื อของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามทีกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกําหนด
รวมถึงรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างสมําเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งถึงสภาพการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ ม
การดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท ทังในด้ านบวกและลบ พร้ อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
10. พิจารณา และอนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรทีเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงรวมถึงจัดตังคณะอนุกรรมการต่างๆ และแต่งตังกรรมการ
หรื อบุค คลทีมี ป ระสบการณ์ และความรู้ ความสามารถตามที คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเข้ า ดํา รงตํ าแหน่ง สมาชิ ก ใน
คณะอนุกรรมการ รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
11. พิจารณา และแต่งตังกรรมการผู้จดั การ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้จดั การ
12. พิจารณา และกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจําปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมของกรรมการ
ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน โดยคํ านึงถึ ง ปั จ จัย ต่า งๆ ที เหมาะสม เช่น ผลการประเมิ นงาน ตํา แหน่ง ขอบเขตหน้ าที และความ
รับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนทีเหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
13. พิจารณาจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการทีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมตั ิ
14. พิจารณาแต่งตังบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
ตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการ
15. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ
ได้ โดยอยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุมของคณะกรรมการ หรื อ อาจมอบอํา นาจเพื อให้ บุคคลดังกล่าวมี อํา นาจตามทีคณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ ไขการ
มอบอํ า นาจนันๆ ได้ เมื อเห็ น สมควร ทังนี การมอบอํ า นาจดัง กล่า วต้ อ งจัด ทํ า เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร หรื อ บัน ทึ ก เป็ น มติ
คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่าง
ชัดเจน รวมทังผู้ได้ รับมอบอํานาจนัน ต้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการทีบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที
อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามทีกําหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
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คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ น
การอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
16. มีอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบอืนใด ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที
ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี ในกรณีทีกรรมการท่านใด มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนันไม่มีอํานาจอนุมตั ิดําเนินการ
ดังกล่าวกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
นอกจากนี คณะกรรมการยัง มี ข อบเขตหน้ า ที ในการกํ า กับ ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที
เกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการบริ ษัทจํานวนหนึงในสามของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งในทุกครังของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี โดยให้ กรรมการบริ ษัทซึงอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีทีกรรมการบริ ษัททีพ้ นจากตําแหน่ง
ดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดีหนึงในสาม ก็ให้ ใช้ จํานวนทีใกล้ ทีสุดกับหนึงในสาม
2. กรรมการบริ ษัททีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตําแหน่งเมือ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
- ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
- ศาลมีคําสังให้ ออก
4. กรณีตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลทีมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) เข้ าเป็ น
กรรมการบริษัทแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริ ษัททีเข้ าดํารงตําแหน่งแทนนันจะอยูใ่ น
ตําแหน่งได้ 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 เป็ 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 ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุ คลอืนทีคณะกรรมการบริ 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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ผู้บริหาร

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

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 บุคคลอืนปฏิบตั ิ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 อํานาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอืนทีกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร 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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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 ษัทมันใจได้ ว่ารายการค่า
นายหน้ าทีจ่ายออกไปถูกต้ องตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีกําหนดไว้ และไม่มีการจ่ายให้ กับ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามรายชือบุคคลและนิติบคุ คลทีเกียวโยงกันทีบริ ษัทจัดทําไว้
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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)
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
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
25,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
20,000 บาท/ปี
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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
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร
นางณัชปภา ควรสถาพร
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
นายพนม ควรสถาพร
ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์
นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
นางสาวภัทรวรรณ มานัส
สถิตย์
รวมทังหมด

ปี 2561
กรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่ าตอบแทน

ค่ า
บําเหน็จ

รวม

450,000
360,000
360,000
360,000
360,000
340,000
360,000

125,000
80,000
100,000

20,000
20,000
25,000
-

-

450,000
360,000
380,000
380,000
485,000
445,000
460,000

2,590,000

305,000

65,000

-

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 น สบทบ
กองทุนสํารองเลียงชีพ ค่านํามัน และ
ค่าโทรศัพท์
รวม
7
12.75
7
12.75
หมายเหตุ: - ผู้บริ หาร 1 คน พ้ นจากตําแหน่ง ณ สินเดือนสิงหาคม 2561

1. ค่ าตอบแทนอืน
- ไม่มี
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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
จํานวนพนักงานรายเดือน (คน)
ABM
STP
24
5
6
55
12
9
1
41
3
1
113
44

สายงาน
บริ หารการเงินและสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการ
จัดหาและซัพพลายเชน BU 1
จัดหาและซัพพลายเชน BU 2
การขายและการตลาด
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
สํานักผู้บริ หาร
ขนส่งและซ่อมบํารุง
จัดซือทัวไป
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม2/
รวม

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

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
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• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

4. ค่ าตอบแทนอืน
- นอกจากผลตอบแทนทีเป็ นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสํารองเลียงชีพทีบริ ษัท ฯ จ่ายให้ กบั พนักงาน
ของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัท ฯ ยังมีการจ่ายสวัสดิการอืน ๆ เพิมเติมให้ กบั พนักงานของบริ ษัทฯ ดังนี
. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี
. สวัสดิการด้ านการช่วยเหลือ
• เงินช่วยเหลือณาปณกิจศพผู้อยูใ่ นอุปการะของพนักงานถึงแก่กรรม
• การเยียมไข้ / คลอดบุตร
• เงินช่วยเหลือค่าโยกย้ ายสัมภาระ / ค่าเดินทาง
• เงินชดเชยกรณีเกียณอายุ
• งานแต่งงาน
. สวัสดิการด้ านประกันอุบตั ิเหตุ
. สวัสดิการด้ านกองทุนประกันสังคม
. สวัสดิการด้ านกองทุนเงินทดแทน
. สวัสดิการด้ านกองทุนสํารองเลียงชีพ
. สวัสดิการด้ านเครื องแบบพนักงาน
. สวัสดิการด้ านค่าตอบแทน
• โบนัสประจําปี
. สวัสดิการด้ านกีฬา
. สวัสดิการด้ านค่าพาหนะ / ค่าทีพัก / ค่าเบียเลียง
. สวัสดิการด้ านประกันการเดินทาง
. สวัสดิการด้ านการลา
• ลาป่ วย
• ลากิจ
• ลาคลอดบุตร
• ลาเพือการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ความสามารถ
• ลาเพือทําหมัน
• ลาเพือรับราชการทหาร
• ลาบวช
• ลาเพืองานศพ
• ลาเพือแต่งงาน
13. สวัสดิการวันหยุดพักผ่อนประจําปี
14. สวัสดิการด้ านกิจกรรมต่าง ๆ
การเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสําคัญในระยะ ปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีสําคัญในระยะ ปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี
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• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

5. 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
ภายใน ภายนอก
/

ลําดับ
กลุม่ ของการฝึ กอบรม
ที
1 คอมพิวเตอร์ และการใช้ โปรแกรม
2 คอมพิวเตอร์ และการใช้ โปรแกรม
3 การสือสาร
4 ความรู้เรื องผลิตภัณฑ์
5 ความรู้เรื องผลิตภัณฑ์

/
/
/

จํานวน
ระยะเวลา
ผู้เข้ าอบรม
(ชัวโมง)
22
18
2
6

/

32
12
1

6
6
6

6

ซัพพลายเชน

/

11

79

7

ความรู้ทางบัญชี

/

5

30

8

การพัฒนาธุรกิจ

/

3

6

9

ความรู้ทางทรัพยากรมนุษย์

/

8

30

10

การอนุรักษ์ พลังงาน

/

2

6

11

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, FSC, PEFC

12

ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, FSC, PEFC

/

61
33

30
120

13

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

70

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
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• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

Effective Communication Skills

ระบบบริ หารจัดการ

ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015
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• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

อบรมดับเพลิงขันต้ นและซ้ อมอพยพหนีไฟ สํานักงานใหญ่

อบรมดับเพลิงขันต้ นและซ้ อมอพยพหนีไฟ สาขา บานําจืด จ.สมุทรสาคร
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• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

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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• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีทํางาน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีทํางาน เนืองจากอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เป็ นปั จจัยทีจะทําให้ ธุรกิจดําเนินไปอย่างต่อเนืองและยังยืน ซึงในปี
บริ ษัทจึงจัดทํานโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อมของกลุ่มบริ 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
การนํานโยบายไปปฏิบัติรวมถึงสือสารให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียรับทราบนโยบายๆและผลการดําเนินการด้ 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 ติอุบัติเหตุจากการทํางานให้ เป็ น ศูนย์ (Zero Accident
Campaign) ของกระทรวงแรงงาน ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับต้ 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 ษัทตระหนักถึงความรั บผิดชอบทีพึงมีต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายภายใต้ กรอบของจริ ยธรรมธุรกิจ และข้ อพึง
ปฏิบตั ิในการทํางาน จึงเห็นควรให้ มีการประมวลและจัดทําหลักบรรษั ทภิบาลขึน 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 กลยุท ธ์ การดําเนิ นงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดํา เนินงาน และการกํ ากับดูแลเรื องการ
บริ หารความเสียงอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพือให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริ ษัทมุ่งมันในการดําเนินธุรกิ จตามหลักบรรษัทภิ บาลอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับการรั บผิดชอบต่อสังคมไทย
ทังนีก็เพือผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกียวข้ อง และสังคมโดยรวม
โดยที ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั งที 1/2560 ได้ มี ม ติ อนุมัติ ก ารกํ า หนดนโยบายเกี ยวกับการกํ ากับ ดูแ ล
กิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึงประกอบด้ วยหลักการสําคัญดังต่อไปนี
หมวดที 1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1

การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจํ าปี 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 และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่าสามวัน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ 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
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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
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
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2.2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดําเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการ
เพิมเติมวาระอืนๆ ทีไม่ได้ ระบุไว้ ลว่ งหน้ าในหนังสือเชิญประชุม โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลา
ในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ รวมไปถึงเพือความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทีไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
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
ประชุมคณะกรรมการทุกครั ง 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 นตัว แทนของผู้ถือหุ้นในการดํ าเนินธุรกิ จอย่างโปร่ 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 จจัยสําคัญสู่ความสําเร็ จขององค์กร บริ ษัทจึงได้
กําหนดให้ มีนโยบายในเรื องต่างๆ ทีเกียวกับพนักงาน อาทิ สวัสดิการด้ านกองทุนเงินทดแทน ด้ านกองทุนสํารองเลียงชีพ ด้ าน
เครื องแบบพนักงาน ด้ านกีฬา การตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี และด้ านความช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร 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
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-

-

มีช่องทางให้ พนักงานเข้ าแจ้ งเรื องทีส่อไปในทางผิดระเบียบวินยั และกฎหมายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ทีบอร์ ด
และเว็บไซต์ภายในของบริ ษัท ถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื องร้ องเรี ยน ได้ แก่ กล่องรับความ
คิดเห็นและเรื องร้ องเรี ยนภายในบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การเท่านันทีมีกุญแจสามารถเปิ ดกล่องร้ องเรี ยนได้
รวมถึงอีเมล์ของกรรมการผู้จดั การ “tiyada@asiabiomass.com”
ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื องจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที เพือส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมทีอยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณอย่างทัวถึง
จัดโครงการต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน และสนับสนุนกิจกรรมทีส่งเสริ 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 ของลูกค้ า ในแต่ล ะอุตสาหกรรม โดยมีห น่ว ยงานทีติ ดต่อกับ 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 อยู่ใน
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 กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม
รวมทังนําข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรื อพัฒนาสินค้ าและการให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
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คู่ค้า
บริ ษัทคํานึงถึงความสําคัญกับคู่ค้า มีการซือสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้ า รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กติ ก าและสัญ ญาต่อ คู่ค้า อย่างยุติธ รรม โปร่ ง ใส และให้ ความสํา คัญในเรื องของการชํ าระค่า 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 งครัด ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื อนไขได้ 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 การละเมิด ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญญา 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 นสถาบันการเงินต่างๆ 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 อมทีจะเกิ ดขึนจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี เนืองจากบริ ษัท
ดําเนินธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงอาจจะมีผลกระทบทีเกิดขึน คือ การมีฝนฟุ
ุ่ ้งกระจายรอบบริ เวณคลังเก็บ
สิน ค้ า และบริ เ วณทีรถบรรทุกขนส่ง สิน ค้ า จะนํ า สิน ค้ า ไปจัดส่ง ให้ กับ ลูก ค้ า ทางบริ ษั ท จึ งมี ม าตรการต่า งๆ ในส่ว นของ
สิงแวดล้ อม ทังมลภาวะทางเสียง ทางอากาศและทางนํา โดยบริ เวณคลังสินค้ า มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการ
รักษาความสะอาดสุขอนามัย ป้องกันฝุ่ นฟุง้ กระจาย
117

รายงานประจําปี

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

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 จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานเกี ยวกั บ “ผู้ล งทุน สัม พัน ธ์ ” เป็ น ผู้รั 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 มีร ายงานความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ต่อรายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
- บริ ษัทจะจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ
MD&A) เพือประกอบการเปิ ด เผยงบการเงิ น ทุก ไตรมาส เพือให้ นัก ลงทุนได้ รับ ทราบข้ อมูล 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
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4.2

ข้ อมูลขันตําทีเปิ ดเผยบนเว็บไซต์
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ตามกฎเกณฑ์ที
กําหนดแล้ ว บริ ษัท ยังทําการเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนีไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทังมีการทบทวนอยู่เป็ นประจําเพือให้
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 กับ 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 หารจํ านวน 2 ท่าน และกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 5 ท่าน โดยมี
กรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ถึงแม้ ว่ากรรมการผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทจะมิใช่
กรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการมิได้ มีตํา แหน่งใดๆ ในฝ่ ายบริ ห าร มิใช่ กรรมการผู้มีอํ านาจลงนามของบริ 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
การออกเสียงของกรรมการทีเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ ในกรณีทีประธานกรรมการและกรรมการอิสระมีความเห็นว่า
การอนุมตั ิการเข้ าทํารายการใดมิได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
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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 หารทีมีประสิทธิภาพและมีความโปร่ 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 สิ น ใจของกรรมการผู้จัด การ (3)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้ าทีสรรหาบุคคลทีมีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับ สูง พิจ ารณารู ปแบบและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ายค่า ตอบแทนให้ แก่ กรรมการและผู้บ ริ หารระดับ สูง และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป (แล้ วแต่
กรณี) ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท และตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์
เพื อให้ เ ป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส มี ค วามเป็ น ธรรมกับ 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 บทบาทสํา คัญ กํ าหนดนโยบาย และทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของบริ 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 อพึงปฏิบัติในการทํางานขึนเป็ 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
กรณีจนกลายเป็ นหลักประจําใจในการทํางาน นอกจากนี บริ ษัทยังได้ ตงคณะทํ
ั
างานดําเนินการเกียวกับคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจ เพือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึ กอบรม รณรงค์และสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
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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 ผู้มีส่วนได้ 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 ารายการทีเกี ยวโยงกันของบริ ษั ท ตามความหมายของประกาศตลาด
หลักทรัพย์ ให้ บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีประกาศดังกล่าว นอกจากนีบริ ษัทยังได้ กําหนดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิ จของบริ 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 งแผนงบประมาณประจํ 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 และคณะกรรมการจะแต่ ง 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
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
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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 นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน รวมทังผู้ได้ รับมอบอํานาจนัน
ต้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการทีบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง”
ให้ มีความหมายตามทีกํ าหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
คณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัท
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิไว้
มีอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบอืนใด ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง ข้ อบังคับของ
บริ ษัท และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
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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
โดยมีการกํ าหนดวาระการประชุม 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 นประโยชน์ เพืออํานวยต่อการทํางานของกรรมการใหม่ รวมถึงช่วย
แนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่เสมอ
- มีการกําหนดให้ กรรมการผู้จดั การรายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงานเพือให้ ทราบเป็ นประจํา ทังนีเพือให้
เกิดความต่อเนืองในการดําเนินงานในกรณีทีกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงไม่สามารถดํารงตําแหน่ง
หน้ าทีต่อไปได้
- มีการจัดโครงการสําหรั บพัฒนาผู้บริ หารโดยให้ กรรมการผู้จัด การรายงานเป็ น ประจํ าทุกปี ถึงสิงทีได้ ทําใน
ระหว่างปี โดยพิจารณาควบคูไ่ ปกับแผนสืบทอดงาน

11.1

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
สรรหาและกํ า หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ห ารความเสียง เพื อปฏิ บัติ หน้ า ทีเฉพาะเรื 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
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โดยมีด ร. สฤษดิ โชคชัย นิรั น ดร์ เป็ น ผู้มีค วามรู้ และประสบการณ์ เพี ย งพอที จะทํ าหน้ าที ในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงิน ทังนี ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรันดร์ จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ จาก Manchester
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 และประสบการณ์ ในด้ 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 ทีเกิดรายการเกี ยวโยง หรื อรายการทีเกียวข้ 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 วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะทีเกี 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
ประสบการณ์ของบุคลากรทีได้ รับมอบหมายให้ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปี ทีผ่านมา
ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
- สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบทีเสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทังพิจารณาเหตุผลในการเปลียนแปลงแผนการ
ตรวจสอบ (กรณีมีการเปลียนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
- เสนอแนะให้ ผ้ ูส อบบัญชี สอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที เห็นว่าจํ าเป็ น และเป็ นเรื องสําคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้
- สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีทีจัดทํา 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 ขเพิมเติม ) เมื อผู้สอบบัญ ชี ไ ด้ พ บ และดํา เนิ นการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้ 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 เพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ
หรื อการกระทําดังกล่าว 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
- หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขรายการ หรื อการกระทําทีเข้ าลักษณะตาม
ข้ อ (1), (2) และ (3) ข้ างต้ น ภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึง
อาจรายงานว่ามีรายการ หรื อการกระทําตามทีกล่าวข้ างต้ นต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์
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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 รวมทั งให้ แนวทาง และ
ข้ อเสนอแนะทีจําเป็ นเพือการพัฒนา
- ให้ ความสําคัญโดยส่งเสริ ม ให้ บ ริ ษั ทกํ าหนดเรื องการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การทีดี ไว้ เ ป็ นวาระประจํ า ของการประชุม
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 ชอบต่อ 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
5. กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งเมือ
- ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
- ตาย
- ลาออก
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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. สฤษดิโชคชัยนิ รันดร์ เข้ าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 13
พฤษภาคม 2560
2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปี 2560 มี 1 ครัง เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2560 เปนการประชุมในขณะทีบริ ษัทเป็ นบริ ษัทจํากัด

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
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริ หารแสดงรายละเอียดไว้ ในโครงสร้ างการ

จัดการ
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. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 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 าทีของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ไว้ ดงั นี
ด้ านการสรรหา
1. กําหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท) และ
ผู้บริ หารระดับสูง เพือเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือกและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็ นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด เพือ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูง (ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึงผู้บริ หารระดับ
สูงสุดของบริ ษัท) เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา และ/หรื อ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(แล้ วแต่กรณี)
ทังนี ในการเสนอชื อกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทนจะพิ จ ารณาถึ ง
ประสบการณ์อย่างน้ อยด้ านหนึงด้ านใดทีสําคัญสําหรับการดํารงตําแหน่ง (เช่น การเงิน บริ หารธุรกิจ การตลาด การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็ นต้ น) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถทีจะช่วยให้ การดําเนินการ
ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างรอบคอบยิงขึน ความสามารถในการดําเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมี
ผล รวมถึงความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ และแสดงให้ เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็ นผู้นํา รวมทัง
ความชํานาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซือสัตย์ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติสว่ นบุคคลอืนทีเหมาะสม
3. ดูแลให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อ ยมี ขนาดและองค์ ป ระกอบทีเหมาะสมกับองค์ กร รวมถึ งมี การ
ปรับเปลียนให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม โดยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้ องประกอบด้ วย
บุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจ
4. เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
5. ทบทวนและสรุ ปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเนืองในการบริ หารทีเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง
ผู้บริ หารระดับสูง เป็ นประจําทุกปี และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
6. ดําเนินการอืนใดตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสําหรับ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ และ/หรื อนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป (แล้ วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์ทีชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทีดี ซึงจะ
พิจารณาโดยเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขต
หน้ าทีความรับผิดชอบ
2. ดูแลให้ กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงได้ รับผลตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบ
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3. ดําเนินการอืนใดตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และให้ เป็ นไปตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
2. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึงพ้ นตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก
3. ในกรณี ทีกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรื อไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบ
กําหนดวาระได้ ซึงส่งผลให้ มีจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตํากว่า 3 คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตังกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้ มีจํานวนครบถ้ วนทันทีหรื ออย่างช้ าภายใน 3 เดือนนับจาก
วันทีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน เพือให้ เกิดความต่อเนืองในการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน
การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ในปี 2560 และ 2561 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน และ 2 ครัง
ตามลําดับ โดยการเข้ าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี

ชือ
1. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
2.นายพนม ควรสถาพร
3.นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

จํานวนครังทีเข้ าร่วมประชุม/จํานวนครังทีประชุมทังหมด
ปี 2560
1/1
1/1
1/1

1.4

ปี 2561
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการบริ หารความเสียง
ณ วันที 1 ธันวาคม 256 คณะกรรมการบริ หารความเสียง ประกอบด้ วย กรรมการและ/หรื อผู้บริ หาร จํานวน
ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ ง
1. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริ หารความเสียง
3. นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริ หารความเสียง
4. นางอภิรตี สกุลอินทร์
กรรมการบริ หารความเสียง
5. นางจันทร์ เพ็ญ แก้ วกลินจันทร์
กรรมการบริ หารความเสียง
6. นายพฤทธิพล สร้ อยสุวรรณ
กรรมการบริ หารความเสียง
7. นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
กรรมการบริ หารความเสียง
โดยมีนายรัตพงษ์ วงศ์คม เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสียง
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 1/2560 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง ไว้ ดงั นี
1. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริ หารความเสียงโดยรวมของบริ ษัท พร้ อมมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้ปฎิบตั ิ
ตามนโยบาย และแนวทางที วางไว้ รวมถึ ง กํ า หนดหน้ าที ให้ ฝ่ ายบริ ห ารต้ อ งรายงานผลการปฏิ บัติ ต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารความเสียง
2. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริ หารความเสียงของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนือง
และกําหนดให้ มีการประเมินผล และติดตามการบริ หารความเสียงให้ สอดคล้ องกับนโยบาย และแนวทางทีกําหนดไว้
อย่างสมําเสมอ
3. จัดให้ มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียงทีสําคัญในด้ านต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั อย่างเป็ น
ระบบ และต่อเนือง เพือให้ มันใจว่าการประเมินความเสียงได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
เสนอแนะวิธีปอ้ งกัน หรื อลดระดับความเสียงให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
4. รายงานความเสียง และข้ อเสนอแนะตามทีคณะกรรมการบริ หารความเสียงได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร
(Charter) ต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ และในกรณีทีมีเรื องสําคัญซึงอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมี
นัยสําคัญ ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาโดยเร็ ว
5. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. คณะกรรมการบริ หารความเสียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง
ยกเว้ นกรรมการบริ หารความเสียงทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ซึงจะครบวาระการดํารงตําแหน่งพร้ อมกับการครบ
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้น
2. กรรมการบริ หารความเสียงทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ น
การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ หารความเสียงพ้ นจากตําแหน่งเมือ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม)
- ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทลงมติให้ ออก
- ศาลมีคําสังให้ ออก
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2.

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด จะดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เมื อกรรมการที ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครบวาระ หรื อ มี เ หตุจํ า เป็ น ที จะต้ อ งแต่ ง ตังกรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง สุด เพิ ม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงสุด โดยใช้ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ซึงพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทํางานประกอบการพิจารณา เพือกําหนด
ตัวบุคคลทีมีความเหมาะสมทังด้ านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทเข้ ามาเป็ นกรรมการ
หรื อผู้บริ หารระดับสูงสุด ทังนี บุคคลทีได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงสุดของบริ ษัท
จะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไข
เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) กฎหมายอืน และกฎระเบียบทีเกียวข้ อง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี
2.1

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
- มีความซือสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรม
- สามารถระบุและจัดการกับความเสียงทีสําคัญของบริษัท
- มีความทุม่ เทและอุทิศเวลาให้ กบั งานทีรับผิดชอบอย่างเต็มที
- ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่วา่ จะทํา
เพือประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอืน เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติ
แต่งตัง
- กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาทีบริ ษัททําขึนไม่วา่ โดยตรงหรื อ
โดยอ้ อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิมขึนหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
กรรมการบริ ษัททุกคนต้ องเป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดโดยกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการทีกํากับดูแลบริ ษัท และ
กรณีกรรมการทีเป็ นกรรมการอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีบริ ษัทและคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดด้ วย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี
1. คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวน
กรรมการทังหมดนันต้ อ งมี ถินที อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติต ามที กฎหมายกํ าหนด ข้ อบังคับ ของบริ ษั ท
กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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3)

2.

3.
4.

5.

2.2
1.
2.

3.

4.

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

ในกรณีทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้ บคุ คลทีได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือก
เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ประธานที
ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
วาระในการประชุมผู้ถื อหุ้น สามัญประจํ าปี ทุกครั ง กรรมการต้ อ งออกจากตํ าแหน่ง จํ านวน 1 ใน 3 ของจํ า นวน
กรรมการทังหมด ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วน 1 ใน
3 กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่ง และกรรมการทีจะต้ องออกในวาระนีอาจเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ อีก
ทังนี กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนนัน ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
นอกจากพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมาย ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก หรื อศาลมีคําสังให้ ออก
ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึง
(1/2) ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะ
ั
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่
ของกรรมการทีตนเข้ ามาแทน ทังนี มติของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4)
ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดงั นี
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท ทังนี ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี ลักษณะต้ องห้ ามไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษา ของส่วน
ราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษาทางการเงิน
ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั 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 น
หุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั 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 าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้ องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อย 1 คน ทีมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรื อการเงินเพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบ
ทานความน่า เชื อถื อของงบการเงิ นได้ นอกจากนี บริ ษั ทจะพิ จารณาคุณ สมบัติ ในด้ า นอื นๆ ประกอบด้ ว ย เช่ น
ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชียวชาญเฉพาะทางทีเกียวข้ องกับธุรกิจ และความมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
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คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ซึงมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการกํ ากับดูแล
กิจการของบริ ษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนต้ องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรื อการเงิน เพือทําหน้ าทีตรวจสอบและ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
บัญชี และการพิจารณาข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กรรมการตรวจสอบซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุคคลที
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพือให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
โดยบุคคลทีเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตนทดแทน
กล่าวคือเมือกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจํานวนตํากว่า 3 คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังให้
ครบจํานวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันทีคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนน้ อยกว่า 3 คน

2.3

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ หาร โดยคัดเลือกจากกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ที
สามารถบริ หารงานในเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ เพือทําหน้ าทีบริ หารจัดการงานประจําทีเกินอํานาจ
หน้ าทีของกรรมการผู้จดั การและกลันกรองดูแลงานบริ หารเพือนําเสนอเรื องทีมีสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 3 คน
2.4

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการที
มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมในการดํ า เนิ น หน้ า ที สรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทนจะเป็ นผู้เลือกกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึงเป็ นกรรมการอิสระ 1 คน มาดํารงตําแหน่งเป็ น
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน เพือช่วยเป็ นแกนหลักในการผลักดันให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างอิสระ ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่างน้ อย 3 คน
2.5

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ หารความเสียง และประธานกรรมการบริ หารความเสียง โดย
คัดเลือกจากกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้ ความชํานาญด้ านการบริ หารความเสียง หรื อ
ความรู้ ความชํ านาญในอุตสาหกรรมทีบริ ษัทดําเนินธุรกิ จอยู่ ทังนี คณะกรรมการบริ หารความเสียงประกอบไปด้ วย
กรรมการบริ หารความเสียงอย่างน้ อย 3 คน
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2.6

การสรรหากรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง
กรรมการผู้จดั การ โดยพิจารณาจากบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท
3.

การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายทีจะลงทุนในธุรกิจทีเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทในปั จจุบนั ซึงบริ ษัทพิจารณา
แล้ วเห็นว่าจะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั หรื อเอือประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาวสูงสุด โดยในกรณีการ
ลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทจะควบคุมหรื อกําหนดนโยบายการบริ หารงาน เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึงของบริ ษัท โดยมีระบบ
บัญชี ระบบควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการ รวมถึงมาตรการในการอนุมตั ิและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการทํา
รายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง การเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ การเพิมทุน
และการลงทุนเพิมเติม เป็ นต้ นเช่นเดียวกับบริ ษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารตาม
สัดส่วนการถือหุ้นหรื อเป็ นไปตามข้ อตกลงร่ วมกันเป็ นสําคัญ แต่สําหรับกรณีการลงทุนในบริ ษัทร่ วม บริ ษัทมีข้อจํากัดใน
การเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน โดยบริ ษัทจะส่งตัวแทนเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารตามสัดส่วนการถือ
หุ้นและเป็ นไปตามความเหมาะสม หรื อขึนอยู่กับข้ อตกลงร่ วมกัน โดยบุคคลทีบริ ษัทส่งเข้ าไปเป็ นตัวแทนนันจะต้ องมี
คุณสมบัติและประสบการณ์ทีเหมาะสมในการบริ หารกิจการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนันๆ ซึงจะทําหน้ าทีติดตามการ
ดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมอย่างใกล้ ชิดเพือให้ เป็ นไปตามเป้าหมายทีบริ ษัทได้ กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทมีหน้ าทีพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการในบริ 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 ดเผยต่อสาธารณชนไป
เปิ ดเผยหรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อืนไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
รวมทังต้ องไม่ทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ข้อมูลภายใน ทังนี บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางป้องกันการใช้ ข้อมูล
ภายใน ดังนี
1. ให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเกียวกับหน้ าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คูส่ มรส
และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการ
แก้ ไขเพิมเติม) รวมทังการรายงานการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
2. กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทํา และเปิ ดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกํ าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนีให้ แก่บริ ษัทใน
วันเดียวกันกับทีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3. กํ า หนดให้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร พนัก งาน และลูกจ้ า งของบริ ษั ทและบริ ษัท ย่อ ยทีได้ รั บ ทราบข้ อมูล ภายในทีเป็ น
สาระสําคัญซึงมีผลหรื ออาจมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรั พย์จะต้ องงดการซือขายหลักทรั พย์ของบริ ษัท
ในช่วง 30 วันก่อนทีงบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัวโมงภายหลัง
จากทีข้ อมูลดังกล่าวของบริ ษัทได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว และผู้ทีเกียวข้ องกับข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลนันให้ ผ้ อู ืนทราบจนกว่าจะได้ มีการแจ้ งข้ อมูลนันต่อตลาดหลักทรัพย์ ทังนี หากมีการกระทําอันฝ่ าฝื นระเบียบ
ปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามข้ อบังคับการทํางานของบริ ษัท โดยจะพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ตังแต่ การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างให้ พ้น
สภาพการเป็ นพนักงาน
5.

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2560 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 มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี
2561 ของบริ ษัทเป็ นจํานวนไม่เกิน 1,600,000 บาท
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริ ษัท ตระหนัก ถึง ความสํา คัญของการดํ าเนิ นธุ รกิ จ ให้ เ ติบ โตอย่า งยังยื นภายใต้ ค วามรั บผิ ดชอบต่อ สัง คม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่ เน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย เศรษฐกิจ
สังคมและสิงแวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึงบริ ษัทหวังว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทควบคูก่ นั ไปด้ วย
การดําเนินงาน
เพือให้ การดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษัทจึง
ได้ มีการจัดตังคณะทํางานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบทบาทและหน้ าทีความรับผิดชอบ ดังนี
(1) ประกาศนโยบายด้ านความรับผิดชอบของบริ ษัทต่อสังคม โดยให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท
(2) ดําเนินการสือสารให้ พนักงานทุกระดับ คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ทีเกี ยวข้ องทุกคน รู้ เข้ าใจ และเกิ ดความ
ตระหนักในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
(3) กําหนดแผนงานทีเหมาะสมสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจและสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชีวัด ด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัททีกําหนดอย่างสอดคล้ องและสนับสนุนตัวชีวัดผลงานของสายงาน
(4) จัดทํางบประมาณ ติดตามประเมินผลงานตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของฝ่ ายและแผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้ อมทัง ทบทวนแผนงานและงบประมาณให้ มีประสิทธิภาพ
อยูเ่ สมอ
(5) ออกเกณฑ์ ระเบียบ คําสัง และประกาศด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท
(6) ตรวจเยี ยมหน่ว ยงานเพื อรั บ ทราบปั ญ หา ให้ คํ า ชี แนะ และแก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท
(7) สนับสนุนให้ เกิ ดการแลกเปลียน ความรู้ ความสําเร็ จ และประสบการณ์ ด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
(8) พิจารณาแต่งตังเปลียนแปลงผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทใน
ระดับหน่วยงาน
(9) ประชุมคณะทํางาน และรายงานผลการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทอย่างน้ อยเดือน
ละ 1 ครัง
การดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่วน คือการดําเนินงานหรื อ
กิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้ อม ซึงเป็ นส่วนหนึงในการดําเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพือสังคมและ
สิงแวดล้ อมทีนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ (after-process) โดยบริ ษัทได้ จดั ทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยแบ่งเป็ น 8 หมวดซึงเป็ นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี
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หมวดที 1: การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทมุ่งเน้ นทีจะประกอบธุรกิจด้ วยความซือสัตย์ สจุ ริ ต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมันทีจะแข่งขันทาง
การค้ าตามหลักจริ ยธรรมในการประกอบการค้ า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง
ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามทีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้ อมูลทีความเป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ า การเรี ยก รับ และไม่ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สจุ ริ ตทางการค้ าในการจัดซือสินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี บริ ษัทยัง
ได้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อืน โดยบริ ษัทมีนโยบายให้ บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกําหนด
เกียวกับสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา อาทิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีลิขสิทธิ ถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น อีกทัง
บริ ษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริ มและปลูกจิตใต้ สาํ นึกให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัทในทุกระดับชันให้ เกิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้ วย
หมวดที 2: การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทมีการบริ หารกิจการบนพืนฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมันในหลักการการกํ ากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การให้ หรื อรับสินบนกับเจ้ าหน้ าทีของรัฐ
หรื อภาคเอกชน โดยบริ ษัทได้ กําหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าทีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสาย
การบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพือให้ มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรั ดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี บริ ษัทยังได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี
1. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทดําเนินการหรื อยอมรั บการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุก
รู ปแบบทังทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานทีเกี ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนีอย่างสมําเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าทีต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการกระทําทีเข้ าข่ายการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันทีเกี ยวข้ องกับบริ ษัท โดยแจ้ งต่อผู้บังคับบัญชา หรื อบุคคลทีรั บผิดชอบ และให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ
3. บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนทีแจ้ งเรื องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทังบุคคลทีให้ ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
4. คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และฝ่ ายจัดการต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน และมีหน้ าทีในการให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือ
สือสารไปยังพนักงานและผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ
ต่า ง ๆ เพื อให้ เ หมาะสมกับ การเปลียนแปลงของสภาพธุ รกิ จ ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ และข้ อ กํ า หนดของ
กฎหมาย
5. ผู้ทีกระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชันจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษัทกําหนดไว้ และ
อาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิดกฎหมาย
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6. บริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ ความรู้ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ มี
ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และส่งเสริ มด้ านคุณธรรม ความ
ซือสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าทีของตน
7. บริ ษัทสนับสนุนให้ คสู่ ญ
ั ญา คูค่ ้ า หรื อบุคคลอืนทีต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีทีเกียวข้ องกับบริ ษัทรายงานการละเมิด
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัท
8. บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหาหรื อการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื อนตํ า แหน่ ง การฝึ กอบรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทอย่างเป็ น
ธรรมและเพียงพอ เพือป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชันภายในองค์ กร และเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ แก่
พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
9. เพื อความชัด เจนในการดํ า เนิ น การในเรื องที มี ค วามเสียงสูง กับ การเกิ ด การทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชันในเรื อง
ดังต่อไปนี ให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้
แน่ชดั
9.1. การให้ มอบหรื อรับของกํานัล และการเลียงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย
เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าทีเหมาะสม
9.2. การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย โดย
ต้ องมันใจว่าการให้ หรื อรั บเงิ นบริ จาค หรื อเงิ นสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการอําพรางการติด
สินบน
9.3. ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอืน ๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรื อเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย นอกจากนี กรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขันตอนของการ
ดําเนินกิจการ
หมวดที 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องไม่ว่าจะเป็ น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ ขนพื
ั นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื องของเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว
เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปมีสว่ น
เกียวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี บริ ษัทได้ สง่ เสริ ม
ให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิ มนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ช่องทางในการร้ องเรี ยนสําหรับผู้ทีได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และ
ดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี เพือให้ การเคารพสิทธิ มนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทได้ ดําเนินการสร้ างองค์ความรู้ ด้านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
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หมวดที 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัย
ทีจะช่วยเพิมมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษัทใน
อนาคต ทังนี บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงือนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเป็ นธรรม ส่งเสริ มการจ้ าง
งานคนพิการเพือช่วยเหลือสังคม
3. ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่ วมสัมมนา
และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ทีเกียวข้ องเพือพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝังทัศนคติทีดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4. จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่าง ๆ สําหรั บพนักงานตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น และ
นอกเหนือจากทีกฎหมายกําหนด เช่น กองทุนสํารองเลียงชีพ และ ประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น รวมถึงการให้
เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น
5. จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจําปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริ ษัท โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสียง
ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
6. ดําเนินการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานทีทํางานทีดี โดยจัดให้ มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึ กอบรม และส่งเสริ มให้ พ นัก งานมี สุข อนามัยที ดี และดูแลสถานทีทํ างานให้ ถูก สุข ลัก ษณะ มีค วาม
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกียวกับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อ
การกระทําทีไม่ถกู ต้ องในบริ ษัท รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานทีรายงานเรื องดังกล่าว
หมวดที 5: ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทมุง่ มันทีจะพัฒนาสินค้ าและบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อเพือความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของ
ลูกค้ า และยึดมันในการปฏิบัติต่อลูกค้ า ด้ วยความรั บผิดชอบ ความซือสัต ย์ และเอาใจใส่ลูกค้ าเสมือนเป็ นบุค คลใน
ครอบครัวของบริ ษัท ดังนี
1. บริ ษัทมุง่ มันทีจะจัดหาสินค้ าและบริ การทีมีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การ
จัดส่งที ถูกต้ องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและ
เท่าเทียมกัน พร้ อมกับการเอาใจใส่กบั ความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม
2. บริ ษัทยึดมันในการตลาดทีเป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ อมูลเกียวกับสินค้ า
และบริ การของบริ ษัททีถูกต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริ ง เพือให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลทีถูกต้ อง
และเพียงพอในการตัดสินใจ
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3. จัดให้ มีกระบวนการทีลูกค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญหาของการนําสินค้ าไปใช้ หรื อการให้ บริ การทีไม่เหมาะสม
ผ่านทาง Email หรื อ Website เพือทีบริ ษัทจะได้ ป้องกัน/แก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและ
เหมาะสม รวมทังนําข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงสินค้ าและการให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
4. บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางทีมิชอบ
5. บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เพือเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างลูกค้ า และระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัทให้
ยังยืน
หมวดที 6: การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิงแวดล้ อมโดยบริ ษัทดําเนินการและควบคุม
ให้ การดําเนินธุรกิจไม่กอ่ ผลกระทบต่อสังคมและชุมชนทีอยูร่ อบข้ าง ให้ ความสําคัญกับนโยบายการดูแลสิงแวดล้ อม สังคม
และชุมชน และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคน รู้ จกั ใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้
วัส ดุสํ า นัก งานสิ นเปลื อ งต่ า ง ๆ อย่ า งคุ้ มค่ า เช่ น การใช้ กระดาษรี ยูส (Re-used) การเปิ ด-ปิ ด เครื องใช้ ไฟฟ้ า
เครื องปรับอากาศระหว่างช่วงพัก และการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ องกับการดูแลรักษาสิงแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี บริ ษัทยังดําเนินกิจการภายใต้ แนวคิด Forest Stewardship Council หรื อ FSC ระบบการจัดการ
สวนป่ าอย่างยังยืนมาใช้ กบั สินค้ าของบริ ษัท เช่น ไม้ สบั ชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้ น ซึงเกิดจากการแปรรู ปไม้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดของ FSC ในฐานะผู้จดั จําหน่าย ตังแต่การคัดเลือกแหล่งไม้ ทีได้ รับการควบคุมตามมาตรฐาน FSC และ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทจะคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้ อมอย่างยังยืนเป็ นหลัก
มาตรฐาน FSC มีหลายประเภท เช่น FSCFM (Forest Management Certification) หมายถึง มาตรฐานการ
จัดการป่ าอย่างยังยืนตามแนวทางที FSC กําหนดไว้ วา่ ต้ องมีพนที
ื อนุรักษ์ อย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของพืนทีสวนไม้ ทีขอรับรอง
ทังนี เพือเป็ นการปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและฟื นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพือรักษาสิงแวดล้ อม
ให้ เกิดความยังยืนต่อไป
มาตรฐาน FSC CoC (Chain of Custody) การจัดการห่วงโซผลิตภัณฑ์ เป็ นการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสําหรับ
องค์ กรเพือแสดงถึงผลิตภัณฑ์ ไม้ มีการผลิตหรื อจําหน่ายจากสวนไม้ ทีได้ รับการรับรอง ตังแต่กระบวนการจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบ การรับและการจัดเก็บวัตถุดิบ การควบคุมปริ มาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ จะต้ องมีการคัดแยกหรื อการ
กําหนดอย่างชัดเจนในทุกขันตอน เพือให้ มันใจได้ ว่าจะไม่มีการปะปนของวัสดุทีไม่ได้ รับการรั บรองจนกว่าจะสินสุด
กระบวนการผลิต แปรรูปต่างๆ
ผู้ทีขอรับการรับรองจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การประเมินของ FSC เพือเป็ นการยืนยันว่าสวน
ป่ าดังกล่าวไม่ได้ 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 า
นัน สิทธิของชนพืนเมืองดังเดิมทีอาศัยอยูใ่ นป่ านัน การใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้ ให้ ค้ มุ ค่าทีสุด ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและ
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การกําหนดแผนการจัดการป่ าอย่างเหมาะสม รวมทังระบบการควบคุมดูแลรักษา
สภาพผืนป่ าและการกําหนดแผนการปลูกป่ าทดแทน เป็ นต้ น”
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บริ ษัทมุง่ มันทีจะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อมในทุกๆ ด้ าน และตระหนักถึงปั ญหาทีอาจเกิดขึน
จากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังในปั จจุบนั หรื ออนาคต จึงได้ วางมาตรการดูแลสิงแวดล้ อม เพือจัดระบบการป้องกัน
สิงแวดล้ อมภายในบริ ษัท ดังนี
คลังสินค้ า
1. มีระบบคลังสินค้ าแบบปิ ดสําหรับสินค้ าประเภทขีกบ ขีเลือย และ Wood Pellet
2. จัดให้ มีการคลุมผ้ าใบกองสินค้ า (ชีวมวล)
3. จัดให้ มีการเปิ ดสเปรย์นาประตู
ํ
ทางเข้ า-ออก คลังสินค้ า
4. ปลูกต้ นไม้ รอบคลังสินค้ า
5. จัดให้ มีสแลนป้องกันฝุ่ น
6. จัดให้ มีรถนําเพือสเปรย์นาพื
ํ นลานเพือลดการฟุง้ กระจายของฝุ่ น
7. จัดให้ มีรถดูดฝุ่ นบริ เวณคลังสินค้ า
8. จัดให้ มีพนักงานกวาดลานอย่างสมําเสมอ
9. รักษาสภาพนํารอบโรงงาน โดยการใช้ EM Ball เพือปรับสภาพนํา ทุก 2 เดือน
10. 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 อมรับเอกสารการส่ง
สินค้ าจากเจ้ าหน้ าทีประจําเครื องชังนําหนัก
8. เมือได้ รับเอกสารแล้ ว รปภ. ตรวจสภาพความเรี ยบร้ อยของรถบรรทุก และ พนักงานขับรถบรรทุก เป็ นครัง
สุดท้ ายก่อนออกสูถ่ นนสาธารณะ
หมวดที 7: การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
โดยมีนโยบายทีบริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้ เคียง เช่น การนํารถนําดับเพลิงของ
บริ ษัทในการช่วยฉีดพรมนํา เพือป้องกันฝุ่ นทีเกิดจากการทําถนน ซึงเป็ นกิจกรรมของหน่วยราชการ บริ จาคคอมพิวเตอร์ ให้
โรงเรี ยนและ สนับ สนุนกิ จกรรมด้ านศาสนา สนับสนุนกิ จกรรมเด็กนักเรี ยนและผู้สูงอายุ เป็ นต้ น ตามโอกาสสมควร
นอกจากนี ในการรับสมัครงานของบริ ษัท จะให้ ความสําคัญแก่ผ้ ทู ีมีภมู ิลาํ เนาในบริ เวณใกล้ เคียง ทังนี เพือสร้ างงานให้ แก่
ท้ องถินและสนับสนุนผู้ทีอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงอันจะนํามาซึงรายได้ และความเจริ ญทางธุรกิจในชุมชนนัน รวมทัง
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิงแวดล้ อมอันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทด้ วยความ
รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ อีกทัง บริ ษัทยังได้ สง่ เสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม
และสังคมด้ วย
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หมวดที 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึงได้ จากการดําเนิ นงานทีมีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สิงแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ มีการสนับสนุนการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมทีสร้ างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่างยังยืน
12.1 กิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
ทีผ่านมาบริ ษัทได้ มีการดําเนินกิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคมและสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง โดยสามารถสรุปกิจการ
ทีได้ ดําเนินการไปแล้ วได้ ดงั นี
1. สนับสนุนด้ านการศึกษา
ทางบริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญของการศึกษาซึงเป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด
คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้ เป็ นพลเมืองทีดีมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนเห็นความสําคัญของการสนับสนุนเยาวชนให้ มีความ
พร้ อมในการเรี ยนรู้สามารถพัฒนาตนเองได้ ทังในด้ านความรู้ ทักษะความสามารถ และสติปัญญา ซึงนอกจากนีการศึกษา
ยังเป็ นกุญแจสําคัญทีจะนําไปสูก่ ารประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการทํางาน และการพึงพาตนเองได้ ในอนาคต
บริ ษัทฯ จึงส่งเสริ มให้ 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 และ
ขนมให้ กบั เด็กๆ นักเรี ยนในโรงเรี ยน ในวันที มกราคม

โรงเรี ยนบ้ านบางนําจืด จ.สมุทรสาคร

โรงเรี ยนบ้ านสันติสขุ จ.สุราษฎร์ ธานี

145

รายงานประจําปี

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

2. บริจาคเงินและปฏิทินเพือมอบให้ กับศูนย์ เทคโนโลยีการศึกษาเพือคนตาบอด จ.นนทบุรี

พฤษภาคม 2561 บริ ษัทฯ ร่วมบริ จาคเงินและปฏิทินตังโต๊ ะเก่าเพือสนับสนุนในการทําสือการเรี ยนให้ กบั ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาเพือคนตาบอด วันที พฤษภาคม 2561 เพือเป็ นส่วนหนึงในการช่วยเหลือ “เพิมความหวัง” แก่ผ้ ู
พิการ ทางสายตาเพือให้ พวกเขาได้ มีกําลังใจและโอกาส ทีจะยืนหยัดต่อสู้กบั ชีวิตต่อไป
3. โครงการ “จิตอาสา เราทําความดี บริจาคโลหิต ด้ วยหัวใจ”
กรกฎาคม
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําโครงการ “จิตอาสา เราทําความดี บริ จาคโลหิต ด้ วยหัวใจ” เพือถวายเป็ นพระ
ราชกุศล เนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษา สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทัง
เพือเป็ นการสร้ างจิตสํานึกในการช่วยเหลือชีวิตและเพือให้ มีโลหิตเพียงพอต่อความต้ องการ ณ ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ครังที 1 ในวันที 19 กรกฎาคม
และครังที 2 โครงการ “จิตอาสา บริ จาคโลหิต ด้ วยหัวใจ หนึงคนให้
สามคนรับ” ในวันที ตุลาคม

ครังที 1 ในวันที 19 กรกฎาคม

ครังที 2 ในวันที

4. โครงการ “แห่ เทียนพรรษาและผ้ าอาบนําฝน”
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กรกฎาคม
บริ ษัทฯได้ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีทีดีงาม จึง
ได้ ทําโครงการแห่เทียนพรรษาและผ้ าอาบนําฝน ซึงพนักงานจะได้ มีสว่ นร่ วมในการทําบุญและสืบสานประเพณีทีดีงาม
ของไทย รวมทังเป็ นการเสริ มสร้ างความรัก ความสามัคคี ความร่ วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรี ทีดีต่อกัน
ตลอดจนเป็ นการอนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีทีดีงามให้ คงอยูต่ อ่ ไป
ในวันที กรกฎาคม
กรุงเทพมหานคร

ในวันที 25 กรกฎาคม
จ.สุราษฎร์ ธานี

ณ วัดสะแกงาม

ณ วัดนทีคมเขต

5. กิจกรรม “ส่ งแรงใจ และ เงินบริจาค ช่ วยพีน้ อง สปป.ลาว” จากวิกฤตภัยนําท่ วม
กันยาน 2561 บริ ษั ท ฯ และพนัก งาน
ร่ วมบริ จาคเงิ นช่วยเหลือพีน้ องผู้ประสบภัยนํ า
ท่วม จากเหตุการณ์ เขือน เซเปี ยน-เซนําน้ อย
ทางตอนใต้ ของสปป.ลาว จนส่ ง ผลทํ า ให้
ชาวบ้ านหลายพืนทีในแขวงอัตตะปื อ และแขวง
จําปาสักได้ รับความเดือดร้ อน เพือช่วยเหลือพี
น้ อ งชาวลาวที ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุก ารณ์
ดังกล่าว
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6. โครงการ เรียนรู้ศาสตร์ พระราชา รักษาวัฒนธรรมท้ องถินเขตบางขุนเทียน

กันยาน 2561 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมปลูกป่ าชายเลน ในโครงการ เรี ยนรู้ ศาสตร์ พระราชา รักษาวัฒนธรรมท้ องถิน
เขตบางขุนเทียน โครงการตามพระราชดําริ ทีมีองค์ความรู้อยูใ่ น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มิติด้านวัฒนธรรม สร้ าง
วัฒนธรรมความเอือเฟื อเผือแผ่เมตตาต่อกัน รักษาสิงแวดล้ อมให้ เกิดความยังยืน และส่งเสริ มเป็ นแหล่งท่องเทียวเชิง
อนุรักษ์ ของเขตบางขุนเทียน ในวันที กันยายน
7. สนับสนุนค่ านํามันเชือเพลิง เครืองสูบนําในการสูบออกจากคลองบริเวณซอยบ้ านบางนําจืด เพือ
ป้ องกันนําท่ วมในชุมชน

กันยาน 2561 บริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนค่านํามันเชือเพลิง เครื องสูบนําในการสูบออกจากคลองบริ เวณ
ซอยบ้ านบางนําจืด 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 และชุมชนคลอง
ผีขดุ หมู่ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตาม "โครงการปลูกต้ นไม้ เพือชุมชนและสิงแวดล้ อม" ซึงได้ รับความ
อนุเคราะห์พนั ธุ์กล้ าไม้ จากศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ สมุทรสาคร
9. กิจกรรมร่ วมกับชุมชน “ ชักพระ” ประเพณีออกพรรษาของภาคใต้

ตุลาคม
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมประเพณีชักพระหรื อลากพระเป็ นประเพณีของชาวภาคใต้ โดยจะปฏิบัติกัน
ในช่วงออกพรรษา (วันแรม ๑ คํา เดือน ๑๑) กิจกรรมจัดขึนในวันที ตุลาคม
จ.สุราษฎร์ ธานี
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10. สนับสนุน “จัดเลียงปี ใหม่ ให้ กับเด็กๆ ตําบลบางนําจืด”

ธั น วาคม
ธันวาคม 2561

บริ ษั ทฯ ได้ สนับสนุน ค่า จัดเลียงปี ใหม่ให้ กับ เด็ กๆ ตํา บลบางนํ าจื ด ในวันที 31

สรุ ปภาพรวมกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคม
สําหรับภาพรวมของการดําเนินธุรกิจภายใต้ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทางบริ ษัทฯได้ รับความ
ร่วมมือจากพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เป็ นอย่างดี มีการดําเนินโครงการอย่างสมําเสมอและต่อเนือง พร้ อมทังมี
การพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นต่างๆ กับผู้ทีเกียวข้ อง นํามาซึงการปรับปรุ ง แก้ ไข และพัฒนาธุรกิจให้ เติบโต และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยืนตลอดไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในทีดี ซึงจะช่วยให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผล โดยบริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้ าทีสอบทานระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมีการ
ตรวจสอบภายในทีเป็ นไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดี ทังนี การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพืออนุมตั ิรายการที
เกียวข้ องกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรี ยกรวมว่า “บริ ษัท”) จะมีผ้ สู อบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในเข้ าร่วมประชุมด้ วยทุกครัง เพือนําเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ ติดตามความคืบหน้ า และหา
แนวทางแก้ 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 หารและผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าทีผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริ 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 านตรวจสอบภาย
ได้ โดยได้ ผา่ นหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรุ่น - หลักสูตรการประเมินความเสียง หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที /
เมือวันที พฤศจิกายน
ซึงมีประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ ทัง ท่าน เข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในทีใช้ อยู่ในปั จจุบนั โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานทีเกียวข้ อง รวมถึงอ้ างอิงจากรายงานการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีจัดทําขึนโดยธรรมนิติ ฉบับลงวันที 11 ตุลาคม
ทังนี ธรรมนิติได้ ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ องค์ประกอบ สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดงั นี
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control environment): บริ ษัทมีการกําหนดโครงสร้ างองค์กร จริ ยธรรมองค์กร นโยบาย
และขันตอนในการปฏิบตั ิงาน ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกําหนดหน้ าทีความรับผิดชอบ และมี
ขันตอนในการติดตามผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. การประเมินความเสียง (Risk assessment): บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประเมินความเสียงระดับองค์กร และมีการระบุ
ปั จจัยความเสียง การวิเคราะห์ความเสียง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพือลดระดับความเสียง นอกจากนี ยังมีการ
สือสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดไว้
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control activities): บริ ษัทมีการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ในระดับกระบวนการ
โดยได้ มีการออกแบบการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการต่างๆ ไว้ ในระดับทีเพียงพอ
4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information & communication): บริ ษัทมีการออกแบบการควบคุมทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทัวไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ระบบการติดตาม (Monitoring activities): บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเพือประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและติดตามผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จัดให้ มี
บุค ลากรอย่างเพี ย งพอทีจะดํา เนิ น การตามระบบได้ อ ย่างมี ประสิท ธิ ภ าพ รวมทังมี ระบบควบคุมภายใน ในเรื องการติ ดตาม
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ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากการทีกรรมการหรื อผู้บริ หาร
นําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง และบุคคลทีเกียวโยงกัน อย่างเพียงพอ
แล้ ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออืน คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีความควบคุมภายในทีเพียงพอแล้ วเช่นกัน
โดยในช่วงทีผ่านมาธรรมนิติ ได้ ดําเนินการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจติดตามการดําเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะ โดยในรายงานของธรรมนิติ ได้ ระบุถึงประเด็นต่างๆ ทีบริ ษัทควรปรับปรุ ง รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
ระบบการควบคุมภายใน เพือให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอทีจะรองรับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทต่อไปในอนาคต ซึงบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื องการควบคุมภายใน และได้ กําหนดมาตรการและนโยบายต่างๆ
รวมถึงได้ ดําเนินการแก้ ไขและปรับปรุ งระบบการดําเนินงานตามข้ อเสนอแนะของธรรมนิติมาอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะประเด็น
ข้ อสังเกตทีมีความเสียงระดับสูง และระดับปานกลาง
ทังนี ข้ อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริ ษัททีธรรมนิติได้ ตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในฉบับล่าสุดลง
วันที พฤศจิกายน
ในขอบเขตการตรวจสอบเรื องการควบคุมการใช้ ระบบงานสารสนเทศ สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาหลักที
ตรวจพบ และบริ ษัทได้ ปรับปรุงแก้ ไขให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของธรรมนิติครบถ้ วนแล้ ว ดังนี
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

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
7. บริ ษั ท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จํ ากัด (มหาชน) - AGE เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกับบริ ษัท ซึงถือหุ้นโดยบุคคล
(“AGE”)
ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ดังนี
ประกอบธุรกิจจําหน่ายถ่านหิน
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
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8. บริ ษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ ต จํากัด (“AGET”)
- AGET เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกับบริ ษัท โดย AGET เป็ น
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บริ การขนส่ ง สิ น ค้ าโดย
บริ ษัทย่อยของ AGE ทีมี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
รถบรรทุก
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
9. บริ ษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จํากัด (“AGETM”)
- AGETM เป็ น บริ ษั ท ที เกี ยวข้ อ งกับ บริ ษั ท โดย AGETM
ประกอบธุรกิจบริ การขนถ่ายและคัดแยกถ่านหิน
เป็ นบริ ษัทย่อยของ AGE ทีมี AGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
บริ การเกียวกับการขนส่งทางนําหรื อทางเรื อ
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
- บริ ษัทและ AGETM มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
10. บริ ษัท เค.เอช. ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“KHD”) - KHD เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกับบริ ษัท ซึงถือหุ้นโดยบุคคล
ประกอบธุรกิจขาย ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ดังนี
ให้ บริ การเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ ทีจอดรถ
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
11. บริ ษั ท วี วี โฮม เดคคอร์ เ รที ฟ จํ า กัด (“VVH”) - VVH เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือ มีนาง
ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครื องใช้ สาํ หรับครัวเรื อน
พจนี ย์ ตังสื บ กุ ล ซึ งเป็ นน้ องสาวของนายพนม ควร
และการตกแต่งบ้ าน
สถาพร (กรรมการบริ ษัท) เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้ อย
ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
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12. บริ ษัท ดี. ที .ซี . เอ็ นเตอร์ ไ พรส์ จํ า กัด (“DTC”) - DTC เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้ องกับบริ ษัท กล่าวคือมีนาย
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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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

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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รายงานประจําปี

• 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”)

ดอกเบียรับ
- บริ ษัทได้ รับดอกเบียจากการให้ STP กู้ยืมเงินระยะ
สันเพือการบริ หารสภาพคล่องภายในกลุม่ บริษัท
รายได้ คา่ เช่า
- บริ ษัทให้ STP เช่าพืนทีสําหรับเป็ นสํานักงาน และ
พืนทีจอดรถ โดยมีเงือนไขการชําระค่าเช่าตามทีตก

1,245.06

1,316.00 -

1,018.80

1,018.80
-
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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
สถาบันการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการบริ หารสภาพ

รายงานประจําปี 2561 • บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
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
มีหนีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
จาก STP
ดอกเบียค้ างรับ

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561
46,755.35

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

38,490.34
-

277.50

625.57

88.64

1,011.91 -

84.90

2,972.11 -

552.41

1,868.41 -
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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
บุคคลภายนอก
บริ ษัทเช่ารถจาก STP โดยจ่ายอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น

รายงานประจําปี

• บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

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

3. PT Asia Biomass ซือสินค้ า (รวมซือสินค้ าระหว่างทาง)

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

37,600.

7,717.65

2,080.24

99.92

4,999.75

63,548.03
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท ซึงมีการจ่ายค่าเช่าตามราคา
37,600.
ตลาด
- ค่านํามัน อะไหล่ และวัสดุสนเปลื
ิ องทีเกิดขึนเป็ นค่าใช้ จา่ ยที
เกิ ดขึนตามปกติจากการเช่ารถ ซึงเทียบเคียงได้ กับการที
15,680.69
บริ ษัทเช่ารถกับบุคคลภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
1,315.77
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
722.43
เหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และเงินปั นผลรับนีถือ
เป็ นรายการปกติทวไป
ั
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

รายงานประจําปี 2561 • บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

บุคคลทีอาจมีความ
ลักษณะรายการ
ขัดแย้ ง
Indonesia (“ABI”) - บริ ษัทซือกะลาปาล์มจาก ABI ซึงเป็ นผู้จดั หากะลา
ปาล์มจากผู้ขายในประเทศอินโดนีเซีย
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
- การซือกะลาปาล์มจาก ABI จะต้ องมีการจ่ายเงิน
ค่าซือสินค้ าล่วงหน้ า เหมือนกับซือกะลาปาล์มกับ
ผู้ขายรายอืน

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

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

71,027.56

ซือสินค้ า
- บริ ษัทซือกะลาปาล์มจาก ABE ซึงเป็ นผู้จดั หากะลา
ปาล์มจากผู้ขายในประเทศมาเลเซีย
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
- การซือกะลาปาล์มจาก ABE จะต้ องมีการจ่ายเงิน
ค่าซือสินค้ าล่วงหน้ า เหมือนกับซือกะลาปาล์มกับ
ผู้ขายรายอืน

3,478.64

59,212.43
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

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
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

รายงานประจําปี

• บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

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

ลักษณะรายการ

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
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

17,424.88

86,921.46 -

86,731.57

20,720.45

266.47

-

-

465.58
-

-

444.74

-

6,830.39
-
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ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงือนไขการค้ า
เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
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
ความชํ านาญจากพนักงานในพืนที ซึงการซือกะลาปาล์ม
จาก ABR 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
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

รายงานประจําปี 2561 • บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

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
ขนส่งภายนอก
รายได้ อืน (STP)
- STP มีรายได้ จากการขายของเหลือใช้ ให้ AGE
ลูกหนีการค้ า (STP)
- เกิ ดขึนจากการให้ บริ การขนส่ง โดยมีเงือนไขและ
ระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง
7. บริ ษัท เอ.จี.อี.
ค่าขนส่ง (สําหรับบริ ษัท และ PPP)
ทรานสปอร์ ต
- บริ ษั ท และ PPP มี ก ารใช้ บ ริ ก ารขนส่ง สิน ค้ า จาก
จํากัด (“AGET”)
AGET โดยกําหนดค่าขนส่งเป็ นไปตามสัญญาจัด
จ้ างขนส่งซึงมีเงือนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที
บริ ษัททํากับบริ ษัทให้ บริ การขนส่งภายนอก

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

985.76

8.00
187.70

1,741.09

163

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

ของบริ ษัทย่อยทีมีกําไรสะสมเพียงพอสําหรับการจ่ายเงิ น
ปั นผล
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และมีราคาและเงือนไขการค้ า
เช่นเดียวกับทีบริ ษัทเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอก
3,061.15 - STP ให้ บริ การขนส่งกับ AGE โดยมีการคิดอัตราค่าบริ การ
เช่นเดียวกับการให้ บริ การขนส่งลูกค้ ารายอืน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น รายการตามการ
ดําเนินธุรกิ จปกติของ STP ซึงมีค่าบริ การ และเงื อนไข
การค้ า เช่ น เดี ย วกั บ ที STP
เข้ าทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอก
982.23

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

รายงานประจําปี

• บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

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

ลักษณะรายการ
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
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

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2560
2561
15.00
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
ทํารายการกับบุคคลภายนอก
1,439.70

63.88
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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

รายงานประจําปี 2561 • บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

9. บริ ษัท เอจีอี มา ค่าขนส่ง (สําหรับบริ ษัท และ PPP)
รี น โลจิสติกส์
- บริ ษั ท และ PPP มี ก ารใช้ บ ริ ก ารขนส่ง สิน ค้ า จาก
จํากัด (“AGEM”)
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

1,227.00
618.18

10. บริ ษัท เค.เอช. ดี
เวลลอปเม้ นท์
จํากัด (“KHD”)
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

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
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
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บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

การเปลียนแปลงจนถึงปั จจุบนั ซึงสัญญาเช่าฉบับ
ปั จ จุ บัน ลงนามเมื อวัน ที 1 ตุล าคม 2560 มี อ ายุ
สัญญาเช่า 1 ปี โดยมีอตั ราค่าเช่า ตารางเมตรละ
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

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
ใกล้ เคียงกับบริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการตามการ
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
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บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
เจ้ าหนีอืน (STP)
- เกิดขึนจากค่าเช่า GPS สําหรับยานพาหนะ โดยมี
เงือนไขและระยะเวลาเรี ยกเก็บเงินตามข้ อตกลง

13. Jinsolid SDN.
BHD. (“JSD”)

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
- เป็ น เงิ น ที บริ ษั ท จ่ า ยล่ว งหน้ า ให้ แ ก่ JSD เป็ น ค่ า

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561
17.33
18.51

-

-

347.93
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คิ ด อัต ราค่ า บริ ก ารเป็ น ไปตามเกณฑ์ เ ดี ย วกั น กับ อัต รา
ค่าบริ การผู้ให้ บริ การรายอืน
- 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
-
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บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (พันบาท)
2560
2561

สินค้ าทีบริ ษัทมีสญ
ั ญาจะซือกับ JSD ก่อนที ABE
และ ABR จะเริ มดําเนินงาน

168

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

รายงานประจําปี 2561 • บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
ในการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริ ษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีเกียวโยง
กันนัน บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียจะไม่สามารถเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวได้
ในกรณี ทีกฎหมายกําหนดให้ รายการระหว่างกันนันต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะจัดให้ มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมเพือพิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นในการทํารายการและความสมเหตุสมผล
ของรายการนัน ๆ ทังนี ในการเข้ าทํารายการทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีมีเงือนไขการค้ าโดยทัวไป และรายการทีเป็ นข้ อตกลงทาง
การค้ าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้ าโดยทัวไป ให้ เป็ นไปตามหลักการดังนี
(ก)
การทํารายการทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีมีเงือนไขการค้ าโดยทัวไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที
มีเงือนไขการค้ าโดยทัวไประหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ องได้ หากรายการดังกล่าว
นันมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรอง
ทางการค้ าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ อง (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี บริ ษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าวเพือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
(ข)
การทํารายการทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้ าโดยทัวไป
การทํารายการทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้ าโดยทัวไปจะต้ องได้ รับการพิจารณาและให้ ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ทังนี ให้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้ อบังคับ ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน
ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจจะเกิดขึน บริ ษัทจะแต่งตัง
ผู้เชียวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพือให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เพือให้ มนใจว่
ั าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความ
จําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ ทังนี บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
2.

3.

นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต และแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนันคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้ อบังคับ ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกียวโยงกันของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี ภายหลังการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ ว บริ ษัทคาดว่าจะมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัท
ในกลุ่ม และ/หรื อ บุคคลทีเกียวโยงกัน ในลักษณะทีเป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ ความ
ช่วยเหลือหรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงสามารถสรุปได้ ดงั นี
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1. การซือหรื อจําหน่ายสินค้ าระหว่างบริ ษัทในกลุม่ และบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ ง ซึงเป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยมีการ
กําหนดราคาขายตามวิธี Cost Plus Pricing Method กล่าวคือ เป็ นการกําหนดราคาขายจากต้ นทุนเชือเพลิงชีวมวล
บวกค่าขนส่ง บวกค่าใช้ จ่ายในการขาย เป็ นต้ น บวกกํ าไรขันต้ น ซึงนโยบายการกําหนดราคาดังกล่าวเป็ นเงื อนไข
เดียวกันกับราคาขายทีขายให้ แก่บคุ คลอืนทัวไป
2. การให้ หรื อรับบริ การขนส่งสินค้ าระหว่างบริ ษัทในกลุม่ และบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ ง ซึงถือเป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยราคาขนส่งเป็ นราคาทีตกลงกันตามสัญญา และมีเงือนไขเป็ นมาตรฐานเดียวกับทีบริ ษัทมีข้อตกลงกับบริ ษัท
ให้ บริ การขนส่งอืนในอุตสาหกรรม
3. การทําสัญญาเช่าพืนทีอาคาร จากบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ ง โดยคิดค่าเช่าพืนทีและค่าบริ การในอัตราทีสามารถ
เทียบเคียงได้ กับอัตราค่าเช่าในบริ เวณใกล้ เคียง อย่างไรก็ตาม รายการเช่าห้ องเก็บเอกสารบัญชีจากนายกิติชยั เดช
ไพบูลย์ยศนัน จะไม่เกิดรายการขึนอีกในอนาคต เนืองจากปั จจุบนั บริ ษัทได้ ย้ายทีเก็บเอกสารบัญชีจากพืนทีของนายกิติ
ชัย เป็ นพืนทีในสํานักงานใหญ่แล้ ว
4. รายการเช่าหรื อให้ เช่าทรัพย์สนิ ทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ซึง
เป็ นธุ ร กิ จ สนับ สนุน ธุ รกิ จ ปกติ โดยการกํ าหนดราคาค่าเช่า จะคํ า นึง ถึ งต้ น ทุน ในการได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน และความ
เหมาะสมของราคาเช่าในท้ องตลาดเป็ นสําคัญ โดยจะมีการทําสัญญาเช่า และกําหนดเงือนไขให้ ชดั เจนและเป็ นธรรม
สามารถเทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรม
5. รายการให้ บริ การและ/หรื อรับบริ การต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง ซึงถือเป็ นการทํารายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาค่าบริ การและเงือนไขทางการค้ า หรื อข้ อตกลง
อืนๆ จะต้ องมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับทีบริ ษัทได้ รับหรื อชําระให้ แก่บคุ คลภายนอกแล้ วแต่กรณี
ทังนี หากเกิดรายการระหว่างกันขึน บริ ษัทจะดําเนินการตามมาตรการหรื อขันตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน
ตามทีกล่าวไปแล้ วข้ างต้ นอย่างเคร่งครัด
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
คําอธิบายและการวิเคราห์ของฝ่ ายจัดการของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรี ยกรวม
ว่า “บริ ษัท”) สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 โดยการวิเคราะห์ในหัวข้ อนีจะอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทสําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2561
หน่ วย: พันบาท

งบการเงินรวม
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
0.9%
1.1%
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%

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่า ใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ค่า ตอบแทนกรรมการ
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่า ใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่

1.

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

รายได้
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล โดยเริ มต้ นจากผลิตภัณฑ์ทีได้ จากการแปร
รู ปไม้ เช่น เศษฟื น ขีกบ ขีเลือย จนประเทศไทยเริ มเห็นความสําคัญกับเชื อเพลิงชี วมวลมากขึน บริ ษัทจึงได้ มีการขยายประเภท
ผลิตภัณฑ์เพิมขึน เช่น กะลาปาล์ม ชีวมวลอัดแท่ง และไม้ สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ และเพือเกิดความคล่องตัวในการจัดหาและจัด
จําหน่าย บริ ษัทได้ มีการดําเนินการขนส่งสินค้ าเองด้ วยภายใต้ การบริ หารจัดการของ STP ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ร่ วมกับการจ้ าง
ผู้ดําเนินการขนส่งภายนอก เพือให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดในการดําเนินการขนส่งสินค้ า นอกจากการจําหน่ายภายในประเทศแล้ ว
บริ ษัทได้ ขยายขอบข่ายการจําหน่ายไปยังต่างประเทศ และเมือความต้ องการใช้ เชือเพลิงชีวมวลทังในประเทศและต่างประเทศเพิมมาก
ขึน ในขณะทีกําลังการผลิตเชือเพลิงชีวมวลในประเทศมีจํากัด บริ ษัทจึงได้ มีการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากแหล่งผลิตต่างประเทศ จาก
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพือจะได้ เป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มรองรับการขยายการเติบโตอย่างต่อเนืองของธุรกิจ
การจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท
รายได้ รวมของบริ ษัท ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ และรายได้ อืน โดยรายได้ จากการขายสินค้ า
และการให้ บริ การเป็ นรายได้ ทีเกิดจากการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท 2 ประเภท ดังนี

171

รายงานประจําปี

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

(1) รายได้ จากการขายสินค้ า ซึงเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท เกิดจากการดําเนินธุรกิจของ ABM และบริ ษัทย่อยในประเทศคือ
PPP และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ คือ ABI ในประเทศอินโดนีเซีย และ ABE และ ABR ในประเทศมาเลเซีย โดยบริ ษัท
ย่อยในต่างประเทศจะทําหน้ าทีจัดหา และรวบรวมกะลาปาล์มทีผลิตในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพือจําหน่าย
ต่อให้ แก่ ABM และ PPP ตามแผนการจําหน่ายทีเกิดจาก ABM และ PPP ซึงเป็ นผู้ติดต่อและรับคําสังซือจากลูกค้ าทัง
ในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยคือ STP ซึงบริ ษัทจัดตังขึนเพือให้ บริ การขนส่งสินค้ า
โดยรถบรรทุกให้ กบั ABM และ PPP เป็ นหลัก และหากในกรณีทีมีกําลังการให้ บริ การเหลือในบางช่วงเวลา STP ก็จะมีการให้ บริ การ
ขนส่งแก่บริ ษัททีเกียวข้ องกันและบริ ษัทอืน เพือให้ เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด
รายได้ ร วมของบริ ษั ท ในปี 2559 – 2561 มี 1,294.83 ล้ า นบาท 1,246.06 ล้ า นบาท และจํ า นวน 1,298.21 ล้ า นบาท
ตามลําดับ โดยปี 2561 มีรายได้ เพิมขึน 45.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.69 เมือเทียบกับปี ก่อน โดยรายได้ หลักกว่าร้ อยละ
99 ของรายได้ รวมเป็ นรายได้ จากการขายสินค้ า นอกจากการขายสินค้ าแล้ ว ยังมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งแก่บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
และบริ ษัทอืนสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0 - 1 ของรายได้ รวม ส่วนทีเหลืออีกประมาณร้ อยละ 0 - 1 จะเป็ นรายได้ อืน ซึงประกอบด้ วย
รายได้ 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 กํ าไรจากการขายรถบรรทุกขนส่ง กํ าไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และรายได้ จากการเคลมประกัน
ทรัพย์สิน เป็ นต้ น

แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ แต่ละประเภทต่อรายได้ รวมสําหรับปี 2559 – 2561
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โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท ประกอบด้ วยรายได้ 3 ประเภท คือรายได้ จากการขายสินค้ าซึงเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท รายได้
จากการให้ บริ การขนส่ง และรายได้ อืน
(1) รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ จากการขายสินค้ า ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการขายเชือเพลิงชีวมวล
จํานวน 1,276.10 ล้ านบาท 1,239.55 ล้ านบาท และ 1,285.32 ล้ านบาท ในปี 2559 – 2561 ตามลําดับ ซึงรายได้ จากการขายสินค้ า
ของปี 2561 เพิมขึนจากปี 2560 จํานวน 45.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.69 สาเหตุเกิดจากราคาขายเฉลียต่อหน่วยทีปรับตัว
เพิมขึนจาก 2,113 บาทต่อตัน เป็ น 2,578 บาทต่อตัน หรื อคิดเป็ นเพิมขึนร้ อยละ 21.98
แผนภาพแสดงรายได้ และปริ มาณการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลในปี 2559 – 2561

แผนภาพแสดงราคาขายเฉลียต่อตันของเชือเพลิงชีวมวลในปี 2559 – 2561
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นอกจากสินค้ าผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลดังทีกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทได้ เริ มจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรู ป ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ ม
จากผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลตังแต่ไตรมาสที 4 ปี 2559 ดังนัน ในปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทจึงมีรายได้ จากการขายสินค้ าประเภท
ไม้ แปรรู ปด้ วย กล่าวคือจํานวน 3.31 ล้ านบาท และ 30.87 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.26 และร้ อยละ 2.49 ของรายได้ จาก
การขายสินค้ าทังหมด ตามลําดับ แต่เนืองจากภาวะตลาดในประเทศจีน ซึงมีความผันผวนอย่างมากในปี 2561 ทําให้ ยอดขายลดลง
อย่างเป็ นสาระสําคัญ
หากพิจารณาการจําหน่ายสินค้ าแยกตามเขตภูมิศาสตร์ บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าทังในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการ
จําหน่ายในประเทศเป็ นหลักคิดเป็ นร้ อยละ 72 – 89 ของยอดจํ าหน่ายสินค้ าทังหมด สัดส่วนการจํ าหน่ายสินค้ าในประเทศและ
ต่างประเทศสําหรับปี 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 กําหนดจากสถานทีตังของลูกค้ า ซึงแสดงตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินทีตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แผนภาพแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้ าแยกตามเขตภูมศิ าสตร์
โดยกําหนดจากสถานทีปลายทางของสินค้ าทีบริ ษัทจัดส่งไปในปี 2559 – 2561
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บริ ษัทเริ มศึกษาและเปิ ดตลาดส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศตังแต่ปี 2556 เป็ นต้ นมา ในปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการส่ง
สินค้ าไปจําหน่ายต่างประเทศ (อิงจากสถานทีจัดส่งสินค้ าปลายทาง) เป็ นจํานวน 349.18 ล้ านบาท ซึงเพิมขึนอย่างมากจากปี ก่อนซึงมี
จํานวน 107.19 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน 242 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 225.77 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากการส่งออกสินค้ า
ประเภทชีวมวลอัดแท่งซึงยังเป็ นทีต้ องการของตลาด รวมทังราคาสินค้ าทีมีแนวโน้ มดีขนึ
ในปี 2559 – 2561 รายได้ หลักจากการขายสินค้ าของบริ ษัทมาจากการจําหน่ายกะลาปาล์มซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 51 – 60 ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ าทังหมด รองลงมาเป็ นสินค้ ากลุม่ ไม้ สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6 – 30
ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ า ถัดมาเป็ นเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ซึงเพิมขึนอย่างมากในปี 2561 สัดส่วนร้ อยละ 8 – 27 ของรายได้
รวมจากการขายสินค้ า ทังนี สัดส่วนการจําหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทสามารถแสดงได้ ดงั แผนภาพดังต่อไปนี
แผนภาพแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทในปี 2559 – 2561

ในบรรดาสินค้ า เชื อเพลิงชี วมวลที บริ ษัทจํ าหน่ายทังหมด กะลาปาล์ มถื อ ว่า เป็ น ผลพลอยได้ จากการแปรรู ปพื ชผลทาง
การเกษตรทีมีปริ มาณความต้ องการมากทีสุด เนืองจากเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมีคา่ ความร้ อนสูง และมีแหล่งผลิตทีเพียงพอรองรับความ
ต้ องการทีมีอยู่ในปั จจุบนั ซึงบริ ษัทก็เล็งเห็นถึงแนวโน้ มดังกล่าว จึงทําให้ ในช่วง 4 - 5 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทให้ ความสําคัญในการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบุกตลาดการจําหน่ายกะลาปาล์มเพิมขึนจาก
เดิมทีเน้ นจําหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุม่ ขีกบและขีเลือย ดังจะเห็นได้ จากสัดส่วนรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าแต่ละประเภทดังทีกล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น สําหรับในปี 2560 ผลิตภัณฑ์กลุม่ ไม้ สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ โดยเฉพาะไม้ สบั จะเป็ นอีกผลิตภัณฑ์หนึงทีลูกค้ าหันมา
ใช้ เพิมขึน เนืองจากเป็ นเชือเพลิงทีราคาตําและมีแหล่งไม้ ทีปลูกเพือตัดใช้ เป็ นเชือเพลิงเพิมมากขึน ประกอบกับความต้ องการไม้ สบั เพือ
เป็ นเชื อเพลิ ง มี ป ริ ม าณสู ง ขึ นตามนโยบายส่ ง เสริ ม การใช้ พลัง งานทางเลื อ กของภาครั ฐ และความต้ องการที เพิ มขึ นจาก
ภาคอุตสาหกรรมอืนๆซึงใช้ ไม้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิต ซึงบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว ส่งผลให้ มีการผูกสัมพันธ์ กบั แหล่งผลิตไม้
และได้ มีแผนการลงทุนในส่วนของโรงไม้ สบั ด้ วยเช่นกัน โดยสัดส่วนการจําหน่ายไม้ สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ ในปี
คิดเป็ นร้ อยละ
14.87 ของรายได้ รวมจากการขายสินค้ า ซึงตํากว่าปี
ซึงมีสดั ส่วนร้ อยละ 31.88 จากกลุม่ ลูกค้ าในกลุม่ โรงนําตาลมีการสลับไปใช้
เชือเพลิงจากชานอ้ อยซึงมีผลผลิตออกมาเป็ นจํานวนมาก สําหรับในปี 2561 ผลิตภัณฑ์ประเภทกะลาปาล์ม และชีวมวลอัดแท่ง ตลาด
ยังมีแนวโน้ มทีดี แม้ จะมีความผันผวนในเรื องของราคา ซึงทางบริ ษัทพยายามปรับปรุ งกลยุทธ์ เพือให้ สามารถแข่งขันได้ ในตลาดทังใน
เชิงต้ นทุน และคุณภาพ
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(2) รายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง
ปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท นอกจากเรื องของแหล่งผลิตสินค้ าแล้ ว การ
บริ หารการขนส่งสินค้ าก็นบั เป็ นสิงสําคัญอันจะทําให้ การดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัทย่อยคือ STP ขึนมา
เพือดําเนินการขนส่งสินค้ าให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลัก และหากมีกําลังการให้ บริ การเหลือในบางช่วงเวลา STP จะให้ บริ การขนส่ง
กับบริ ษัททีเกียวข้ องกันและบริ ษัทอืน โดยมีการวางแผนการขนส่งเพือให้ มีการใช้ รถให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด รายได้ จากการให้ บริ การซึง
เป็ นการให้ บริ การขนส่งกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันและบริ ษัทอืนเพิมขึนจากปี 2560 ที 1.35 ล้ านบาท เป็ น 3.51 ล้ านบาท ในปี 2561 หรื อ
เพิมขึน 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 สาเหตุเหลักเกิ ดจาก 1) ในปี 2561 บริ ษัทมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิ นรวม 2.16 ล้ านบาท ในขณะทีปี 2560 บริ ษัทมีขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินรวม 6.67 ล้ านบาท ซึงแสดงอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และ 2)
บริ ษัทได้ รับชดเชยค่าเสียหายจากสินค้ าไฟไหม้ ทีบริ ษัทย่อย รับรู้นอดสุทธิจากค่าเสียหายเป็ 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 นทุน
ขายสินค้ าของปี 2561 เพิมขึนจากปี 2560 จํานวน 132.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14.06 โดยการเพิมขึนของต้ นทุนขายสินค้ ามี
แนวโน้ 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 ากะลาปาล์มลดลงอย่าง
มาก ในขณะทีบริ ษัทมีสนิ ค้ าอยูใ่ นคลังเป็ นจํานวนมากทีบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ และมีมลู ค่าทีค่อนข้ างสูง เป็ นผลให้ อตั รากําไรขันต้ น
ลดลงดังกล่าว
(2) ต้ นทุนการให้ บริการ และกําไรขันต้ น
บริ ษัทมีต้นทุนการให้ บริ การขนส่งจํานวน 1.05 ล้ านบาท และ 3.09 ล้ านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ ซึงเพิมขึน
ตามปริ มาณการให้ บริ การขนส่ง อันเป็ นผลมาจากบริ ษัทมีนโยบายทีจะไม่ขยายกองรถบรรทุกขนส่ง ขณะเดียวกันในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา
บริ ษัทมีการขายรถบรรทุกขนส่งทีอายุการใช้ งานสูงออกไป เพือให้ การบริ หารจัดการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึน ต้ นทุนการให้ บริ การ
ขนส่งคิดเป็ น ร้ อยละ 77.61 และร้ อยละ 81.94 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ นร้ อยละ 22.39 และ
ร้ 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 ซึง
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จํานวน 7.02 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.42 โดยสาเหตุหลักมาจากบริ ษัท
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ในปี 2560 มีคา่ ใช้ จ่ายในการส่งออกสินค้ าประเภทชีวมวลอัดแท่งแบบทังลําเรื อได้ เป็ นครังแรก และมีเงือนไขการขายแบบ CFR (บริ ษัท
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขนส่งจนถึงท่าเรื อปลายทางต่างประเทศ) ส่งผลให้ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายเกียวกับการดําเนินการส่งออก
สูงขึน
(2) ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจํานวน 96.91 ล้ านบาท และ 83.66 ล้ านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ คิดเป็ น
สัดส่วน ร้ อยละ 7.78 และร้ อยละ 6.44 ของรายได้ รวม ตามลําดับ สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวมปกติจะอยู่ในระดับ
ประมาณร้ อยละ 7-8 ซึงสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวมของปี 2561 อยู่ในระดับปกติและปรับตัวดีขึนเมือเทียบกับปี
2560 ทีมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารค่อนข้ างสูงเมือเทียบกับปี ก่อน มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายอืนๆ อันได้ แก่ ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน และค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานทีสูงขึน
ทังนี ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนพนักงาน ซึงคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 50 ของค่าใช้ จ่าย
ในการบริ หาร รองลงมาคือ ค่าเช่าและบริ การ ซึงรวมถึงค่าเช่าทรัพย์สินในการดําเนินงาน เช่นค่าเช่าสํานักงาน เป็ นต้ น ค่าบริ การ เช่น
ค่าบริ การวิชาชีพ ค่าทีปรึกษา ค่าบริ การตรวจสอบภายใน ค่าตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงิน และค่าอบรม/สัมมนา เป็ นต้ น
ลํา ดับ ถัด มาจะเป็ น ค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ค่า เสือมราคาและค่า ตัด จํ า หน่า ย เป็ น ต้ น นอกจากนี ค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารยัง
ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายไม่ปกติ เช่น ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินค้ า ค่าสํารอง/ตัดจําหน่ายสินค้ าไฟไหม้ ค่าสํารองหนีสงสัยจะสูญ และ
หนีสูญ และค่าใช้ จ่ายอืนๆ เช่น ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เป็ นต้ น
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 13.11 ล้ านบาท และ 11.42 ล้ านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 1.05 และร้ อยละ 0.88 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ซึงต้ นทุนทางการเงินของปี 2561 ลดลงจากปี 2560จํานวน 1.69 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.89 สาเหตุเกิดจากบริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินในปี 2561 ลดลงจากปี 2559 เนืองจากได้ รับเงิน
ลงทุนจากการเสนอขายหุ้นเพือมาเสริ มสภาพคล่องในการดําเนินงานแทน
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 1.61 ล้ านบาท และรายได้ ภาษี เงินได้ 7.26 ล้ านบาท 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 าน
บาท ตามลําดับ ซึงกําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จํานวน 46.78 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ 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 าน
บาท ตามลําดับ โดยในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินในบริ ษัทย่อยจํานวน
(0.26) ล้ านบาท (1.31) ล้ านบาท ตามลําดับ และมีผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยจํานวน 1.96 บาท
และ 0.96 ล้ านบาท ตามลําดับ
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การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 มีจํานวน 808.20 ล้ านบาท และ 647.64 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยสินทรัพย์หลักของบริ ษัทประกอบด้ วยลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน สินค้ าคงเหลือ และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทลดลงจากปี 2560 จํานวน 160.56 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.86 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลง
ของสินค้ าคงเหลือ ผลจากยอดขายทีเพิมขึน และนโยบายบริ หารสินค้ าคลังให้ อยู่มนระดับทีเหมาะสม 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 าทีมี
ระยะเวลาเครดิตค่อนข้ างนาน ทังนี ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 32.79 วัน และ 31.88 วัน ตามลําดับ ซึง
สอดคล้ องกับระยะเวลาการให้ 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 หนีอืนในสัดส่วนไม่ถึงร้ อยละ 1 ของ
สินทรัพย์รวม ทีเหลือเป็ นลูกหนีการค้ า
- ลูกหนีการค้ า
ณ สินปี 2561 ลูกหนีการค้ าของบริ ษัทเพิมขึน 36.91 ล้ านบาท จากจํานวน 94.12 ล้ านบาท ณ สินปี 2561 หรื อลดลงคิดเป็ น
ร้ อยละ 39.22 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายในช่วงปลายปี มีปริ มาณเพิมขึนกว่าปี ก่อน อีกทังเป็ นลุกค้ ารายใหญ่ทีมีระยะเวลา
เครดิตประมาณ 30 วัน ดังจะเห็นได้ จากลูกหนีการค้ า ณ สินปี 2561 ยอดทีเพิมขึนส่วนใหญ่จะเป็ นลูกหนีทียังไม่เกินกว่ากําหนดชําระ
และมีลกู หนีทีค้ างชําระเกินกว่ากําหนดไม่เกินกว่า 3 เดือน ทังนี ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียในปี 2560 และ 2561 เท่ากับ 32.79 วัน และ
31.88 วัน ตามลําดับ ซึงสอดคล้ องกับระยะเวลาการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู หนีการค้ าประมาณ 30 - 60 วัน โดยระยะเวลาเก็บหนีเฉลียมี
แนวโน้ มลดลง เนืองจากบริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารจัดการลูกหนีทีดีขนึ
ลูกหนีการค้ าของบริ ษัท ประกอบด้ วย ลูกหนีการค้ าในส่วนของกิจการทีเกียวข้ องกันและกิจการอืน โดยรายละเอียดของลูกหนี
การค้ าแบ่งตามอายุหนีทีค้ างชําระสามารถแสดงได้ ดงั นี

(หน่วย : ล้ านบาท)
กิจการทีเกียวข้ องกัน
- ไม่ถึงกําหนดชําระ
- เกินกําหนดตํากว่า 3 เดือน
รวมลูกหนีการค้ า-กิจการทีเกียวข้ องกัน

31 ธันวาคม 2559
มูลค่ า
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2560
มูลค่ า
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ า
ร้ อยละ

0.04
0.04

53.25
46.75

0.12
0.07

62.13
37.87

0.98
0.00

100.00
0.00

0.08

100.00

0.19

100.00

0.98

100.00
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(หน่วย : ล้ านบาท)
กิจการอืน
- ไม่ถึงกําหนดชําระ
- เกินกําหนดตํากว่า 3 เดือน
- เกินกําหนดระหว่าง 3 - 6 เดือน
- เกินกําหนดระหว่าง 6 - 12 เดือน
- เกินกําหนดมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้ า-กิจการอืน-สุทธิ
รวมลูกหนีการค้ าทังหมด-สุทธิ

31 ธันวาคม 2559
มูลค่ า
ร้ อยละ
105.19
26.67
1.75
1.13
0.46
135.20
(1.25)
133.95
134.03

77.80
19.72
1.30
0.84
0.34
100.00
(0.92)
99.08

31 ธันวาคม 2560
มูลค่ า
ร้ อยละ
71.43
17.91
0.46
0.79
90.59
(1.22)
89.37
89.56

78.85
19.77
0.51
0.88
100.00
(1.35)
98.65

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ า
ร้ อยละ
87.96
33.51
4.48
1.01
0.70
127.66
(1.70)
125.96
126.94

68.90
26.25
3.51
0.79
0.55
100.00
(1.34)
99.23

ทังนี เมือพิจารณาอายุของลูกหนีการค้ าในส่วนของกิ จการทีเกี ยวข้ องกัน จะพบว่าบริ ษัทไม่มีลูกหนีการค้ าของกิ จการที
เกียวข้ องกันทีค้ างชําระเกินกว่า 3 เดือน
สําหรับลูกหนีการค้ าในส่วนของกิจการอืน ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีการค้ าทียังไม่ถึงกําหนดชําระและลูกหนีการค้ าทีค้ างชําระเกิน
กําหนดตํากว่า 3 เดือน โดย ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีสดั ส่วนลูกหนีการค้ ายังไม่ถึงกําหนดชําระและลูกหนีการค้ าค้ างชําระไม่
เกิน 3 เดือนในส่วนของกิจการอืนรวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 98.62 และร้ อยละ 95.15 ของลูกหนีการค้ าของกิจการอืน (ก่อนหักค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ) ตามลําดับ ทังนี ลูกหนีการค้ าทีค้ างชําระเกินกําหนดตํากว่า 3 เดือนส่วนใหญ่เกิดจากการเหลือมของระยะเวลาการวาง
บิลไม่ตรงกับรอบการจ่ายชําระหนีของลูกหนีการค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีลกู หนีการค้ าทีค้ างชําระเกินกําหนดเกินกว่า 3 เดือนรวมกัน
คิดเป็ 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 ของลูก หนีการค้ าของกิ จการอื นรวม (ก่อนหัก ค่าเผือหนีสงสัย จะสูญ) ตามลํา ดับ ซึงถื อว่า ตํามาก เป็ นผลมาจากบริ ษั ทให้
ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการลูกหนีการค้ 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 อ
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 39.34 ทังนี บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ดังนี
- ลูกหนีค้ างชําระน้ อยกว่า 180 วัน
ไม่ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญ
- ลูกหนีค้ างชําระเกิน 181 – 360 วัน
ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 50
- ลูกหนีค้ างชําระเกินกว่า 360 วัน
ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 100
นโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญข้ างต้ น บริ ษัทได้ พิจารณาจากประวัติการชําระหนีของลูกหนีทีผ่านมาโดยเห็นว่ามีความ
เพียงพอต่อการบริ หารจัดการลูกหนีของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การพิจารณาค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจะใช้ ข้อมูลประกอบอืนๆ ร่ วมด้ วย
โดยหากไม่ได้ มีการตังค่าเผือตามนโยบายดังกล่าวจะต้ องมีเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยผ่านความเห็นจากผู้บริ หารสูงสุดด้ าน
บริ หารการเงินและได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการผู้จดั การ ทังนี บริ ษัทจะมีการสอบทานการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญอย่างน้ อยไตรมาสละ 1
ครัง นอกจากนี บริ ษัทยังพิจารณาความเพียงพอของการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเป็ นการเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกหนีแต่ละราย ซึง
พิจารณาจากฐานะการเงิน ประวัติการชําระเงินในอดีต ปริ มาณหนีคงค้ างเทียบกับความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี และปั จจัย
อืนๆ ทีเกียวข้ อง อย่างไรก็ตาม ลูกหนีทีเคยมีประวัติการชําระไม่ดี ค้ างชําระเป็ นเวลานาน หรื อมีปัญหาเรื องฐานะการเงิน บริ ษัทจะ
ควบคุมดูแลลูกหนีดังกล่าวเป็ นพิเศษ และจะพิจารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเป็ นรายๆ ไป
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- ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืนคือลูกหนีทีเกิดจากค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานจ่ายล่วงหน้ าและตัดจ่ายตามระยะเวลาของค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน เงินทด
รองจ่ายพนักงาน 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 ษัทโดยปกติจะเป็ นสัดส่วนไม่ถึงร้ อยละ 1 ของ
สินทรัพย์รวม
(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 มียอดสินค้ าคงเหลือน้ อยกว่า
ปี 2560 จํานวน 198.21 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58.74 ซึงสินค้ าคงเหลือทีลดลงนัน เนืองจากในปี ก่อนบริ ษัทมีการสํารองสินค้ า
ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ เพือรองรับลูกค้ าต่างประเทศ ในขณะทีปี นีบริ ษัทพยายามบริ หารระดับปริ มาณสินค้ าคงเหลือเพือลด
ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บและบํารุงรักษาสินค้ า จึงเป็ นผลให้ ปริ มาณสินค้ 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 รับสินค้ าจะนํามูลค่าของ
สินค้ าทีได้ รับไปตัดยอดเงินจ่ายล่วงหน้ า จนกว่าเงินทีจ่ายล่วงหน้ าจะลดลงตํากว่ายอดเงินทีตกลงกันไว้ บริ ษัทก็จะทําการโอนเงินจ่าย
ล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าให้ เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้ าทีกําหนดไว้ ในสัญญาซือขายสินค้ า ทังนี จํานวนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สําหรับผู้ผลิตสินค้ าแต่ละรายจะขึนอยูก่ บั ปริ มาณสินค้ าทีผู้จดั จําหน่ายมีข้อตกลงทีจะขายให้ กบั บริ ษัท การดําเนินนโยบายจ่ายชําระค่า
สินค้ าล่วงหน้ านีเป็ นลักษณะทัวไปสําหรับธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงเป็ นไปเพือประกันว่าผู้ผลิตสินค้ าจะขายสินค้ าที
ผู้ผลิตผลิตได้ ให้ แก่บริ ษัทตามจํานวนทีได้ มีการทําข้ อตกลงกันไว้ ทังนี บริ ษัทได้ จัดให้ มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงินเครดิตทัง
สําหรับลูกหนีการค้ าและเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า เพือพิจารณากลันกรองข้ อมูลของคู่ค้าทีมีข้อตกลงให้ บริ ษัทจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า
อาทิเช่น ข้ อมูลการจดทะเบียนของคูค่ ้ าและข้ อมูลด้ านการเงินรวมถึงข้ อมูลธุรกิจอืน ๆ เป็ นต้ น ทังนี คณะอนุกรรมการดังกล่าวนีจะต้ อง
มีผ้ บู ริ หารสูงสุดด้ านบริ หารการเงิ นเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นด้ วยทุกครั ง โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ าให้ แก่ค่คู ้ า
หลังจากได้ รับการอนุมตั ิจากคณะอนุกรรมการดังกล่าวภายใต้ วงเงินทีอนุมตั ิแล้ วเท่านัน นอกจากนี บริ ษัทได้ บริ หารความเสียงจากการ
จ่ายเงินล่วงหน้ าโดยลดวงเงินจ่ายล่วงหน้ าลงให้ เหลือเท่าทีจําเป็ นตามศักยภาพของคู่ค้าอย่างเหมาะสมด้ วย และปรับเปลียนจากการ
ซือผ่านคูค่ ้ าในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียทีต้ องจ่ายเงินล่วงหน้ าจากปริ มาณการสังซือคราวละมาก ๆ เป็ นการซือตรงจากผู้ผลิต
หรื อผ่านผู้จัดจํ าหน่ายรายย่อยทีละปริ มาณน้ อย ๆ โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัททังในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึงเมือได้ รับ
สินค้ าเข้ าคลังสินค้ าของบริ ษัทย่อยดังกล่าวครบจํานวนทีจ่ายเงินล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทจึงทําการจ่ายเงินล่วงหน้ ากลับไปให้ ผ้ ขู ายตาม
สัญญาซือขายสินค้ าถัดไปตามลําดับ
ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมียอดเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าจํานวน 12.83 ล้ านบาท และ 21.39 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.59 และร้ อยละ 3.30 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ สาเหตุทีจํานวนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าทีเพิมขึน เนืองมาจากดําเนินตาม
แนวนโยบายทีจะรักษาระดับสินค้ าคงเหลือให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม จึงต้ องมีค่คู ้ าธุรกิจทีจะทําให้ มนใจได้
ั
ว่าจะมีสินค้ าเพียงพอต่อ
ความต้ องการของลูกค้ า
(4) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ด้ วยลักษณะการประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริ ษัท ปั จจัยสําคัญทีทําให้ บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจ
ได้ อย่างต่อเนืองมาถึงปั จจุบนั คือการทีบริ ษัทสามารถจัดหาและรวบรวมสินค้ าจากแหล่งต่างๆ เพือจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าได้ ตลอดทังปี
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และส่งสินค้ าได้ ตามคุณภาพทีลูกค้ าต้ องการภายในเวลาทีกําหนด ซึงการทีบริ ษัทจะสามารถดําเนินการดังกล่าวได้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องมี
การลงทุนในคลังสินค้ าเพือใช้ ในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพสินค้ าให้ เพียงพอต่อการจําหน่ายในช่วงทีสินค้ าขาดแคลน และมีการ
ลงทุนในกองรถทีใช้ ในการขนส่งสินค้ าในขนาดทีบริ ษัทยังสามารถบริ 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 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยเป็ นส่วนของทีดิน อาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์สํานักงานจํานวน 216.73 ล้ าน
บาท และ 235.91ล้ านบาท ตามลําดับ และเป็ นส่วนของยานพาหนะจํานวน 59.20 ล้ านบาท และ 43.63 ล้ านบาท ตามลําดับ ณ สินปี
2561 บริ ษัทมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิมขึนจํานวน 3.62 ล้ านบาท สาเหตุหลักทีเพิมขึนในปี 2561 มาจากการซือทีดินที
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพือใช้ เป็ นคลังสินค้ าสําหรั บการจัดเก็บสินค้ าทีจัดหาจากผู้ผลิตในแถบภาคใต้ ของประเทศไทย ในส่วนของ
ยานพาหนะของบริ ษัทลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากการจําหน่ายรถบรรทุกขนส่งทีมีอายุการใช้ งานนานเกินกว่าทีบริ ษัทกําหนดและไม่ค้ มุ ค่า
กับค่าใช้ 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 าหนีอืนและเงินปั นผลค้ างจ่าย ซึง
หนีสินรวมของบริ ษัทลดลงจากปี 2560 จํานวน 247.09 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.69 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิมขึนของเงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเนืองมาจากการดําเนินงาน
องค์ประกอบของหนีสินทีสําคัญของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี
(1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินถือเป็ นเงินทุนหลักทีใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบันการเงินประกอบด้ วยตัวสัญญาใช้ เงิน (Promissory Note, “P/N”) สินเชือเพือการนําเข้ าสินค้ า (Trust Receipt,
“T/R”) และสินเชือเพือการส่งออก (Packing Credit, “P/C”) โดย ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 562.43 ล้ านบาท และ 353.13 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 69.59 และร้ อยละ
54.53 ของหนีสินรวม ตามลําดับ โดย ณ สินปี 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินปรับตัวลดลงจํานวน
209.30 ล้ านบาท จาก ณ สินปี 2560 หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 37.21 ซึงการลดลงของเงินกู้ยืมดังกล่างเป็ นไปตามนโยบายทีบริ ษัท
พยายามทีจะรักษาระดับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ 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 อคิดเป็ นร้ อย
ละ 3.01 และร้ อยละ 3.37 ของหนีสินรวมของบริ ษัท ตามลําดับ โดยปกติบริ ษัทจะมีเจ้ าหนีการค้ าในสัดส่วนทีค่อนข้ างตําเมือเทียบกับ
ปริ มาณการซือสินค้ าในแต่ละปี ทังนี เนืองจากผู้ผลิตสินค้ าส่วนใหญ่จะมีข้อกําหนดให้ บริ ษัทชําระเงินล่วงหน้ าค่าสินค้ า หรื อหาก
ยินยอมให้ ชําระเงินหลังได้ รับสินค้ า ระยะเวลาเครดิตจะค่อนข้ างสัน กล่าวคือประมาณ 7 – 15 วัน ดังจะพิจารณาได้ จากอัตราส่วน
ระยะเวลาชําระหนีเฉลียของบริ ษัทประมาณ 11.00 วัน และ 8.00 วัน สําหรับปี 2560 และปี 2561 ตามลําดับ ซึงอยูใ่ นระดับปกติ
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- เจ้ าหนีอืน
เจ้ าหนีอืน ส่วนใหญ่เกิดจากรายจ่ายเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท แต่ยงั มิได้ ชําระ อาทิเช่น โบนัสค้ างจ่าย เจ้ าหนี
กรมสรรพากร ค่าบริ การตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย ค่าบริ การขนส่งค้ างจ่าย ค่าเช่าทีดินและอาคารค้ างจ่าย และค่าบริ 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 น
ร้ อยละ 2.34 และร้ อยละ 3.74 ของหนีสินรวมตามลําดับ ซึงเพิมขึน 5.34 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 3.32 ซึงเจ้ าหนีอืนของบริ ษัทดังที
กล่าวข้ างต้ นเป็ นไปตามเงือนไขการจ่ายชําระทีบริ ษัทตกลงกับคูค่ ้ า
(3) หนีสินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหนีทีเกิดจากการให้ บริ การสินเชือของสถาบันการเงินในการซือรถบรรทุกขนส่งและรถที
ใช้ งานอืนๆ ของบริ ษัท ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมียอดหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 7.47 ล้ านบาท และ 3.18
ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.90 และร้ อยละ 0.49 ของหนีสินรวม ตามลําดับ โดยยอดหนีคงค้ างลดลง เนืองจาก
การจ่ายชําระคืนตามกําหนดเวลาของสัญญา
(4) หนีสินอืน
หนีสินอืน ประกอบด้ วยหนีสินภาษี มูลค่าเพิม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนีสินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี เงินประกัน
พนักงานค้ างชําระ เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า เป็ นต้ น หนีสินอืนโดยทัวไปจะมียอดคงค้ างไม่สงู หรื อประมาณ 5 – 7 ล้ านบาท หรื อ
ประมาณร้ อยละ 1 ของหนีสินรวม โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็ นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ สินปี 2560 และปี 2561
บริ ษัทมียอดหนีสินอืนรวมจํานวน 5.55 ล้ านบาท และ 4.74 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.69 และร้ อยละ 0.73
ของหนีสินรวม ตามลําดับ ซึงถือว่าอยูใ่ นระดับปกติ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม) ณ สินปี 2560 และปี 2561 มีจํานวน 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 ส่วนของผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทเพิมขึนจํานวน 91.34 ล้ านบาท จาก ณ สินปี 2561 เนืองมาจากในระหว่างวันที 19 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัท
เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัวไปครังแรกจํานวน 75 ล้ านหุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 โดยเสนอขายราคา
หุ้นละ 1.80 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสิน 135 ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัทมีทุนชําระแล้ วเพิมขึน 37.50 ล้ านบาท และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เพิมขึน 85.34 ล้ านบาท โดยหุ้นของบริ ษัทเริ มการซือขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 และบริ ษัท
ได้ 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 แหล่ง
เงินทุนหลักทีบริ ษัทใช้ ในการดําเนินธุรกิจทีผ่านมาจะมาจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินร่วมกับเงินทีได้ จากกําไรทีบริ ษัทได้ รับ
จากการดําเนินธุรกิจสะสมมาอย่างต่อเนือง โดยบริ ษัทพยายามทีจะรักษาระดับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยู่ในระดับที
เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงทีผ่านมาอยู่ในระดับไม่เกินกว่า 4 – 5 เท่า ทังนี ณ สินปี 2561 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นลดลง 2.58 เท่า จากส่วนของผู้ถือหุ้นทีเพิมขึนซึงมาจากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนจํานวน 125.94 ล้ านบาทและการเพิมทุนโดย
เสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะปรับลดลงอีกเนืองจากบริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิมขึน ซึงจะทําให้
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เป็ นการเพิมศักยภาพให้ บริ ษัทสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ มากขึนเพือรองรับการเติบโตของยอดขายทีคาดว่าจะเพิมขึนใน
อนาคต
3.

การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง

หน่วย: ล้ านบาท

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

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)
(0.09)
(1.12)
5.63
(13.29)
(10.83)
43.56
49.18
35.89
49.18
35.89
25.06

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
สําหรับปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในการดําเนินงานจํานวน 36.98 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการใช้ เงินไปใน
การรวบรวมสินค้ าเพือนํามาจําหน่าย โดยใช้ เงินไปในสินค้ าคงเหลือเพิมขึนจํานวน 123.54 ล้ านบาท ถึงแม้ จะได้ รับการชดเชยจากการ
รับชําระหนีจากลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนจากกิจการอืนเพิมขึนจํานวน 45.22 ล้ านบาท และมีเงินได้ มาจากเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
จํานวน 23.56 ล้ านบาท แต่ยงั ไม่เพียงพอชดเชยกับกระแสเงินสดใช้ ไปจากการดําเนินงาน สําหรับปี 2561 บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มา
จากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 143.85 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือเป็ นจํานวน 194.72 ล้ านบาท เจ้ าหนี
การค้ าและเจ้ าหนีอืนเพิมขึนจํานวน 1.68 ล้ านบาท ถึงแม้ บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ สําหรับปี 2561 จํานวน 35.96 ล้ านบาท และลูกหนี
การค้ าและลูกหนีอืนจากกิจการอืนเพิมขึนจํานวน 37.43 ล้ านบาทก็ตาม
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
สําหรั บปี 2560 บริ ษัทมีกระเงินสดสุทธิ ใช้ ไปจากกิจกรรมการลงทุนจํ านวน 7.09 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ ใช้ ไปในการซือ
สินทรัพย์ถาวรเพิมขึนจํานวน 12.26 ล้ านบาท ซึงเกียวกับการก่อสร้ างคลังเก็บสินค้ าทีจังหวัดสุราษฎร์ ธานีต่อเนืองจากปี 2559 โดย
ได้ รับการชดเชยจากเงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรจํานวน 5.94 ล้ านบาท ในขณะทีสําหรับปี 2561 บริ ษัทมีเงินสดใช้ ไปจาก
กิจกรรมลงทุนจํานวน 21.48 ล้ านบาท โดยเกิดจากการใช้ ไปในสินทรัพย์ถาวรทีเพิมขึนจํานวน 28.51 ล้ านบาท ซึงเป็ นส่วนใหญ่จะใช้
ไปในการก่อสร้ างโรงงานทีจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และมีเงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรประเภทรถบรรทุกเก่า จํานวน 6.91 ล้ าน
บาท
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
สําหรับปี 2560 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 30.88 ล้ านบาท โดยมาจากเงินเบิกเกินบัญชี
และเงิ น ให้ ก้ ูยื มระยะสันจากสถาบันการเงิ นจํ านวน 53.94 ล้ า นบาท และเงิ น สดรั บ จากการเพิมทุน จํ า นวน 36.50 ล้ านบาท ใน
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ขณะเดียวกันบริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลค้ างจ่ายจากปี 2559 จํานวน 41.04 ล้ านบาท มีการจ่ายดอกเบีย และจ่ายชําระคืนหนีสิน
ตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 12.22 ล้ านบาท และ 6.29 ล้ านบาท ตามลําดับในขณะทีสําหรับปี 2561 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 121.4 ล้ านบาท แม้ จะมีเงินสดรับจากการเพิมทุนจํานวน . ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักของการ
ใช้ ไปในการจ่ายชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 209.3 ล้ านบาท และ ในขณะเดียวกันบริ ษัท
ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลค้ างจ่ายจากปี 2560 จํานวน 33.75 ล้ านบาท มีการจ่ายดอกเบีย และจ่ายชําระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าทาง
การเงินจํานวน 10.67 ล้ านบาท และ 4.29 ล้ านบาท ตามลําดับ
4.

อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ทีผ่านมา สินทรัพย์หมุนเวียนหลักของบริ ษัทคือลูกหนีการค้ า สินค้ าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า ซึงรวมกันคิดเป็ น
ร้ อยละประมาณ 40 - 50 ของสินทรัพย์รวม โดยแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลัก ประกอบด้ วย เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และ
เจ้ าหนีการค้ า ทังนี ณ สินปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.77 เท่า และ 0.81 เท่า ตามลําดับ ซึงบริ ษัทมี
อัตราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนเล็กน้ อย ในขณะทีหากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ สินปี 2560และปี 2561 ซึงเท่ากับ
0.20 เท่า และ 0.39 เท่า ตามลําดับ ก็พบว่ามีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วทีเพิมขึน เนืองจากบริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนทีไม่จดั เป็ น
สินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องหมุนเร็ วในการคํานวณอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว คือสินค้ าคงเหลือทีลดลง นอกจากนี อัตราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสดอยู่ที (0.06) เท่า และ 0.23 เท่า ณ สินปี 2560และปี 2561 ตามลําดับ เมือพิจารณาถึงอัตราส่วนความสามารถ
ชําระดอกเบียทีระดับ (0.88) เท่า และ 3.26 เท่า ตามลําดับ และอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันทีระดับ (0.51) เท่า และ
(1.86) เท่า ตามลําดับ ซึงลดลง แม้ ว่าบริ ษัทกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็ นบวก แต่เนืองจากในปี
ต้ องใช้ เงินทุนในการ
ขยายการขยายการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หลังจากการปรับปรุงกลยุทธ์การบริ หารต้ นทุน และขยายธุรกิจ จะทําให้ บริ ษัทมีผลการที
ดีขนอย่
ึ างต่อเนือง
ในส่วนของ Cash Cycle ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมี Cash Cycle ที 126.71 วัน และ 116.02 วัน ตามลําดับ โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ จากการจัดจําหน่ายสินค้ าและการบริ หารสินค้ าคงคังให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม และ
เน้ นการขายแบบส่งตรง
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้ นสําหรับการขายสินค้ าและการให้ บริ การร้ อยละ 23.75 และร้ อยละ 16.11
ตามลําดับ ลดลงเนืองจากราคาสินค้ าทีลดลง และต้ นทุนสินค้ าทีราคายังคงสูง และเป็ นสาเหตุหลักให้ อตั ราส่วนกําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ของบริ ษัทลดลงจากร้ อยละ 1.25 เป็ นร้ อยละ (2.40) ในปี
แม้ บริ ษัทจะสามารถลดค่าใช้ จ่ายเกียวกับการขายและบริ หารได้ มี
ประสิทธิภาพดีขนก็
ึ 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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รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่ านผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยเป็ นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏใน
รายงานประจําปี ซึงงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสม
และถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ มีการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการทีสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทังมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอ
ถูกต้ อง ทันเหตุการณ์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีและดํารงไว้ ซึงระบบการบริ หารความเสียงและระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพือให้ มนใจว่
ั าข้ อมูลทางบัญชีมีความน่าเชือถือ และมีความเพียงพอทีจะดํารงไว้ ซงทรั
ึ พย์สนิ ของบริ ษัท และเพือป้องกันมิให้
เกิ ด การทุจ ริ ต หรื อ การดํ า เนิ น การที ผิ ด ปกติ อ ย่า งมี ส าระสํา คัญ ทังนี คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ง ตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ ง
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็ นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวกับรายการกับ
กิจการหรื อบุคคลทีเกียวข้ องกัน เพือให้ แน่ใจในข้ อมูลสารสนเทศในรายงานทางการเงินว่ามีการจัดทําตามวัตถุประสงค์ภายใต้ ระบบ
บรรษัทภิบาลทีดี
คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีความเห็นว่าการกํากับดูแลทีดี การบริ หารความเสียง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้ างความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลได้ วา่ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินของบริ ษัทฯ
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ได้ จดั ทําขึนภายใต้ มาตรฐานรายงานทางการเงิน ภายใต้ นโยบายบัญชีทเหมาะสมและถื
ี
อปฏิบตั ิ
อย่างสมําเสมอมีการใช้ ดลุ ยพินิจทีเหมาะสมอย่างระมัดระวัง มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง และทันเหตุการณ์

นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกําจร
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ้น
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึงประกอบด้วย
กรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยประธาน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระและไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใน
คณะกรรมการชุดย่อยอืน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดปั จจุบนั ประกอบด้วย
1. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายพนม ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
สําหรับในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั มีการประชุมรวมทังสิน 2 ครัง โดยครังที 1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม จํานวน 2
ท่าน เนืองจากเป็ นเรืองพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ ซึงคุณธิญาดา ต้องออกจากห้องประชุม โดยให้คณะกรรมการสรร
หาทีเหลือเป็ นผูพ้ จิ ารณาและครังที 2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม จํานวน 2 ท่าน ซึงประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องออกจากห้องประชุม เนืองจากเป็ นกรรมการทีออกตามวาระ
เพือเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรืองต่างๆ ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึงได้มรี ายงานผล
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างสมําเสมอ ทังนี สามารถสรุปสาระสําคัญของงานทีได้ปฏิบตั ใิ นปี 2561 ดังต่อไปนี
1)

พิจารณาการแต่งตังกรรมการทีครบกําหนดวาระ เพือเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึง เพือนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ในการพิจาณาแต่งตังกรรมการทีครบกําหนดวาระเพือเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึงนัน คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยเห็นว่า กรรมการทังสามท่านยังคง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดและได้ปฏิบติหน้าทีด้วยความระมัดระวัง มีความตังใจในการปฏิบตั หิ น้าที
อย่างสมําเสมอและเต็มใจ รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษทั และผูถ้ อื
หุน้
2) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพือเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริษทั
3) พิจ ารณาค่ า ตอบแทนของกรรมการผู้จ ัด การ เพือเสนอทีประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ในการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
กรรมการและกรรมการผู้ จ ัด การ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนได้ พิจ ารณาโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย และผลการปฏิบตั งิ านรวมถึงผลประกอบการของบริษทั
4) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั ทังคณะและกรรมการผูจ้ ดั การ
ในปี 2561 ทีผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั งิ านทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่าง
ครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระ เพือประโยชน์โดยรวมต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ อย่าง
เหมาะสมแล้ว

(นายวิชยั

พรกีรติวฒ
ั น์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึงเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านการเงิน การบัญชี และการบริ หารจัดการ และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามทีกําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายนามดังต่อไปนี
1. ดร.สฤษดิ
โชคชัยนิรันดิ
ประกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิชยั
พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวภัทรวรรณ
มานัสสถิตย์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บัติ หน้ า ที ตามกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบที คณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมายซึง
สอดคล้ อง กับข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุม
รวม 5 ครัง เพือพิจารณาเรื องต่างๆโดยได้ มีการหารื อร่วมกับ คณะกรรมการบริ หารความเสียง บริ ษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด
และผู้สอบบัญชีในเรื องทีเกียวข้ อง และได้ รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง สรุ ปสาระสําคัญของภารกิจได้
ดังนี
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี งบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับ
ผู้สอบบัญชีและฝ่ ายจัดการ โดยผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นชอบรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงือนไข คณะกรรมการตรวจสอบได้ ซกั ถาม
และพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีในประเด็นทีสําคัญ (Key Audit Matters :KAMs) รวมทังมาตรฐานการสอบบัญชีและ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีมีการเปลียนแปลง การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินว่าเพียงพอทันเวลาและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ งบการเงินพร้ อม
ทังให้ คาํ แนะนํา ข้ อคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์เพือให้ งบการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ องเชือถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
รายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับรายการเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ของบริ ษั ท และบริ ษัท ย่อ ยก่อ นนํ าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ถื อหุ้น ตามที กํ า หนดโดยถื อหลัก ความถูกต้ อ ง
ระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่ งใส คํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท และผู้มีส่วนได้ เสีย รวมทังการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอสอดคล้ อง กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากบริ ษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด
และการบริ หารความเสียงของบริษัท และ บริ ษัทย่อย โดยพิจารณาในเรื องการดําเนินงาน การดูแลทรัพย์สนิ การป้องกันความ
ผิดพลาดเสียหายหรื อทุจริ ต การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับต่างๆโดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและของ
ผู้สอบบัญชีทีมีนยั สําคัญ การแก้ ไขปรับปรุงประเด็น สําคัญตามรายงานการตรวจสอบ และรับทราบการบริ หารจัดการความเสียง
สําคัญขององค์กรโดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสียงซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นเกียวกับการประเมิน
ความเพียงพอเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพของระบบการ ควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสียงของบริษัท
การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารจัด การตามหลัก การของการกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี เพื อ
ให้ การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใสและเป็ นธรรมสร้ างความเชือมันและเชือถือได้ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียโดยการถือปฏิบตั ิตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คดั เลือกและพิจารณาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด โดยพิจารณา คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเป็ นอิสระตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง และคุณภาพงานการสอบบัญชีในรอบปี ทีผ่านมา โดยเห็นว่าเป็ นผู้มีความเข้ าใจธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดี ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นชอบให้ เสนอแต่งตังบริ ษัท
สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
จัดให้ มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทังคณะ
โดยผลการประเมิ น ในภาพรวมอยูใ นระดับ ดี แสดงให้ เ ห็ น ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ครบถ้ ว นตาม
ทีได้ รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษัท และมีการปฏิบตั ิงานทีสอดคล้ องกับแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สอดคล้ องกับกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินโดยถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ รวมทังการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในการบริ หารความเสียงทีเหมาะสม มี
การถือปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้ อง

ดร.สฤษดิ โชคชัยนิรันดิ
ประกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

188

รายงานประจําปี 2561 • บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที 3 ธันวาคม 256
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึงประกอบด้ วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแส
เงินสดรวม สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สด สําหรับปี สินสุดวันเดียวกันของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส
จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทตามข้ อกําหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี ข้ าพเจ้ าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ า
ได้ รับเพียงพอและเหมาะสม เพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
1. รายการบัญชีกบั กิจการทีเกียวข้ องกัน
กลุม่ บริ ษัทมีรายการบัญชีกบั กิจการทีเกียวข้ องกันจํานวนหลายแห่ง ตามทีได้ อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ
27 ซึงกลุม่ บริ ษัทต้ องกําหนดวิธีการรวบรวมข้ อมูลเพือเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ อย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง และมี
การกําหนดนโยบายด้ านราคาเป็ นไปตามการค้ าทัวไปตามราคาตลาด
ข้ าพเจ้ าได้ ทําการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกียวกับการรวบรวมข้ อมูลรายการ
บัญชีกบั กิจการทีเกียวข้ องกัน ข้ าพเจ้ าได้ สมุ่ ตรวจสอบรายการบัญชีกบั กิจการทีเกียวข้ องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ ากับ
กิจการทีเกียวข้ องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กบั กิจการทีเกียวข้ องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายจากกิ จการทีเกี ยวข้ องกัน ตรวจสอบนโยบายการกํ าหนดราคา และได้ วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบรายการทีผิดปกติอย่างมี
สาระสําคัญ
จากผลการตรวจสอบข้ า งต้ น ให้ ผ ลเป็ น ที น่า พอใจ และข้ า พเจ้ า ไม่พ บรายการผิ ด ปกติ ที ขัด ต่อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่า งเป็ น
สาระสําคัญ
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2. ความครบถ้ วนของการรับรู้รายได้ จากการขายต่างประเทศ
รายได้ จากการขายสินค้ ารับรู้เมือบริ ษัทได้ โอนความเสียงและผลตอบแทน ทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า
ให้ กับผู้ซือแล้ ว งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี สินสุดวันที ธันวาคม 6 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายต่างประเทศ จํานวน
349.18 ล้ านบาท คิดเป็ น 27.17% ของรายได้ รวม โดยเงือนไขในการขายต่างประเทศของบริ ษัทมีหลายเงือนไข ซึงในแต่ละเงือนไขมี
การโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญให้ กบั ลูกค้ าต่างกัน จึงอาจส่งผลต่อความถูกต้ องและครบถ้ วนของการรับรู้รายได้
จากการขายต่างประเทศ
ข้ าพเจ้ าได้ ทําการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี และการรับชําระเงิน ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีรายได้
จากการขายต่างประเทศ รวมถึงการตรวจตัดยอดขายก่อน และหลังวันสินงวด เพือให้ มนใจว่
ั ารายได้ มีการบันทึกถูกต้ องและครบถ้ วน
ตรงตามงวดบัญชี
เรืองอืน
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน ของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ทีแสดงเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอืน โดยได้ แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที กุมภาพันธ์
ข้ อมูลอืน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอืน ข้ อมูลอืนประกอบด้ วย ข้ อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานประจําปี นนั ซึงคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอืนและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชือมันต่อข้ อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอืนมีความขัดแย้ งทีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ ทีได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอืนมีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
สือสารเรื องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล เพือให้ ผ้ มู ีหน้ าทีในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลทีแสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้ องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพือให้ สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดง
ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื อง
ทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนือง เว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุม่
บริ ษัทหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลมีหน้ าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึง
รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูง แต่ไม่ได้ เป็ นการรั บประกันว่าการ
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ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้ เสมอไป
ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงิน
เหล่านี
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
 ระบุแ ละประเมิ น ความเสี ยงจากการแสดงข้ อมูล ที ขัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ในงบการเงิ น
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ
ความเสียงเหล่านัน และได้ หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้ าพเจ้ า ความเสียงทีไม่พบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูง
กว่าความเสียงทีเกิดจากข้ อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตังใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลทีไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกี ยวข้ องกับ การตรวจสอบ เพื อออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องซึงจัดทําขึนโดยผู้บริ หาร
 สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผู้บริ หาร และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทีได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที
อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่
ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินทีเกียวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ด
เผยข้ อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลียนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี
ทีได้ รับจนถึงวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
กลุม่ บริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามทีควรหรื อไม่
 ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สอสารกั
ื
บผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ทีสําคัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที
ได้ วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้ าพเจ้ า
ได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
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ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าทีในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้ องกับความเป็ น
อิสระ และได้ สือสารกับผู้มีห น้ าทีในการกํ ากับ ดูแลเกี ยวกับความสัมพันธ์ ทังหมดตลอดจนเรื องอืน ซึงข้ า พเจ้ า เชื อว่ามีเหตุผลที
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ า และมาตรการทีข้ าพเจ้ าใช้ เพือป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื องทีสือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญมากทีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื องเหล่านีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่
กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่
ควรสือสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ า เพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการ
สือสารดังกล่าว

(นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
กรุงเทพมหานคร : 5 กุมภาพันธ์ 256
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บรษัท อ ชย บ อ มส จ กัด (มห ชน) ละบรษัทย่ อย
งบ สดงฐ นะก ร งน
ณ วันท 31 ธันว คม 2561
สนทรัพย์
บท
หม ย หต
สนทรัพย์หมน วยน
งนสด ละร ยก ร ทยบ ท่ งนสด
ลกหนก รค้ ละลกหนอน
งนจ่ ยล่วงหน้ ค่ สนค้
งน ห้กย้ มระยะสัน ก่บรษัทย่อย
สนค้ คง หลอ
สนทรัพย์หมน วยนอน
รวมสนทรัพย์หมน วยน
สนทรัพย์ ม่หมน วยน
งนลงทน นบรษัทย่อย
งนลงทน นบรษัทท กยวข้องกัน
งนฝ กธน ค รตดภ ระค ประกัน
ทดน อ ค ร ละอปกรณ์
สนทรัพย์ ม่มตัวตน
สนทรัพย์ภ ษ งน ด้รอก รตัดบัญช
สนทรัพย์ ม่หมน วยนอน
ภ ษ งน ด้ถกหัก ณ ทจ่ ย
อน
รวมสนทรัพย์ ม่หมน วยนอน
รวมสนทรัพย์ ม่หมน วยน

งบก ร งนรวม
2561
2560

งบก ร งน ฉพ ะกจก ร
2561
2560

3.2 ละ 4
3.3 ละ 5
6
7
3.4 ละ 8

25,059,692
131,034,581
21,392,719
139,238,924
11,028,813
327,754,729

35,889,403
94,122,257
12,829,918
337,444,066
17,864,100
498,149,744

13,307,748
104,327,886
61,597,863
37,600,000
48,990,094
1,309,007
267,132,598

13,419,842
81,078,259
155,660,593
37,600,000
141,796,445
2,354,078
431,909,217

3.5 ละ 9
10
11
3.6 ละ 12
3.7 ละ 13
3.10 ละ 22

10,000,000
279,546,928
1,926,365
19,440,284

10,000,000
275,929,120
2,600,309
9,245,584

18,008,134
10,000,000
239,374,156
1,853,466
19,019,227

19,293,386
10,000,000
226,019,635
2,491,335
6,706,847

861,886
8,110,061
8,971,947
319,885,524

1,092,959
11,179,356
12,272,315
310,047,328

286,761
6,879,229
7,165,990
295,420,973

283,244
8,816,299
9,099,543
273,610,746

647,640,253

808,197,072

562,553,571

705,519,963

รวมสนทรัพย์

หม ย หตประกอบงบก ร งน ปนส่วนหนงของงบก ร งนน

บรษัท อ ชย บ อ มส จ กัด (มห ชน) ละบรษัทย่ อย
งบ สดงฐ นะก ร งน
ณ วันท 31 ธันว คม 2561
หนสน ละส่ วนของผ้ ถอห้ น
บท
งบก ร งนรวม
หม ย หต
หนสนหมน วยน
งนก้ยมระยะสันจ กสถ บันก ร งน
จ้ หนก รค้ ละ จ้ หนอน
ส่วนของหนสนต มสัญญ ช่ ก ร งน
ทถงก หนดช ระภ ย นหนงป
ภ ษ งน ด้นตบคคลค้ งจ่ ย
งนปันผลค้ งจ่ ย
หนสนหมน วยนอน
รวมหนสนหมน วยน
หนสน ม่หมน วยน
หนสนต มสัญญ ช่ ก ร งน
ส รองผลประ ยชน์ระยะย ว
ของพนักง น
รวมหนสน ม่หมน วยน
รวมหนสน

2561

2560

งบก ร งน ฉพ ะกจก ร
2561
2560

14
15

353,132,427
46,026,804

562,431,004
44,317,765

198,845,964
120,664,729

440,761,004
77,362,058

3.8 ละ 16

2,034,541
1,118,619
2,483,710
404,796,101

4,292,185
2,853,059
33,750,000
1,237,996
648,882,009

2,387,279
321,897,972

348,072
33,750,000
1,053,011
553,274,145

3.8 ละ 16

1,143,388

3,177,929

3.9 ละ 17

2,256,745
3,400,133
408,196,234

3,222,694
6,400,623
655,282,632

20

หม ย หตประกอบงบก ร งน ปนส่วนหนงของงบก ร งนน

1,765,733
1,765,733
323,663,705

2,182,556
2,182,556
555,456,701

บรษัท อ ชย บ อ มส จ กัด (มห ชน) ละบรษัทย่ อย
งบ สดงฐ นะก ร งน
ณ วันท 31 ธันว คม 2561
หนสน ละส่ วนของผ้ ถอห้ น (ต่อ)
บท
งบก ร งนรวม
หม ย หต
ส่วนของผ้ถอห้น
ทน รอนห้น
18
ทนจดทะ บยน
ห้นส มัญ 300,000,000 ห้น มลค่ ห้นละ 0.50 บ ท
ทนทช ระ ล้ว
ห้นส มัญ 300,000,000 ห้น มลค่ ห้นละ 0.50 บ ท
ห้นส มัญ 225,000,000 ห้น มลค่ ห้นละ 0.50 บ ท
ส่วน กนมลค่ ห้นส มัญ
ส่วน กนทนจ กก รรวมธรกจภ ย ต้
ก รควบคม ดยวกัน
ก ร(ข ดทน)สะสม
จัดสรร ล้ว
ทนส รองต มกฏหม ย
19
ยัง ม่ ด้จดั สรร
องค์ประกอบอนของส่วนของผ้ถอห้น
รวมส่วนของบรษัท หญ่
ส่วน ด้ สยท ม่มอ น จควบคม
รวมส่วนของผ้ถอห้น
รวมหนสน ละส่วนของผ้ถอห้น

หม ย หตประกอบงบก ร งน ปนส่วนหนงของงบก ร งนน

2561

2560

งบก ร งน ฉพ ะกจก ร
2561
2560

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000
90,507,012

112,500,000
5,170,000

150,000,000
90,507,012

112,500,000
5,170,000

2,482,778

2,482,778

-

6,100,000
4,301,420
(10,030,534)
243,360,676
(3,916,657)
239,444,019

6,100,000
34,489,342
(9,081,973)
151,660,147
1,254,293
152,914,440

6,100,000
(7,717,146)
238,889,866
238,889,866

6,100,000
26,293,262
150,063,262
150,063,262

647,640,253

808,197,072

562,553,571

705,519,963

-

บรษัท อ ชย บ อ มส จ กัด (มห ชน) ละบรษัทย่ อย
งบก รข ดทน บด สรจ
ส หรับปสนสดวันท 31 ธันว คม 2561
บท
งบก ร งนรวม
หม ย หต

งบก ร งน ฉพ ะกจก ร
2561
2560

2561

2560

1,285,323,426
3,506,779

1,239,550,779
1,348,270

1,110,575,079
-

1,131,181,898
-

รวมร ย ด้

2,160,142
7,217,708
9,377,850
1,298,208,055

5,159,552
5,159,552
1,246,058,601

1,285,965
4,680,871
5,966,836
1,116,541,915

17,263,823
6,925,569
24,189,392
1,155,371,290

ค่ ช้จ่ ย
ต้นทนข ย
ต้นทนบรก ร
ต้นทน นก รจัดจ หน่ ย
ค่ ช้จ่ ย นก รบรห ร
ข ดทนจ กอัตร ลก ปลยน
ค่ ตอบ ทนกรรมก ร
ต้นทนท งก ร งน
รวมค่ ช้จ่ ย

1,078,132,837
3,089,516
165,159,992
80,702,806
2,960,000
11,416,588
1,341,461,739

945,171,048
1,046,342
172,797,257
87,365,151
6,671,758
2,870,000
13,108,960
1,229,030,516

930,850,604
149,727,390
72,216,281
2,960,000
7,916,109
1,163,670,384

898,541,532
159,389,912
73,043,176
6,672,931
2,870,000
10,924,115
1,151,441,666

(43,253,684)

17,028,085

(47,128,469)

3,929,624

(7,292,240)

1,605,800

(12,473,516)

(4,021,499)

(35,961,444)

15,422,285

(34,654,953)

7,951,123

ร ย ด้
ร ย ด้จ กก รข ย
ร ย ด้จ กก รบรก ร
ร ย ด้อน
ก รจ กอัตร ลก ปลยน
งนปันผลรับ
อน

9
8

20
21

ก ร(ข ดทน)ก่อนภ ษ งน ด้
ค่ ช้จ่ ย(ร ย ด้)ภ ษ งน ด้

22

ก ร(ข ดทน)ส หรับป

หม ย หตประกอบงบก ร งน ปนส่วนหนงของงบก ร งนน

บรษัท อ ชย บ อ มส จ กัด (มห ชน) ละบรษัทย่ อย
งบก รข ดทน บด สรจ (ต่อ)
ส หรับปสนสดวันท 31 ธันว คม 2561
บท
งบก ร งนรวม
หม ย หต
ก ร(ข ดทน) บด สรจอน
ผลต่ งของอัตร ลก ปลยนจ กก ร ปลงค่ งบก ร งน
ผลก รจ กก รประม ณก รต มหลักคณตศ สตร์ ประกันภัย
ส หรับ ครงก รผลประ ยชน์ของพนักง น 17
องค์ประกอบของภ ษ งน ด้
ผลก รจ กก รประม ณก รต มหลักคณตศ สตร์ ประกันภัย
ส หรับ ครงก รผลประ ยชน์ของพนักง น - สทธจ กภ ษ

2561

งบก ร งน ฉพ ะกจก ร
2561
2560

2560

(1,308,497)

(260,000)

1,203,097
(240,619)

2,447,614
(489,631)

805,681
(161,136)

219,674
(43,935)

962,478

1,957,983

644,545

175,739

ก ร(ข ดทน) บด สรจอนส หรับป

(346,019)

1,697,983

644,545

175,739

ก ร(ข ดทน) บด สรจรวมส หรับป

(36,307,463)

17,120,268

(34,010,408)

8,126,862

(31,150,400)
(4,811,044)
(35,961,444)

15,633,011
(210,726)
15,422,285

(34,654,953)
(34,654,953)

7,951,123
7,951,123

(31,136,483)
(5,170,980)
(36,307,463)

17,330,994
(210,726)
17,120,268

(34,010,408)
(34,010,408)

8,126,862
8,126,862

(0.108)

0.074

(0.120)

0.037

289,315,068

212,600,000

289,315,068

212,600,000

ก ร บ่งปันก ร(ข ดทน)
ส่วนท ปนของบรษัท หญ่
ส่วนท ปนของส่ วน ด้ สยท ม่มอ น จควบคม

ก ร บ่งปันก ร(ข ดทน) บด สรจรวม
ส่วนท ปนของบรษัท หญ่
ส่วนท ปนของส่ วน ด้ สยท ม่มอ น จควบคม

ก ร(ข ดทน)ต่อห้นส่วนท ปนของบรษัท หญ่
ก ร(ข ดทน)ต่อห้นขันพนฐ น
3.11
จ นวนห้นส มัญท ช้ค นวณก ร(ข ดทน)ต่อห้น (ห้น)

หม ย หตประกอบงบก ร งน ปนส่วนหนงของงบก ร งนน

-

-

บรษัท อ ชย บ อ มส จ กัด (มห ชน) ละบรษัทย่ อย
งบกระ ส งนสด (1/2)
ส หรับปสนสดวันท 31 ธันว คม 2561
บท
งบก ร งนรวม
2561
กระ ส งนสดจ กกจกรรมด นนง น
ก ร(ข ดทน)ก่อนภ ษ งน ด้
ปรับกระทบก ร(ข ดทน)ก่อนภ ษ งน ด้
ปน งนสดรับ (จ่ ย)จ กก รด นนง น:
ค่ สอมร ค
ปร กรมคอมพว ตอร์ตดั จ หน่ ย
ตัดจ่ ยภ ษถกหัก ณ ทจ่ ย
(ก ร)ข ดทนจ กก รจ หน่ ยอปกรณ์
ข ดทนจ กก ร ลก ช้ ปร กรมคอมพว ตอร์
หนสญ
(กลับร ยก ร)หนสงสัยจะสญ-ลกหนก รค้
(กลับร ยก ร)หนสงสัยจะสญ- งนจ่ ยล่วงหน้ ค่ สนค้
หนสงสัยจะสญ- งนประกัน
ข ดทนทยัง ม่ กดขนจ กสัญญ ซอข ย
งนตร ต่ งประ ทศล่วงหน้
(ก ร)ข ดทนทยัง ม่ กดขนจ กอัตร ลก ปลยน
ค่ ผอมลค่ ลดลงของสนค้ พมขน
ข ดทนจ กก รด้อยค่ งนลงทน นบรษัทย่อย
ค่ ช้จ่ ยผลประ ยชน์ระยะย วของพนักง น
ข ดทนจ กค่ สน หมทด ทน
งนปันผลรับ
ดอก บยรับ
ดอก บยจ่ ย
ก ร(ข ดทน)จ กก รด นนง นก่อนก ร ปลยน ปลง
นส่ วนประกอบของสนทรัพย์ ละหนสนด นนง น
ก ร ปลยน ปลง นส่ วนประกอบของสนทรัพย์
ด นนง น( พมขน)ลดลง
ลกหนก รค้ ละลกหนอน
งนจ่ ยล่วงหน้ ค่ สนค้
สนค้ คง หลอ
สนทรัพย์หมน วยนอน
สนทรัพย์ ม่หมน วยนอน

หม ย หตประกอบงบก ร งน ปนส่วนหนงของงบก ร งนน

2560

งบก ร งน ฉพ ะกจก ร
2561
2560

(43,253,684)

17,028,085

(47,128,469)

3,929,624

18,062,487
671,816
496,372
(104,737)
547,600
481,688
(372,611)
20,000

17,876,246
583,463
(4,381,699)
4
(101,295)
812,078
-

10,846,333
637,869
357,694
617,211
547,600
481,688
(372,611)
20,000

10,634,309
558,301
(1,847,854)
4
(26,080)
-

31,705
(24,700)
3,488,592
570,846
(121,487)
10,675,232

431,166
4,578
204,942
628,898
35,101
(152,350)
12,856,323

31,705
(24,700)
4,586,510
2,285,222
388,858
(1,434,634)
7,214,852

431,166
9,283
204,942
550,223
35,101
(17,263,823)
(2,251,014)
10,711,578

(8,830,881)

45,825,540

(20,944,872)

5,675,760

(37,426,298)
(8,737,790)
194,716,550
6,338,915
(51,062)

45,219,601
23,558,821
(123,822,684)
(2,625,887)
(4,843,950)

(22,447,601)
93,887,741
88,219,841
687,377
(1,183,287)

45,114,349
(31,423,692)
(61,141,703)
(544,488)
(4,413,746)

บรษัท อ ชย บ อ มส จ กัด (มห ชน) ละบรษัทย่ อย
งบกระ ส งนสด (2/2)
ส หรับปสนสดวันท 31 ธันว คม 2561
บท
งบก ร งนรวม
2561
ก ร ปลยน ปลง นส่ วนประกอบของหนสน
ด นนง น พมขน(ลดลง)
จ้ หนก รค้ ละ จ้ หนอน
หนสนหมน วยนอน
ส รองผลประ ยชน์ระยะย วของพนักง น
งนสดรับ(จ่ ย)จ กก รด นนง น
จ่ ยดอก บย
จ่ ยภ ษ งน ด้
งนสดสทธ ด้ม จ ก( ช้ ป น)กจกรรมด นนง น
กระ ส งนสดจ กกจกรรมลงทน
งน ห้กย้ มระยะสัน ก่บรษัทย่อยลดลง
งนลงทน นบรษัทย่อย พมขน
รับดอก บย
รับ งนปั นผล
ซอทดน อ ค ร ละอปกรณ์
ซอ ปร กรมคอมพว ตอร์
งนสดรับจ กก รจ หน่ ยอปกรณ์
ส่ วน ด้ สยท ม่มอ น จควบคม พมขน (ลดลง)ระหว่ งป
งนสดสทธ ด้ม จ ก( ช้ ป น)กจกรรมลงทน
กระ ส งนสดจ กกจกรรมจัดห งน
งนก้ยมระยะสันจ กสถ บันก ร งน พมขน (ลดลง)
จ่ ยช ระหนสนต มสัญญ ช่ ก ร งน
งนสดรับจ กก ร พมทน ละส่วน กนมลค่ ห้นส มัญ
จ่ ย งนปันผล
งนสดสทธ ด้ม จ ก( ช้ ป น)กจกรรมจัดห งน
ผลกระทบจ กอัตร ลก ปลยน น งนสด ละร ยก ร ทยบ ท่ งน
ผลกระทบจ กก ร ปลงค่ งบก ร งน
งนสด ละร ยก ร ทยบ ท่ งนสดลดลงสทธ
งนสด ละร ยก ร ทยบ ท่ งนสด ณ วันท 1 มกร คม
งนสด ละร ยก ร ทยบ ท่ งนสด ณ วันท 31 ธันว คม
ข้อมล พม ตมประกอบงบกระ ส งนสด
ร ยก รท ม่ ช่ งนสด ประกอบด้วย
อนสนทรัพย์ ม่หมน วยนอนหักบัญชส่ วน กนมลค่ ห้นส
จ้ หนทรัพย์สนส หรับอปกรณ์
จ้ หนต มสัญญ ช่ ก ร งนส หรับย นพ หนะ
หม ย หตประกอบงบก ร งนปนส่วนหนงของงบก ร งนน

2560

งบก ร งน ฉพ ะกจก ร
2561
2560

1,682,475
1,214,009
(319,215)
148,586,703
(10,671,845)
(4,734,721)
133,180,137

(14,883,169)
103,205
(31,468,523)
(12,222,829)
(5,510,077)
(49,201,429)

43,369,571
1,302,563
182,891,333
(7,304,929)
(3,517)
175,582,887

2,494,287
461,252
(43,777,981)
(10,667,360)
(207,366)
(54,652,707)

121,487
(28,506,695)
6,907,623
30
(21,477,555)

152,350
(12,260,752)
(697,177)
5,943,947
(224,749)
(7,086,381)

(999,970)
118,634
(26,938,831)
2,206,916
(25,613,251)

52,800,000
2,353,635
37,261,473
(10,834,452)
(624,770)
2,243,927
83,199,813

(209,298,577)
(4,292,185)
125,937,369
(33,750,000)
(121,403,393)
(5,987)
(1,122,913)
(10,829,711)
35,889,403
25,059,692

53,937,467
(6,287,815)
36,500,000
(41,042,350)
43,107,302
(22,936)
(88,418)
(13,291,862)
49,181,265
35,889,403

(241,915,040)
(348,072)
125,937,369
(33,750,000)
(150,075,743)
(5,987)
(112,094)
13,419,842
13,307,748

(42,732,533)
(2,228,152)
36,500,000
(41,040,000)
(49,500,685)
(27,641)
(20,981,220)
34,401,062
13,419,842

3,100,357
86,150
-

2,775,701

3,100,357
86,150
-

-
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที ธันวาคม

1. ข้ อมูลทัวไป
1.1 สถานะของบริ ษัท

เป็ นนิติบคุ คลจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 สถานทีตังบริ ษัท
- สํานักงานใหญ่

เลขที

/ ถนนพระรามที แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร
- สาขา 1

เลขที 12 หมูท่ ี ตําบลบางนําจืด อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

- สาขา 2

เลขที

หมูท่ ี ตําบลบ่อแฮ้ ว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

จดทะเบียนยกเลิกสาขาเมือวันที กันยายน
- สาขา 3

เลขที

/ หมูท่ ี 1 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

- สาขา 4

เลขที

/ หมูท่ ี ถนนกาญจนวิถี ตําบลบางกุ้ง อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
1.3 ลักษณะธุรกิจ

( ) จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
( ) ลงทุนในบริ ษัทย่อย ซึงดําเนินธุรกิจ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้ อ 9

เมือวันที 1 มีนาคม
บริ ษัทได้ จดทะเบียนแปรสภาพนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็ นนิติบคุ คลตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
กับกระทรวงพาณิชย์
บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) เมือวันที 27 กุมภาพันธ์

2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
และ
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้ นงบการเงินของบริ ษัทย่อย ได้ แก่
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งบการเงินของ PT Asia Biomass Indonesia จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศอินโดนีเซีย งบการเงินของ Asia
Biomass Energy SDN. BHD. และงบการเงินของ Asia Biomass Resources SDN. BHD. จัดทําตามมาตรฐานการ
บัญชีของประเทศมาเลเซีย ในการจัดทํางบการเงินรวมได้ มกี ารปรับปรุงงบการเงินให้ เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกับ
บริ ษัทใหญ่
2.2 งบการเงินรวมได้ จดั ทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดังนี
อัตรา % การถือหุ้น

บริ ษัทย่อย

ธันวาคม 6

1. บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
2. บริ ษัท ภาประภัส จํากัด
. บริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด
. PT Asia Biomass Indonesia
. Asia Biomass Energy SDN. BHD.
. Asia Biomass Resources SDN. BHD.

.
.
.
.
.
.

ธันวาคม
.
.
.
.
.

จัดตังขึนในประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย

2.3 ยอดคงค้ างและรายการระหว่างกันทีสําคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ ว
2.4 งบการเงินของบริ ษัทย่อย ได้ จดั ทําขึนโดยใช้ นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษัท
2.5 งบการเงินนี ได้ จดั ทําขึนโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
2.6 มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเริ มมีผลบังคับใช้ ในงวดบัญชีปัจจุบนั ซึงบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิแล้ ว ดังนี
มาตรฐานการบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที (ปรับปรุง 60)
ฉบับที (ปรับปรุง 60)
ฉบับที (ปรับปรุง 60)
ฉบับที (ปรับปรุง 60)
ฉบับที (ปรับปรุง 60)
ฉบับที (ปรับปรุง 60)
ฉบับที (ปรับปรุง 60)
ฉบับที (ปรับปรุง 60)
ฉบับที (ปรับปรุง 60)

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

การนําเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
ภาษี เงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
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11. ฉบับที
12. ฉบับที

(ปรับปรุง 60)
(ปรับปรุง 60)

เรื อง
เรื อง

ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
กําไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพย์ทอาจเกิ
ี
ดขึน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เกษตรกรรม

27. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
28. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
29. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
30. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
31. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
32. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
33. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
34. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
35. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
36. ฉบับที (ปรับปรุง 60)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียในกิจการอืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม

37. ฉบับที

(ปรับปรุง

)

เรื อง

38. ฉบับที
39. ฉบับที

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

)
)

เรื อง
เรื อง

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวข้ องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิงจูงใจทีให้ แก่ผ้ เู ช่า
ภาษี เงินได้ -การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการ
หรื อของผู้ถือหุ้น

ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

60)
60)
60)
60)
60)
60)
60)
60)
60)
60)
60)
60)
60)
60)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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40.
41.
42.
43.

ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

)
)
)
)

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ -รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
44. ฉบับที (ปรับปรุง

)

เรื อง

การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรื อถอน
การบูรณะและหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
45. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
46. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อถอนการบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
47. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที
(ปรับปรุง 60) เรื องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
48. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
49. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
50. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
51. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง ข้ อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกําหนดเงินทุนขันตํา
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านีสําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที (ปรับปรุง
) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
52. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
53. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง การจ่ายสินทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
54. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
55. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
56. ฉบับที (ปรับปรุง
)
เรื อง เงินทีนําส่งรัฐ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินข้ างต้ น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี
2.7 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ทียังไม่มีผลบังคับใช้ ดงั นี
ให้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 25 2 ดังนี
มาตรฐานการบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.

ฉบับที 1 (ปรับปรุง 25
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง

)
)
)
)
)

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

การนําเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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6.
7.
8.
9.
10.

ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

)
)
)
)
)

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง
ฉบับที (ปรับปรุง

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง
เรื อง

)

24. ฉบับที
25. ฉบับที
26. ฉบับที

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

)
)
)

เรื อง
เรื อง
เรื อง

27. ฉบับที
28. ฉบับที
29. ฉบับที

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

)
)
)

เรื อง
เรื อง
เรื อง

ภาษี เงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
กําไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพย์ทอาจเกิ
ี
ดขึน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที
(ปรับปรุง 6 ) เรื องการรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ข้ อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกําหนดเงินทุนขันตํา
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านีสําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที (ปรับปรุง
) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การจ่ายสินทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เงินทีนําส่งรัฐ

และให้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 25 3 ดังนี
มาตรฐานการบัญชี
30. ฉบับที

เรื อง

การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
54. ฉบับที
55. ฉบับที

เรื อง
เรื อง

การเปิ ดเผยข้ อมูลเครื องมือทางการเงิน
เครื องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
56. ฉบับที
57. ฉบับที

เรื อง
เรื อง

การป้องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนีสินทางการเงินด้ วยตราสารทุน

ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ม บริ ษั ท อยู่ร ะหว่ า งการประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที นํ า
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ

3. สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกรับรู้รายได้ จากการขาย เมือได้ โอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กบั ผู้ซือแล้ ว
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกรายได้ จากการให้ บริ การ เมือมีการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทบันทึกเงินปั นผลรับเป็ นรายได้ เมือมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกรายได้ และค่าใช้ จ่าย ตามเกณฑ์คงค้ าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้ แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึงถึงกําหนดในระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือน นับจากวันทีได้ มา และปราศจากภาระผูกพัน
3.3 ค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
บริ ษัทตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนีทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
3.4 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงในราคาทุน (หลังจากหักค่าเผือมูลค่าสินค้ าลดลง) หรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใด
จะตํากว่า
ต้ นทุนของสินค้ าคํานวณโดยวิธีต้นทุนถัวเฉลีย ต้ นทุนสินค้ าประกอบด้ วยต้ นทุนทีซือ ต้ นทุนในการดัดแปลงหรื อ
ต้ นทุนอืนเพือให้ สนิ ค้ าอยูใ่ นสภาพและสถานทีปั จจุบนั ต้ นทุนสินค้ ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม
มูลค่าสุทธิทีจะได้ รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้ วยค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นในการ
ขาย
ค่าเผือขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าลดลงจะถูกบันทึกขึนสําหรับสินค้ าเสือมคุณภาพ เสียหาย ล้ าสมัยและค้ างนาน
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3.5 เงินลงทุน
บริ ษัทย่อย หมายถึง บริ ษัททีบริ ษัทใหญ่ในกลุม่ บริ ษัทมีสทิ ธิออกเสียงทังทางตรงและทางอ้ อมเกินกว่ากึงหนึงของ
สิทธิในการออกเสียงทังหมด หรื อมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย เงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุน
3.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ แ สดงในราคาทุน ค่าเสือมราคาคํ านวณโดยวิธี เส้ นตรงตามอายุก ารให้ ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี
รายการ

จํานวนปี

ส่วนปรับปรุงทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์และเครื องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกด้ วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ทีเช่า ณ วันทีเริ มต้ นของสัญญาเช่า ค่า
เสือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
3.7 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายโดยวิธีเส้ นตรงระยะเวลา ปี
3.8 สัญญาเช่ า
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าซึงผู้เช่าได้ รับโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน ยกเว้ นกรรมสิทธิ
ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริ ษัทบันทึกสินทรัพย์ทีเช่าในราคายุติธรรม ณ วันทีเริ มต้ นของสัญญาเช่าพร้ อม
กับภาระหนีสินทีจะต้ องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนทีเป็ นดอกเบียจ่าย
ดอกเบียจ่ายหรื อค่าใช้ จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามส่วนของยอดเงินต้ นคงเหลือ
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึงความเสียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้ เช่า บันทึกเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของ
สัญญาเช่า
3.9 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นค่าใช้ จ่ายเมือเกิด
รายการ
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ผลประโยชน์ ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดให้ มีกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีได้ กําหนดการ
จ่ายสมทบไว้ แล้ ว สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพ ได้ แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และได้ รับ
การบริ หารโดยผู้จดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลียงชีพดังกล่าว ได้ รับเงินสะสมเข้ ากองทุนจากพนักงานและเงิน
สมทบจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายการนัน
โครงการผลประโยชน์
สํารองผลประโยชน์พนักงานเมือเกษี ยณอายุ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ทีพนักงานจะได้ รับจากการทํางานให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ถกู คิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้ อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้ างอิงเริ มต้ น การประมาณการหนีสินดังกล่าว
คํานวณโดยผู้เชียวชาญโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
3.10 สินทรัพย์ /หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนีสินภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชี จะคํานวณขึนจากผลแตกต่างชัวคราว ณ วันทีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์หรื อหนีสิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนีสินนัน ซึงจะรับรู้ เป็ นรายได้
ภาษี หรื อตัดบัญชี เป็ นค่าใช้ จ่ายภาษี เมือรายได้ รับรู้ เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายทีบันทึกไว้ เกิ ดขึนจริ ง และถื อหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายได้ แล้ วในการคํานวณภาษี เงินได้ ตามประมวลรัษฎากร
บริ ษัทรับรู้ผลต่างชัวคราว ทีต้ องหักภาษี เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หรื อบวกภาษี เป็ นหนีสินภาษี เงิน
ได้ รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี จากการดําเนินงานในอนาคต
เพียงพอ ทีจะนําสินทรัพย์/หนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีนนมาใช้
ั
ประโยชน์ได้
บริ ษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว เมือมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะไม่มีกําไรทางภาษี เพียงพอ ต่อ
การนําสินทรัพย์/หนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมด
ั
หรื อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษี เงินได้ คํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษี เงินได้ รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เว้ นแต่ในส่วนทีเกียวกับรายการ
ทีบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
3.11 กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน คํานวณโดยการนํากําไร(ขาดทุน)สําหรับปี หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
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3.12 รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้ บนั ทึกไว้ เป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศทีมียอดคงเหลือ ณ วันสินปี บญ
ั ชี ได้ บนั ทึกไว้ เป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน
ณ วันสินปี เว้ นแต่รายการทีได้ ตกลงอัตราแลกเปลียนล่วงหน้ ากับธนาคารไว้ จะบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อ
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ได้ บนั ทึกเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานระหว่างปี
งบการเงินของบริ ษัทย่อยทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทเพือการทํางบการเงินรวม โดยใช้ อตั รา
แลกเปลียนดังต่อไปนี
- สินทรัพย์และหนีสิน แปลงค่าโดยใช้ อตั ราแลกเปลียนถัวเฉลีย ณ วันสินปี
- ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นและค่ า เสื อมราคา แปลงค่ า โดยใช้ อัต ราแลกเปลี ยน ณ วั น ที เกิ ด รายการ
- รายได้ และค่าใช้ จ่าย แปลงค่าโดยใช้ อตั ราแลกเปลียนถัวเฉลียสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยูใ่ นส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
3.13 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณและตัง
ข้ อสมมติฐานหลายประการ ซึงจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเกียวกับรายได้ ค่าใช้ จ่าย สินทรัพย์และหนีสิน รวมทังการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับสินทรัพย์และหนีสินทีอาจจะเกิดขึน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณ
ไว้
ประมาณการและข้ อสมมติฐานจะได้ รับการทบทวนอย่างสมําเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดีตและปั จจัย
ต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงฝ่ ายบริ หารมีความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ สถานการณ์
นัน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ตงประมาณการและข้
ั
อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ ประมาณการทางบัญชี
อาจจะไม่ตรงกับผลทีเกิดขึนจริ ง ประมาณการ
และข้ อสมมติ ฐ านทางบั ญ ชี ที สํ า คั ญ ได้ แก่ ค่ า เผื อหนี สงสั ย จะสู ญ ค่ า เผื อการลดมู ล ค่ า สิ น ค้ า
ค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื องต่าง ๆ ได้ ถกู เปิ ดเผยในแต่ละส่วนทีเกียวข้ องของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

รายการ

6

เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6

115,083
4,207,068
20,737,541

127,944
2,362,295
33,399,164

90,000
4,207,068
9,010,680

82,000
2,362,296
10,975,546

25,059,692

35,889,403

13,307,748

13,419,842

5. ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

รายการ
ตัวเงินรับ
ลูกหนีการค้ า
แยกตามอายุลกู หนีทีค้ างชําระได้ ดงั นี
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน เดือน
เกินกําหนดชําระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระ เดือน แต่ไม่เกิน
เกินกําหนดชําระมากกว่า เดือน

เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6

6,302,198

3,099,344

5,866,030

3,099,344

82,638,428
33,514,013
4,483,255
1,007,240
695,528

68,445,993
17,980,065
-

77,758,130
12,941,642
1,656,797
1,007,240
695,528

60,395,138
14,998,245
-

459,996
794,201

459,996
794,201

รวมลูกหนีการค้ า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

128,640,662
(1,702,769)

90,779,599 99,925,367
(1,221,081) (1,702,769)

79,746,924
(1,221,081)

ลูกหนีการค้ า - สุทธิ
ลูกหนีอืน

126,937,893
4,096,688

89,558,518
4,563,739

98,222,598
6,105,288

78,525,843
2,552,416

131,034,581

94,122,257 104,327,886

81,078,259

รวมลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
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6. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
หน่วย : บาท
รายการ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า-สุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

6

6

21,567,708 13,377,518 61,772,852 156,208,193
(174,989)
(547,600)
(174,989)
(547,600)
21,392,719

12,829,918

61,597,863 155,660,593

7. เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสันแก่ บริษัทย่ อย
หน่วย : บาท
รายการ
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
เงินต้ นยกมาต้ นปี
บวก ให้ ก้ ยู ืมเพิมระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

อัตราดอกเบีย (%)

37,600,000
-

32,900,000
28,700,000

-

(24,000,000)

37,600,000

37,600,000

เงินต้ นยกมาต้ นปี

-

57,500,000

บวก ให้ ก้ ยู ืมเพิมระหว่างปี

-

7,500,000

หัก รับชําระคืนระหว่างปี

-

(105,000,000)

-

-

37,600,000

37,600,000

หัก รับชําระคืนระหว่างปี
เงินต้ นยกไปปลายปี

3.50

3.50

-

3.50

บริ ษัท ภาประภัส จํากัด

เงินต้ นยกไปปลายปี
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่บริ ษัททีย่อย
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8. สินค้ าคงเหลือ
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

รายการ
วัตถุดิบ
สินค้ าสําเร็ จรูป
สินค้ าระหว่างทาง
วัสดุสนเปลื
ิ อง
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสินค้ าลดลง
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ

143,889,344
117,740
934,505
144,941,589
(5,702,665)
139,238,924

63,232
296,828,612
41,606,231
1,197,452
339,695,527
(2,251,461)
337,444,066

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6
63,232
53,809,738 103,372,922
117,740
38,712,468
16,578
15,275
53,944,056 142,163,897
(4,953,962)
(367,452)
48,990,094 141,796,445

ในเดือนกุมภาพันธ์
บริ ษัทย่อยแห่งหนึงในประเทศมาเลเซียได้ เกิ ดเหตุเพลิงไหม้ คลังสินค้ าบริ ษัทย่อยได้ ตัด
จําหน่ายสินค้ าทีสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ เป็ นจํานวนเงิน 6.68 ล้ านบาท (0.8 ล้ านริ งกิตมาเลเซีย) และบันทึกค่าเผือมูลค่า
ลดลงของสินค้ าเป็ นจํานวนเงิน . ล้ านบาท (0. ล้ านริ งกิตมาเลเซีย)แสดงในค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับไตรมาสแรกสินสุดวันที 3 มีนาคม 2561 และบริ ษัทย่อยได้ ตดั จําหน่ายสินค้ าทีสูญเสียจากเหตุเพลิง
ไหม้ เพิมอีกเป็ นจํานวนเงิน 2.84 ล้ านบาท (0.35 ล้ านริ งกิตมาเลเซีย) แสดงในค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับไตรมาสสองสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561 ทังนีบริ ษัทย่อยได้ ทําประกันอัคคีภยั ซึงมีขอบข่ายคุ้มครอง
เหตุเพลิงไหม้ ดังกล่าวไว้ แล้ ว ในเดือนมิถุนายน 2561 บริ ษัทย่อยได้ รับเงิ นชดเชยค่าสินไหมจากการทําประกันอัคคีภัย
ดังกล่าวแล้ ว เป็ นจํานวนเงิน 14.36 ล้ านบาท (1.78 ล้ านริ งกิตมาเลเซีย) แสดงในรายได้ อืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับไตรมาสสองสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2561 และแสดงยอดสุทธิของเงินชดเชยและค่าสินค้ าทีเสียหายจากเหตุการณ์
ไฟไหม้ เป็ นรายได้ อืนจํานวนเงิน . ล้ านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที ธันวาคม

9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการ
. บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
. บริ ษัท ภาประภัส จํากัด
. บริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด
4. PT Asia Biomass Indonesia
5. Asia Biomass Energy SDN. BHD.
6. Asia Biomass Resources SDN. BHD.
รวม
หัก ค่าเผือการด้ อยค่าเงินลงทุน
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น %
99.9
.
.99
.
.
.

99.9
.
.
.
.
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จํานวนเงินลงทุน (บาท)
3,999,800
999,800
999,970
9,512,108
2,496,456
2,285,222
20,293,356
(2,285,222)
18,008,134

3,999,800
999,800
9,512,108
2,496,456
2,285,222
19,293,386
19,293,386

รายงานประจําปี 2561 • บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

หน่วย : บาท
บริ ษัทย่อย
1. บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
2. บริ ษัท ภาประภัส จํากัด

ทุนชําระแล้ ว
2561
2560
สกุลเงิน
4,000,000 4,000,000
บาท
1,000,000 1,000,000
บาท

ประเภทกิจการ
ขนส่งสินค้ า
จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล

บาท
3. บริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด ผลิตไม้ สบั และชีวมวล 1,000,000 1,000,000
อัดแท่ง
ดอลลาร์
300,000 300,000
4. PT Asia Biomass Indonesia จําหน่ายเชือเพลิง
ชีวมวล
สหรัฐอเมริ กา
500,000 500,000 ริ งกิต มาเลเซีย
จําหน่ายเชือเพลิง
5. Asia Biomass Energy
ชีวมวล
SDN. BHD.
6. Asia Biomass Resources
จําหน่ายเชือเพลิง
500,000 500,000
ริ งกิต
ชีวมวล
SDN. BHD.
มาเลเซีย

เงินปั นผล
2561
2560
- 4,999,750
- 11,997,600
-

-

-

-

-

-

- 266,473

รวมเงินปั นผล
- 17,263,823
เมือวันที พฤศจิกายน
บริ ษัทได้ ลงทุนในบริ ษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด เป็ นหุ้นสามัญจํานวน ,997 หุ้น จํานวน
เงิน ,970 บาท คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ . 9
ในปี 2561 บริ ษัทได้ บนั ทึกค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัท Asia Biomass Resources SDN. BHD. ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.2 ล้ านบาท เนืองจากบริ ษัทย่อยดังกล่าว มีผลขาดทุนเกินทุนเป็ นจํานวนมาก

10. เงินลงทุนในบริษัททีเกียวข้ องกัน

ชือบริ ษัท
บริ ษัท เอเซียพาเนล จํากัด
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าเงินลงทุน

สัดส่วนการถือหุ้น %
. %

. %

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7,500,000
(7,500,000)

7,500,000
(7,500,000)

-

-

รวมเงินลงทุนในบริษัททีเกียวข้ องกัน

เมือวันที ตุลาคม
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
ของบริ ษัท เอเชียพาเนล จํากัด มีมติให้ จดทะเบียนเลิก
บริ ษัท ซึงบริ ษัททีเกียวข้ องกันได้ จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมือวันที พฤศจิกายน
และได้ จดทะเบียน
เสร็ จการชําระบัญชีกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ วเมือวันที มกราคม

11. เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกัน
บริ ษัทได้ นําเงินฝากธนาคารไปเป็ นหลักประกันการชําระหนีให้ กบั ธนาคารพาณิชย์
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12. ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
หน่วย : บาท
ทีดิน และส่วน
ปรับปรุงทีดิน

อาคาร สิงปลูก
สร้ างและส่วน
ปรับปรุง

เครื องจักร
และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

ณ วันที 1 มกราคม 60
ซือเพิม
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอน/รับโอน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

165,254,251
2,644,629
-

57,621,880
281,232
(120,844)
3,072,331
-

12,901,765
1,644,729
(1,303,352)
29,036

13,419,240
907,726
(823,053)
(9,037)

ณ วันที ธันวาคม 60
ซือเพิม
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอน/รับโอน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

167,898,880
14,069,340
(135,000)
414,069
-

60,854,599
2,871,550
(9,800)
564,000
-

13,272,178
1,144,646
(677,336)
3,308,490
(125,395)

ณ วันที

182,247,289

64,280,349

ค่ าเสือมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม 60
ค่าเสือมราคาสําหรับปี 60
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

2,164,206
1,527,399
-

ณ วันที

3,691,605

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง

สินทรัพย์
ตามสัญญาเช่า

รวม

149,390,740
1,636,180
(16,893,265)
6,732

625,195
5,146,256
(3,072,331)
-

13,561,392
2,775,701
-

412,774,463
15,036,453
(19,140,514)
26,731

13,494,876
1,076,090
(226,936)
(8,987)

134,140,387
767,700
(20,991,283)
1,702,804
(24,741)

2,699,120
8,663,519
(4,286,559)
-

16,337,093
(1,702,804)
-

408,697,133
28,592,845
(22,040,355)
(159,123)

16,922,583

14,335,043

115,594,867

7,076,080

14,634,289

415,090,500

16,823,932
3,102,317
(119,990)
-

6,558,853
1,554,946
(1,287,793)
9,125

11,173,945
793,087
(807,028)
(3,186)

93,606,215
9,364,917
(15,363,455)
5,068

-

2,131,875
1,533,580
-

132,459,026
17,876,246
(17,578,266)
11,007

19,806,259

6,835,131

11,156,818

87,612,745

-

3,665,455

132,768,013

ราคาทุน

ธันวาคม

1

ธันวาคม 60
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ทีดิน และส่วน
ปรับปรุงทีดิน

อาคาร สิงปลูก
สร้ างและส่วน
ปรับปรุง

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 1
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอน/รับโอน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

1,820,391
(64,036)
-

3,688,397
(9,617)
-

1,637,760
(188,628)
(29,056)

824,654
(218,924)
(4,338)

ณ วันที

ธันวาคม

5,447,960

23,485,039

8,255,207

ณ วันที
ณ วันที

มูลค่ าตามบัญชี
ธันวาคม 60
ธันวาคม 1

164,207,275
176,799,329

41,048,340
40,795,310

6,437,047
8,667,376

งบการเงินรวม

1

เครื องจักร
และอุปกรณ์
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เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง

สินทรัพย์
ตามสัญญาเช่า

8,547,594
(14,756,264)
1,078,938
(16,065)

-

1,543,691
(1,078,938)
-

18,062,487
(15,237,469)
(49,459)

11,758,210

82,466,948

-

4,130,208

135,543,572

2,338,058
2,576,833

46,527,642
33,127,919

2,699,120
7,076,080

12,671,638
10,504,081

275,929,120
279,546,928

ยานพาหนะ

รวม

รายงานประจําปี
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หน่วย : บาท
ทีดิน และส่วน
ปรับปรุงทีดิน

อาคาร สิงปลูก
สร้ างและส่วน
ปรับปรุง

เครื องจักร
และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

ณ วันที 1 มกราคม 60
ซือเพิม
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอน/รับโอน

165,254,251
2,644,629
-

56,586,452
281,232
(120,844)
3,072,331

10,091,564
1,049,356
(1,303,352)
-

11,921,730
802,258
(819,404)
-

ณ วันที ธันวาคม 60
ซือเพิม
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอน/รับโอน

167,898,880
14,069,340
(135,000)
414,069

59,819,171
2,871,550
(9,800)
564,000

9,837,568
392,541
(60,000)
3,308,490

ณ วันที

182,247,289

63,244,921

ค่ าเสือมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม 60
ค่าเสือมราคาสําหรับปี 60
จําหน่ายและตัดจําหน่าย

2,164,206
1,527,399
-

ณ วันที ธันวาคม 2560
ค่าเสือมราคาสําหรับปี 2561
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอน/รับโอน

3,691,605
1,820,391
(64,036)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง

สินทรัพย์
ตามสัญญาเช่า

46,853,460
910,720
(7,134,160)
-

625,195
5,146,256
(3,072,331)

1,702,804
-

293,035,456
10,834,451
(9,377,760)
-

11,904,584
987,531
(226,936)
-

40,630,020
40,500
(11,789,872)
1,702,804

2,699,120
8,663,519
(4,286,559)

1,702,804
(1,702,804)

294,492,147
27,024,981
(12,221,608)
-

13,478,599

12,665,179

30,583,452

7,076,080

-

309,295,520

15,805,002
3,091,582
(119,990)

6,318,383
1,255,173
(1,287,793)

10,039,353
692,996
(803,695)

31,980,987
3,726,785
(6,770,209)

-

511,959
340,374
-

66,819,890
10,634,309
(8,981,687)

18,776,594
3,684,120
(9,617)
-

6,285,763
1,282,973
(59,999)
-

9,928,654
733,716
(218,924)
-

28,937,563
3,098,528
(9,044,905)
1,078,938

-

852,333
226,605
(1,078,938)

68,472,512
10,846,333
(9,397,481)
-

รวม

ราคาทุน

ธันวาคม

1

220

รายงานประจําปี 2561 • บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที

ธันวาคม

1

ณ วันที
ณ วันที

มูลค่ าตามบัญชี
ธันวาคม 60
ธันวาคม 1

ทีดิน และส่วน
ปรับปรุงทีดิน

อาคาร สิงปลูก
สร้ างและส่วน
ปรับปรุง

เครื องจักร
และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง

สินทรัพย์
ตามสัญญาเช่า

5,447,960

22,451,097

7,508,737

10,443,446

24,070,124

-

-

69,921,364

164,207,275
176,799,329

41,042,577
40,793,824

3,551,805
5,969,862

1,975,930
2,221,733

11,692,457
6,513,328

2,699,120
7,076,080

850,471
-

226,019,635
239,374,156

บริ ษัทได้ จํานองทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างบางส่วนไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ เพือเป็ นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 4)
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13. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายการ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที มกราคม

5,269,952

5,177,426

ซือเพิม

697,177

624,770

จําหน่ายและตัดจําหน่าย

(52,140)

(52,140)

(6,727)

-

5,908,262

5,750,056

-

-

(5,332)

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที

ธันวาคม

ซือเพิม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที

ธันวาคม 256

5,902,9

5,750,056

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที มกราคม

2,779,376

2,752,556

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

583,463

558,301

จําหน่ายและตัดจําหน่าย

(52,136)

(52,136)

(2,750)

-

3,307,953

3,258,721

671,816

637,869

(3,204)

-

3,976,565

3,896,590

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที

ธันวาคม

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที

ธันวาคม

2

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที

ธันวาคม

2,600,309

2,491,335

ณ วันที

ธันวาคม

1,926,365

1,853,466

14. เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
หน่วย : บาท
รายการ
เจ้ าหนีทรัสต์รีซีท
ตัวสัญญาใช้ เงิน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

100,082,427
253,050,000

151,521,004
410,910,000

46,795,964
152,050,000

151,521,004
289,240,000

353,132,427

562,431,004

198,845,964

440,761,004
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บริ ษั ทคํ าประกันเงิ นกู้ยืม ระยะสันจากสถาบัน การเงิ นโดยการจดจํ านองทีดิ นพร้ อมสิงปลูก สร้ างของบริ ษัท บริ ษัท ที
เกียวข้ องกัน กรรมการ และบุคคลทีเกียวข้ องกัน พร้ อมกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันและกรรมการของบริ ษัทร่ วมคําประกันเงินกู้ของ
บริษัท

15. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
หน่วย : บาท
รายการ
เจ้ าหนีการค้ า
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เจ้ าหนีอืน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

60

61

60

21,810,363
15,099,750
9,116,691

24,130,349
11,951,882
8,235,534

88,707,621
12,672,659
19,284,449

63,687,989
8,318,704
5,355,365

46,026,804

44,317,765

120,664,729

77,362,058

16. หนีสินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หน่วย : บาท
รายการ

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
60

61

60

ไม่เกิน ปี
เกิน ปี แต่ไม่เกิน ปี

2,034,541
1,143,388

4,292,185
3,177,929

-

348,072
-

รวมจํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่าย
หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี

3,177,929

7,470,114

-

348,072

(2,034,541)

(4,292,185)

-

(348,072)

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

1,143,388

3,177,929

-

-

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ได้ แสดงไว้ ภายใต้ หนีสินหมุนเวียน
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สัญญาเช่ ายานพาหนะ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลา

วันทีทําสัญญา
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2560

จํานวนเงินตาม

ค่าเช่าต่อเดือน
(บาท)

เริ ม

สินสุด

สัญญา (ล้ านบาท)

สิงหาคม
สิงหาคม 60

กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2564

.
2.78

229,272
57,827

หมายเหตุ
-สัญญาเช่าซือ
-สัญญาเช่าซือ

17. สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกราคม
ผลต่างจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
(รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน)
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
ต้ นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบีย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

3,222,694

5,040,869

2,182,556

1,852,007

(1,203,097)
(319,215)
434,446
136,400
(14,483)

(2,447,614)
591,623
53,885
(16,069)

(805,681)
354,866
33,992
-

(219,674)
508,449
41,774
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที

2,256,745

3,222,694

1,765,733

2,182,556

ธันวาคม

สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดงั นี
รายการ
อัตราคิดลด

งบการเงินรวม
25

25

. 8-7.60% ต่อปี . -7.60% ต่อปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25

25

.47% ต่อปี

. % ต่อปี

อัตราการขึนเงินเดือน

5. -7.00% ต่อปี . -7.00% ต่อปี 5. % ต่อปี

. % ต่อปี

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0 - 58.00% ต่อปี 0 - 42.00% ต่อปี 0-31.00% ต่อปี 0 - 42.00% ต่อปี
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เมือวันที ธันวาคม
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึง
กฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับใหม่นีกําหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้ าง สําหรับลูกจ้ างซึงทํางานติดต่อกันครบ ปี ขึนไปให้ มีสิทธิ ได้ รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย วัน การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน และมีผลกระทบให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน . ล้ านบาท
(เฉพาะของกิจการ : 0.37 ล้ านบาท) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ ต้นทุน
บริ การในอดีตเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของงวดทีกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

18. ทุนเรือนหุ้น
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์

ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิในเรื อง ดังต่อไปนี

-

เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญทีตราไว้ จาก บาทต่อหุ้น เป็ น . บาทต่อหุ้น
เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก ล้ านบาท (หุ้นสามัญ , หุ้น มูลค่าหุ้นละ
บาท) เป็ น 150
ล้ านบาท (หุ้นสามัญ 30 , ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเป็ นเงิน .
ล้ านบาท (หุ้นสามัญจํานวน , , หุ้น มูลค่าหุ้นละ . บาท) เพือเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และจํานวน , , หุ้น เพือเสนอขายให้ แก่ประชาชนเป็ นครังแรก ทังนีบริ ษัทได้ จด
ทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที มีนาคม
และจดทะเบียนการเพิมทุน
ชําระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที มีนาคม
- ให้ นําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต
ในระหว่างวันที ถึง กุมภาพันธ์
บริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัวไปครังแรก จํานวน ล้ าน
หุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ . บาท โดยเสนอขายราคาหุ้นละ . บาท รวมเป็ นเงินทังสิน
ล้ าน
บาท บริ ษัทบันทึกค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจัดจําหน่ายหุ้นจํานวน . ล้ านบาท เป็ นรายการหักบัญชีสว่ นเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ ทําให้ บริ ษัทมีทุนชํ าระแล้ วเพิมขึน . ล้ านบาท และส่วนเกิ นมูลค่าหุ้นเพิมขึน . ล้ านบาท โดยหุ้นของ
บริ ษัทเริ มการซือขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมือวันที กุมภาพันธ์
บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์จาก . ล้ านบาท ( , ,
. บาท) เป็ น 150 ล้ านบาท ( , , หุ้น มูลค่าหุ้นละ . บาท) เมือวันที 22 กุมภาพันธ์

หุ้น มูลค่าหุ้นละ

19. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้ เป็ นเงินทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี
จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
บริ ษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมายในปี
และ
จํานวน . ล้ านบาท ทังสองปี
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20. เงินปั นผลจ่ ายและค่ าตอบแทนกรรมการ
เมือวันที ธันวาคม
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ . บาท เป็ นเงิน . ล้ านบาท ซึงจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที มกราคม
เมือวันที 6 เมษายน 61 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ประจําปี 61 จํานวนเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท

61 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท

เมือวันที 7 เมษายน 60 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ประจําปี 60 จํานวนเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท

60 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท

21. การจําแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
หน่วย : บาท
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที

ธันวาคม

การเปลียนแปลงในสินค้ าสําเร็จรูปและ
สินค้ าระหว่างทาง(เพิมขึน)ลดลง
ซือสินค้ าเพือขาย
ค่าขนส่ง
ค่านํามันเชือเพลิง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้ า
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยอืน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25
193,122,492
764,350,822
91,555,438
16,265,772
15,416,149
60,354,555
18,734,303
4,756,471
11,416,588
165,489,149

(123,545,647) 88,157,912
926,734,594 770,215,409
125,925,068 108,775,337
16,084,201
3,974,930
20,084,205
15,416,149
62,619,495
42,231,849
18,459,709
11,484,202
204,942
4,586,510
13,108,960
7,916,109
169,354,989 110,911,977

(58,703,393)
867,661,145
142,315,258
4,327,314
18,622,885
41,151,042
11,192,610
204,942
10,924,115
113,745,748

1,341,461,739 1,229,030,516 1,163,670,384 1,151,441,666

22. ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลทางภาษี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี สินสุดวันที 1 ธันวาคม 1 และ 2560 คํานวณ
จากกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชี ปรับปรุงด้ วยรายได้ และรายจ่ายอืนบางรายการทีได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ หรื อเป็ นรายจ่ายที
ต้ องห้ ามในการคํานวณภาษี เงินได้
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บริ ษัทคํานวณภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ
บริ ษัทย่อยทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทยคํานวณภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ
บริ ษัทย่อยทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศคํานวณภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ

และ

ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษี เงินได้ ทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประกอบด้ วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

รายการสําหรับปี สนสุ
ิ ด 1 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัวคราว

3,231,354
(10,523,594)

5,609,207
(4,003,407)

(12,473,516)

(4,021,499)

ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้

(7,292,2 )

1,605,800

(12,473,516)

(4,021,499)

ณ วันที 31 ธันวาคม 25 และ

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีประกอบด้ วยผลแตกต่างชัวคราว ดังต่อไปนี
หน่วย : บาท

รายการ
ผลสะสมของผลแตกต่ างชัวคราวทีรับรู้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อัตราภาษี %
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลูกหนีการค้ า
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า

งบการเงินรวม
61

60

61

60

904
1,702,769
174,989

1,221,081
547,600

1,702,769
174,989

1,221,081
547,600

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

156,000

156,000

งบการเงินรวม
รายการ
ค่าเผือการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัท
ทีเกียวข้ องกัน
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากสัญญาซือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
สัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว
หนีสินตามสัญญาเช่าซือ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนสุทธิสะสมยกมาไม่เกิน รอบบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

61

60

61

60

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

72,994
120,834
1,812,358
3,435,237
78,585,231

431,166
2,531,089
5,487,349
20,660,625

31,704
72,500
153,249
2,571,414
78,585,231

431,166
467,757
2,402,230
20,660,625

98,684,335

38,902,362

95,901,818

33,753,911

227

รายงานประจําปี

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

หน่วย : บาท
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

61

60

578,742
(854,187)
-

1,884,009
(1,042,791)
129,774
970,265

-

-

(275,445)

1,941,257

-

-

15,967
24,605
-

(721)
180,795
5,773,129

-

-

40,572

5,953,203

-

-

(1,203,097)

(2,445,450)

(805,681)

(219,674)

(1,203,097)

(2,445,450)

(805,681)

(219,674)

รวม

97,246,365

44,351,372

95,096,137

33,534,237

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

19,440,284

9,245,584

19,019,227

6,706,847

ผลสะสมของผลแตกต่ างชัวคราวทีรับรู้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อัตราภาษี 4%
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ า
การคํานวณค่าเสือมราคาในอัตราทีต่างจากภาษี
รายจ่ายฝ่ ายทุนใช้ สทิ ธิได้ ทางภาษี
ขาดทุนทางภาษี ทยัี งไม่ได้ ใช้
ผลสะสมของผลแตกต่ างชัวคราวทีรับรู้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อัตราภาษี 5%
การคํานวณค่าเสือมราคาในอัตราทีต่างจากภาษี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษี ทยัี งไม่ได้ ใช้

61

60

ผลแตกต่ างชัวคราวทีรับรู้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
- รับรู้ในกําไรสะสม อัตราภาษี %
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

228

รายงานประจําปี 2561 • บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาขน)

23. รายการทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
.1 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี
หน่วย : พัน
งบการเงินรวม

รายการ
สินทรัพย์
ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา
ริ งกิต
รูเปี ยร์
รวม
หนีสิน
ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา
ริ งกิต
รูเปี ยร์
รวม
.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1
2560
1
2560
สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็ น สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็ น สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็ น สกุลเงินตรา แปลงค่าเป็ น
ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท
62.57 2,020.13
6,786.00

208.90 6,792.90

58.74 1,896.32

204.99 6,665.30

57.79 444.74
14.47 7,268.00
16.76 6,786.00
14.47 7,268.00
16.76
2,034.60
6,809.66
2,355.53
6,682.06

21.12
-

688.81

178.58 5,865.99

21.12

- 22,550.00
57.29
688.81
5,923.28

688.81

178.58 5,865.99

863.01 6,830.39
- 22,550.00
57.29
7,519.20
5,923.28

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสญ
ั ญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพือป้องกันความ
เสียงของการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนทีอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินบาท ดังต่อไปนี
ณ วันที 1 ธันวาคม
มีรายละเอียดดังนี
หน่วย : พัน
งบการเงินรวม
รายการ

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรม อัตราแลกเปลียน
(บาท)
โดยประมาณ (บาท)

237

7,728

32.60-32.62

ครบกําหนด
ส่งมอบ
มิถนุ ายน

2

หน่วย : พัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรม อัตราแลกเปลียน
(บาท)
โดยประมาณ (บาท)

99

3,244
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ณ วันที

ธันวาคม

มีรายละเอียดดังนี
หน่วย : พัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ
สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
24. กองทุนสํารองเลียงชีพ

สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรม อัตราแลกเปลียน
ครบกําหนดส่งมอบ
(บาท)
โดยประมาณ (บาท)

273

9,182

33.502-34.098

มกราคม

2,000

64,950

32.385-32.555

มิถนุ ายน

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ.
เพือ
เป็ นสวัสดิการตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงาน เมือลาออกจากงานหรื อครบอายุการทํางานตามระเบียบของบริ ษัท
โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึง และบริ ษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึงในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือน ทังนี บริ ษัทได้ แต่งตัง
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํ ากัด เป็ นผู้จัดการกองทุนเพือบริ หารกองทุนดังกล่าว สําหรับบริ ษัทย่อยใน
ประเทศมาเลเซีย บริ ษัทย่อยจ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ
เงิ น สมทบกองทุนสํารองเลียงชี พ ในส่วนของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยที จ่า ยสํา หรั บพนักงาน และได้ บัน ทึก เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที ธันวาคม
และ
มีดงั ต่อไปนี
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
รายการ
25
25
449,183
639,154
449,183
639,154
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
32,165
54,277
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
12,960
บริ ษัท ภาประภัส จํากัด
67,267
58,500
Asia Biomass Energy SDN. BHD.
548,615
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25. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึนภายหน้ า
.

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนภายหน้ า ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนังสือคําประกัน
ของธนาคารพาณิชย์
- สกุลเงินบาท

2.96

1.36

2.94

0.60

.2 ณ วันที 31 ธันวาคม
และ 60 บริ ษัทมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนอันเกียวเนืองกับสัญญาจ้ าง
เหมาก่อสร้ างอาคาร เป็ นจํานวนเงิน 3.17 ล้ านบาท และ 2.05 ล้ านบาท ตามลําดับ
.3 กลุ่ม บริ ษั ท มี ส ัญ ญาเช่ า ที ดิ น คลัง สิน ค้ า และยานพาหนะหลายฉบับ เป็ น ระยะเวลาต่ า งๆ กัน สินสุด เดื อ น
กรกฎาคม 2564 กลุม่ บริ ษัทผูกพันทีจะต้ องจ่ายค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวดังนี
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
61
60
61
60
ภายในระยะเวลา ปี
ระยะเวลามากกว่า - ปี
ระยะเวลามากกว่า ปี
รวม

5,476
7,882
2,846

10,853
12,586
3,780

2,240
4,751
1,708

2,057
4,938
2,268

16,204

27,219

8,699

9,263

.4 ณ วันที 1 ธันวาคม
และ
บริ ษัทมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการคําประกันวงเงินกู้ยืมให้ กับบริ ษัทย่อย
แห่งหนึง (บริ ษัท ภาประภัส จํากัด) ในวงเงิน 5 ล้ านบาท และ ล้ านบาท ตามลําดับ
.5 เมือวันที 25 สิงหาคม 2561 บริ ษัทมีการทําสัญญาซือขายไม้ โตเร็ ว (Acacia Species) ล่วงหน้ าของสวนป่ าใน
สัง กัด องค์ ก ารอุตสาหกรรมป่ าไม้ ภาคใต้ เป็ น จํ า นวนเงิ น 24.23 ล้ า นบาท โดยกํ า หนดให้ มี การชํ า ระเงิ น ร้ อย
ละ 50 ในปี ที 1-4 ของเดือนกุมภาพันธ์ ทุกๆ ปี ตามสัดส่วนทีระบุในสัญญา และอีกร้ อยละ50 กําหนดชําระในปี
ที 5 เต็มจํานวน เมือมีการนําไม้ ออกจากป่ า
ณ วันที 3 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีการชําระเงินงวดแรกแล้ วเป็ นจํานวนเงิน 6.78 ล้ านบาท
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26. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
หน่วย : พันบาท
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที
งบการเงินรวม
รายได้ จากการขายในประเทศ
รายได้ จากการขายต่างประเทศ
รวม
ต้ นทุนขายและบริ การ
กําไรขันต้ นตามส่วนงาน

ธันวาคม

ขายสินค้ า

การให้ บริ การ

936,142
349,182

3,507
-

939,649
349,182

1,285,324
(1,078,133)

3,507
(3,090)

1,288,831
(1,081,223)

207,191

417

207,608

ค่าใช้ จา่ ยทีไม่ได้ ปันส่วน

รวม

(248,822)

ขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายได้ อืน
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ ภาษี เงินได้

(41,214)
9,378
(11,417)
7,292

ขาดทุนสําหรับงวด

(35,961)

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

242,914

36,63

สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที
งบการเงินรวม

ขายสินค้ า

279,54

หน่วย : พันบาท
ธันวาคม

การให้ บริ การ

รวม

รายได้ จากการขายในประเทศ
รายได้ จากการขายต่างประเทศ

1,132,365
107,186

1,348
-

1,133,713
107,186

รวม
ต้ นทุนขายและบริ การ

1,239,551
(945,171)

1,348
(1,046)

1,240,899
(946,217)

294,380

302

294,682

กําไรขันต้ นตามส่วนงาน
ค่าใช้ จา่ ยทีไม่ได้ ปันส่วน

(269,704)

กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้ อืน
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

24,978
5,159
(13,109)
(1,606)

กําไรสําหรับงวด

15,422

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

230,384
232
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27. รายการบัญชีกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัทมีรายการบัญชีกบั กิจการทีเกียวข้ องกัน รายการดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิจ และเป็ นเงือนไขทีตกลงร่ วมกัน
โดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ดงั นี
กิจการทีเกียวข้ องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริ ษัทย่อย
2. บริ ษัททีเกียวข้ องกัน

ดูหมายเหตุ 9

2.1 บริ ษัท เอเซียพาเนล จํากัด
2.2 บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
2.3 บริ ษัท เอ.จี.อี ทรานสปอร์ ต จํากัด
2.4 บริ ษัท เค.เอช.ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
2.5 บริ ษัท เอจีอี มารี น โลจิสติกส์ จํากัด
2.6 บริ ษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จํากัด
2.7 บริ ษัท โอพีจีเทค จํากัด
2.8 Jinsolid SDN. BHD.
2.9 AJ Biomass SDN.BHD.
2.10 บริ ษัท วีวี โฮม เดคคอร์ เรทีฟ จํากัด
2.11 บริ ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
2.12 Teck Yien SDN.BHD.
2.13 Teck Yien Construction SDN.BHD.
2.14 Destiny Holding (M) SDN.BHD.
2.15 L.C Panmal Trading Company
2.16 New World Suites SDN.BHD.

ดูหมายเหตุ 10 และมีกรรมการร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการในบริ ษัทย่อยร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการในบริ ษัทย่อยร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการเป็ นญาติสนิทของกรรมการ
มีกรรมการร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการในบริ ษัทย่อยร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการในบริ ษัทย่อยร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการในบริ ษัทย่อยร่วมกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการในบริ ษัทย่อยร่วมกัน
ญาติสนิทของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการในบริ ษัทย่อยร่วมกัน

2.17 The Golden Mines F&B Services SDN.BHD.
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการในบริ ษัทย่อยร่วมกัน
2.18 Destiny Integrated Logistics
Services SDN.BHD.
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รายการบัญชีกบั กิจการทีเกียวข้ องกันทีสําคัญ มีดงั นี
27.1 รายได้ และค่าใช้ จ่ายกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
หน่วย : บาท
รายการทีเกียวข้ องกัน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้ จากการขาย
บริ ษัทย่อย
รายได้ บริการ
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ดอกเบียรับ
บริ ษัทย่อย
รายได้ เงินปั นผล
บริ ษัทย่อย
รายได้ อืน
บริ ษัทย่อย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
รวม
ต้ นทุนขาย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
รวม
ต้ นทุนบริการ
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
รวม
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทย่อย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

586,897

113,007

3,065,952

1,005,758

-

-

-

-

1,316,000

2,125,632

-

-

-

17,263,823

-

8,000
8,000

2,375,735
2,375,735

2,374,800
2,374,800

6,240,306
6,240,306

3,996,069
3,996,069

293,880,305
4,321,237
298,201,542

286,756,370
59,035
286,815,405

195,757

220,262

-

-

10,359,078
10,359,078

4,895,403
4,895,403

30,401,168
6,824,454
37,225,622

38,710,440
1,102,841
39,813,281

2,568,582
2,568,582

2,112,205
2,112,205

961,252
2,180,490
3,141,742

1,103,850
1,845,176
2,949,026
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27.2 ยอดคงเหลือลูกหนีและเจ้ าหนีจากการขาย ซือ และให้ บริ การกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
หน่วย : บาท
รายการทีเกียวข้ องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน
ดอกเบียค้ างรับ
บริ ษัทย่อย
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
บริ ษัทย่อย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน

-

-

1,868,405

552,405

982,231

187,702

3,106,622
-

255,908
-

982,231

187,702

3,106,622

255,908

-

347,930

46,921,637
-

149,422,645
347,930

-

347,930

46,921,637

149,770,575

351,250

362,628

-

-

-

-

37,600,000

37,600,000

ซือทรัพย์ สนิ
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน

-

26,000

-

26,000

ขายทรัพย์ สนิ
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน

150,000

-

-

-

2,074,461

1,736,549

94,806,292
873,959

47,911,629
1,032,437

2,074,461

1,736,549

95,680,251

48,944,066

รวม
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
บริ ษัทย่อย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
รวม
เงินประกันค่ าเช่ า
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ูยมื แก่ บริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อย
(อัตราดอกเบียร้ อยละ . ต่อปี )

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
บริ ษัทย่อย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
รวม
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28. การปรับปรุ งและจัดประเภทบัญชีใหม่
บริ ษัทได้ มีการจัดประเภทบัญชีในงบการเงินสําหรับปี 60 เพือให้ มีความสอดคล้ องกับการแสดงงบการเงินปี
1 ซึงไม่มีผลกระทบต่อกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด หรื อส่วนของผู้ถือหุ้นตามทีเคยรายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่
มีดงั นี
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ทีจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที
รายงานไว้ เดิม

รายการจัด
ประเภทบัญชีใหม่

ตามที
ปรับปรุงใหม่

91,655,956
33,970,034
9,496,034
11,462,600
43,225,437
2,330,324
(250,450)
(11,895,000)
4,067,320

2,466,301
12,829,918
(16,105,934)
(250,450)
1,092,959
(283,244)
1,092,328
(1,092,328)
250,450
2,813,027
(2,813,027)

94,122,257
12,829,918
17,864,100
9,245,584
1,092,959
11,179,356
44,317,765
1,237,996
(9,081,973)
1,254,293

96,906,909
-

(9,541,758)
6,671,758
2,870,000

87,365,151
6,671,758
2,870,000
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ทีจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

ตามที
รายงานไว้ เดิม

รายการจัด
ประเภทบัญชีใหม่

158,014,671
9,099,543

155,660,593
(155,660,593)
283,244
(283,244)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที
รายงานไว้ เดิม

รายการจัด
ประเภทบัญชีใหม่

82,586,107
-

(9,542,931)
6,672,931
2,870,000

ตามที
ปรับปรุงใหม่
73,043,176
6,672,931
2,870,000

29. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับเครืองมือทางการเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีข้อมูลเกียวกับเครื องมือทางการเงินทังในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ดังนี
9. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ
9. ความเสียงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสียงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเกิดจากกรณีทีคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา ซึงจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
-

-

ความเสียงเกียวกับการกระจุกตัวของสินเชือ ซึงเกิดขึนจากลูกหนีการค้ าแบ่งเป็ น
- รายได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงเกิดจากการขายสินค้ า แก่ลกู ค้ ารายใหญ่ จํานวนน้ อยรายทีมีสดั ส่วนทีสูง
มาก
- รายได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงเกิดจากการขายสินค้ าและให้ บริ การแก่ลกู ค้ ากิจการขนาดเล็ก ไม่มีการ
กระจุกตัวของสินเชือ เนืองจากลูกค้ ามีจํานวนมากราย
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ หกั สํารองต่าง
ๆ แล้ วเพือให้ เป็ นราคายุตธิ รรมโดยประมาณ โดยสํารองดังกล่าวถือเป็ นมูลค่าสูงสุดของความเสียงทีเกิดจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา

9. ความเสียงเกียวกับอัตราดอกเบียของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน
ความเสียงทีจะเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย ซึงอาจก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ใน
งวดปั จจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป บริ ษัทคาดว่าจะสามารถบริ หารความเสียงทีอาจเกิดขึนได้ เนืองจากบริ ษัทได้ มีการวางแผนและ
ติดตามสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา
9. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสียง จากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนืองจากมี
ลูกหนี เจ้ าหนีทีเกิดจากการซือ ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึงบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะพิจารณาจัดทําสัญญาประกัน
ความเสียงเป็ นการล่วงหน้ า ในกรณีทีภาวะเงินบาทมีความผันผวน และเห็นว่าเหมาะสม

237

รายงานประจําปี

• บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

9. ราคายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ วิธีการและข้ อสมมติฐานดังต่อไปนี ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
-

สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึงเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
หนีสินทางการเงิ น แสดงราคาตามบัญชี ซึงเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงิ นกู้ยืมมีอตั ราดอกเบีย
ใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด

30. คดีความฟ้ องร้ อง
-

-

-

ปี
บริ ษัทมีคดีความฟ้องร้ อง ดังนี
บริ ษัทฟ้องเรี ยกร้ องให้ คคู่ ้ าชําระหนีตามสัญญาจ้ างซึงมีทนุ ทรัพย์เป็ นจํานวนเงิน . ล้ านบาท ต่อมาคู่กรณีได้
ฟ้องแย้ งให้ ชําระค่าเสียหายพร้ อมค่าปรับจํานวน . ล้ านบาท และในปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชันต้ นและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทพิจารณาว่าไม่ได้ ปฏิบตั ิผิดสัญญา และเชือว่าจะไม่มีภาระหนีสินทีจะมี
ผลกระทบทีเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษัท
บริ ษัทฟ้องเรี ยกร้ องให้ ค่คู ้ าชําระหนีพร้ อมค่าเสียหายจํานวน . 6 ล้ านบาท กรณีผิดสัญญาซือขายทรัพย์สิน
ต่อมาคู่กรณีได้ ฟ้องแย้ งให้ ชําระค่าเสียหายพร้ อมค่าปรับ ซึงมีทุนทรัพย์เป็ นจํานวนเงิน . ล้ านบาท และใน
ปั จจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชันต้ น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชื อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบทีเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษัท
บริ ษัทถูกฟ้องร้ องคดีผิดนัดชําระสัญญาจ้ างบริ การขนถ่ายสินค้ า ซึงมีทนุ ทรัพย์เป็ นจํานวนเงิน . ล้ านบาท ซึง
บริ ษัทได้ ใช้ สิทธิฟ้องแย้ งเพือให้ ศาลชันต้ นพิจารณาและวินิจฉัยชีขาดข้ อพิพาท เนืองจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
พิจารณาว่าไม่ได้ ปฏิบตั ิผิดสัญญา และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชือว่าจะไม่มีภาระหนีสินทีจะมีผลกระทบทีเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษัท

31. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้ รับการอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษัทแล้ ว เมือวันที
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