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1

ผลการดําเนินงานทีสําคัญ
-ในประเทศ

-ต่างประเทศ
พันตัน

ปริมาณการขายสินค้า

525.18-

498.73-

498.17
-

91.34

104.84

143.82

407.38

393.34

381.99

2561

2562

2563

ปริมาณการขายสินค้าในปี 2563 เพิมจาก
ปริมาณการขายจากต่างประเทศเพิมสูงขึน

บาท
2,916.76

2,577.85

2,590.73

2561

2562

ราคาขายเฉลียต่อหน่วย
ในปี 2563 ราคาสินค้าเฉลียสูงขึนจาก
ปริมาณการขายสินค้าทีมีราคาสูง คือกะลาปาล์ม และไม้
สับส่งออกต่างประเทศ เป็ นผลจากสินค้าขาดตลาดอัน
เนืองจากสถานการณ์โควิด-19

2563
ร้อยละ
9.05%
24.39%

สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า

13.81%

ในปี 2563ไม้และไม้สบั เพิมขึนจากปี 2562
จากการเติบโตจากปริมาณการส่งออก

2

6.76%
11.89%
25.03%

4.62%
5.21%
31.56%

52.75%

56.26%

58.52%

2561

2562

2563

กะลาปาล์ม

ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้

ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้

สินค้าอืนๆ

ชีวมวลอัดแท่ง

ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

สัดส่วนตามประเทศ

ล้านบาท
-ในประเทศ

1,535.06
1,283.76

1,314.55

2561

2562

2563

21.04

27.35

81.68

78.96

72.65

2561

2562

2563

กระแสเงินสด
ล้านบาท

40.00

ล้านบาท

34.95

30.00

150

20.00

100

10.00

50

0.00

0

2561

2562

(11.15)

2563

-50

(20.00)
(30.00)

-100

(31.83)

133.18
(36.48)

2561

81.29
(42.17)

2562

(36.48)

(121.4)

(40.00)

-200

ล้านบาท

893
648

715

หนีสินรวม

663

408

501

239

214

230

2561

2562

2563

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
สินทรัพย์รวม

3

78.12
12.36

กิจกรรมจัดหาเงิน

2563

กิจกรรมลงทุน

(66.23)

กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสด สุทธิ

-150

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

ร้อยละ

18.32

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

(10.00)

-ต่างประเทศ

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
ระยะเวลาชําระหนี
วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราส่วนกําไรขันต้น
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนกําไรอืน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย1/
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

0.81
0.47
0.25
11.58
31.53
4.54
80.46
(24.22)
(15.07)
96.92

0.89
0.52
(0.10)
9.15
39.89
7.23
50.47
(26.31)
(13.87)
76.49

0.85
0.49
0.03
8.44
43.24
7.12
51.24
(21.75)
(16.78)
77.70

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

16.11
(2.45)
0.72
5.62
(2.40)
(15.88)

20.03
(0.84)
0.63
(1.77)
(1.18)
(6.69)

18.18
2.23
0.99
0.44
1.19
8.02

(%)
(%)
(เท่า)

(4.37)
(11.46)
1.78

(1.64)
(4.03)
1.96

4.35
11.85
1.95

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

1.68
3.44
0.55
-

2.23
(1.68)
(3.96)
-

2.77
2.54
(1.91)
-

หมายเหตุ:
1/ คํานวณจาก (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน+ดอกเบียจ่ายจากการดําเนินงาน+ภาษี )/ดอกเบียจ่ายจากการดําเนินงานและลงทุน

4

5

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล ในระดับภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจ
“ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล
ที่หลากหลายให้ความสำคัญด้านคุณภาพ และมีปริมาณเชื้อเพลิง
ชีวมวลที่สามารถส่งถึงลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบโลจิสติกส์
ที่ตอบโจทย์ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่เป็น
ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทด้วยระบบโลจิสติกส์”

6

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ

ปี 2563 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายยิ่งสำหรับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) “ABM”
ทั้งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึ่งมาตรการต่างๆ
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ภาวะโลกร้อน
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว เพื่อก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน ด้วย
ความมุ่งมั่น และความตั้งใจของบริษัทฯ มุ่งปรับตัวฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยความรวดเร็ว มีการคุมเข้มมาตรการบริหาร
จัดการ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ไม่ยอมแพ้ต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้องค์กรมีความแข็งแกร่งขึ้น โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถมากขึ้น สรรหาบุคลากรใหม่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมทีม และการ
วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
กุญแจสำคัญของการข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ คือการขยายธุรกิจโดยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชีวมวล ทั้งในและนอกอุตสาหกรรมพลังงาน เ พื่อหาโอกาสการเติบโตของ
บริษัทอย่างก้าวกระโดด ต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐาน ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ขององค์กรที่มีอยู่ และลงมือ
ปฏิบัติให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งการบริหารการ Logistic ที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีสาร
สนเทศเข้ามา ปรับใช้ในการควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมาถึงแม้จะมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นมากมาย
ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การต่อยอดธุรกิจบนพื้นฐานการเป็น Supply Chain Facilitator
โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนากระบวนการผลิตและบริการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร่วมกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)ได้มีการขยาย
ธุรกิจโรงงานไม้สับในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งในจังหวัดสมุทรสาคร เชื่อมโยงและขยายผล

7

ระบบการบริหารจัดการ (Integrated Management System) ร่วมกับคู่ค้า เพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานการรับรองแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จากไม้และป่าไม้ FSC และ PEFC,
มาตรฐานการรับรองด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015), มาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) รวมทั้ง
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ท้ายที่สุดนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น
และสนับสนุนบริษัทเสมอมา และที่สำคัญบริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเท
ทั้งแรงกายแรงใจ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บริษัทพัฒนาและ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนรวมทุกๆ ท่านตลอดไป

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการบริษัท

8

คณะกรรมการบริหาร

2

1

3

9

4

คณะผู้บริหาร

3

2

1

10

4

5

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ABM”) ดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิง ชีวมวลหลากหลาย
ประเภท อาทิเช่น กะลาปาล์ม ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง (Biomass pellet) เป็ นต้น ให้กบั
ลูกค้าอุตสาหกรรมในหลายสาขาธุรกิจซึงมีความต้องการใช้พลังงานเชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิต ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชันนําด้านการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในระดับภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ด้วยเชื อเพลิงชี วมวลทีหลากหลาย ให้ความสําคัญด้าน
คุณภาพและมีปริมาณเชือเพลิงชีวมวลทีสามารถส่งถึงลูกค้าได้อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ พร้อมด้วยระบบโลจิสติกส์ทีตอบ
โจทย์ รวมทังการบริการหลังการขายทีเป็ นเลิศ และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัท
ประวัติความเป็ นมา การเปลียนแปลง และพัฒนาการทีสําคัญ
ครอบครัวควรสถาพรมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมามากกว่า 60 ปี โดยเริมต้นจากธุรกิจการเป็ นผูผ้ ลิตผงธูป
วัตถุดิบยาจุดกันยุง และจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลจากแกลบ เศษไม้ และเศษฟื นให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาจึงมีการ
จัดตังบริษัทขึนเมือวันที 20 สิงหาคม 2527 ภายใต้ชือบริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริมต้น 1.00 ล้าน
บาท เพือขยายการดําเนินธุรกิจดังกล่าว ต่อมา บริษัทได้จดั ตังบริษัทย่อยชือ บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด (“STP”) ขึนเมือวันที
27 มีนาคม 2533 เพือให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ และทําให้การบริหารการจัดส่งสินค้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการได้ทนั ตามเวลาทีลูกค้ากําหนด นอกจากนี บริษัทยังมีการลงทุนในคลังสินค้าหลายแห่ง เพือเป็ นจุดรับ รวบรวม เก็บ
สํารองและกระจายสินค้าให้กบั บริษัทอีกด้วย
ภายหลังธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลได้เติบโตอย่างต่อเนืองตามความต้องการเชือเพลิงทดแทนที
เพิมมากขึน บริษัทจึงหันมาเน้นธุรกิจการจัดหา และจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดยยกเลิกการดําเนินธุรกิจผลิตผงธูป และ
วัตถุดิบยาจุดกันยุง และเปลียนชือเป็ นบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด เมือวันที 20 ตุลาคม 2552 เพือให้ชือสอดคล้องกับประเภท
ธุรกิจหลักมากขึน นอกจากนี บริษัทได้จดั ตังบริษัทย่อยชือ บริษัท ภาประภัส จํากัด (“PPP”) เมือวันที 1 ตุลาคม 2552 เพือรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีได้รบั การยกเว้น
ภาษี มลู ค่าเพิม บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาํ เนินธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลมาอย่างยาวนานจนเป็ นทีรูจ้ กั และ
ได้รบั การยอมรับจากผูจ้ ดั จําหน่ายและผูซ้ ืออย่างกว้างขวางจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงผูจ้ ดั จําหน่ายและลูกค้าใน
ต่างประเทศ บริษัทจึงได้จดั ตังบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 บริษัท ได้แก่ PT. Asia Biomass Indonesia (“ABI”) Asia Biomass
Energy SDN. BHD. (“ABE”) และ Asia Biomass Resources SDN. BHD. (“ABR”) เพือดําเนินการจัดหาสินค้าเชือเพลิงชีวมวล
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ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และจําหน่ายให้กบั ABM เพือให้ ABM นําไปจัดจําหน่ายต่อ โดยมีทงการจั
ั
ดส่งสินค้าเชือเพลิง
ชีวมวลตรงจาก 3 บริษัทย่อยดังกล่าวให้กบั ลูกค้าของ ABM ในต่างประเทศ และจัดส่งมายังคลังสินค้าของ ABM ในประเทศไทย
สรุปประวัติความเป็ นมา การเปลียนแปลง และพัฒนาการทีสําคัญ ในช่วง 4 ปี ทีผ่านมา
ปี
- ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2560 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน 74.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 76.00 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 150.00 ล้านบาท
2560
โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 148.00 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้ (1) ผูถ้ อื หุน้
เดิม จํานวน 73.00 ล้านหุน้ (2) ประชาชน เป็ นครังแรกจํานวน 75.00 ล้านหุน้ และพิจารณาอนุ มตั กิ ารแปรสภาพ
บริษทั จากบริษทั จํากัดเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด
- บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด เมือวันที 1 มีนาคม 2560 และจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ว
จํานวน 36.50 ล้านบาทเมือวันที 3 มีนาคม 2560 ปั จจุบนั บริษทั มีทุนจดทะเบียน จํานวน 150.00 ล้านบาท และ
ชําระแล้ว 112.50 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 225.00 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
- STP ได้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษทั เอซีเอ็ม เซอร์วสิ เซส จํากัด จํากัด
เมือวันที 23 มิถุนายน 2560
- บริษัทได้รบั รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่ อสังคม (CSR-DIW
Beginner Award 2017) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมือวันที 17 สิงหาคม 2560
- บริษทั ได้รบั การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที 2 ปฏิบตั กิ ารสีเขียว (Green
Activity) เมือวันที 27 ตุลาคม 2560
- บริษัทได้รบั การรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จํากัด ว่าบริษัทมีมาตรฐานการ
จัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล อาทิเช่น ชีวมวลอัดแท่ง ขีกบ ขีเลือย ไม้สบั และส่วน
อืนๆของไม้ เป็ นต้น และในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ไม้อดั ไม้บาง และวัสดุแผ่น ของบริษทั ตามมาตรฐานของ
FSC Chain of Custody (CoC) ของ Forest Stewardship Council (FSC)
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ปี 2561

- วันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนทัวไปเป็ นครังแรก จํานวน
ล้าน
หุน้
- วันที 28 มิถนุ ายน 2561 บริษัทได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับต้น ปี ที ในกิจกรรมการรณรงค์
ลดสถิติอบุ ตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ของกระทรวงแรงงาน
- วันที 25 สิงหาคม 2561 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน การ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
- วันที 28 สิงหาคม 2561 บริษัทร่วมพิธีลงนามสัญญาซือขายไม้โตเร็ว (Acacia Species) ล่วงหน้า
ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ และ บริษัท เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ณ องค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้
- วันที 26 พฤษจิกายน 2561 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001:2015
- บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด จัดตังขึนเมือวันที 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทนุ จดทะเบียนเริมต้น
เท่ากับ 1.00 ล้านบาท และแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ 10 บาท ต่อ
หุน้ โดยบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ จํานวน 99,997 หุน้ หรือ ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2562

- วันที 15 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้รบั คะแนนในระดับดีมาก (98 จาก 100 คะแนน) ในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ (AGM) ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วันที 28 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รบั การประเมินผลสํารวจการกํากับกิจการดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนในปี 2562 อยูใ่ นระดับดีมาก จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงในปี นบริ
ี ษัท มีคะแนนทีดีขนจาก
ึ
76% ในปี ก่อน เป็ น 84%

ปี 2563

- บริษัทได้รบั คะแนนในระดับดีมาก (97 จาก 100 คะแนน) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมผูถ้ ื อหุน้ (AGM) ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทได้รบั การประเมินผลสํารวจการกํากับกิจการดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 อยู่ใน
ระดับดีม าก จากสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- วันที 10 มิถุนายน 2563 บริษัท ได้รบั ประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปี ที จํานวน 252,382 ชัวโมง
กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ ประจําปี 2563
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รางวัลแห่งความสําเร็จ ประจําปี 2563

 วันที 10 มิถุนายน 2563 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้รบั ประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปี ที
จํานวน 252,382 ชัวโมง กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ ประจําปี 2563

 วันที 14 ธันวาคม 2563 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับ Platinum การ
จัดทําระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 2563

 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้รบั Certificate ISO 9001 : 2015
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 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้รบั Certificate ISO 14001: 2015

 ได้รบั คะแนนในระดับดีมาก ( 97 จาก 100 คะแนน ) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ได้รบั คะแนนในระดับดีมาก ( 97 จาก 100 คะแนน ) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
บริษัทสามารถแบ่งกลุม่ ธุรกิจของบริษัท ได้ 3 ประเภท ได้แก่
1. ธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
2. ธุรกิจขนส่ง
3. ธุรกิจผลิตชีวมวลอัดแท่ง
หมายเหตุ: 1/กลุ่มธุรกิจผลิตชีวมวลอันแท่งยังไม่มีการดําเนินงาน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจจัดหาและจัด
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
99.98%

ธุรกิจขนส่ง
เพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจจัดหา

ธุรกิจผลิตชีวมวลอัดแท่ง

และจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล

บริษัท ภาประภัส จํากัด
บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด 99.99%

บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด 99.99%

99.00% PT. Asia Biomass Indonesia
55.00% Asia Biomass Energy SDN. BHD.
55.00% Asia Biomass Resources SDN. BHD.
ซึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยมีรายละเอียดทีแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โดยรายละเอียดการดําเนินงาน
ของบริษัทย่อย มีดงั นี
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รายชือบริษัทย่อย

สัดส่วนการถือหุน้
โดย ABM (ร้อยละ)

การประกอบธุรกิจ

บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด (ABP)

99.99

ผลิตไม้สบั และชีวมวลอัดแท่ง

บริษัท ภาประภัส จํากัด (PPP)

99.98

จัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีได้รบั การยกเว้น
ภาษี มลู ค่าเพิม

PT. Asia Biomass Indonesia (ABI)

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากประเทศอินโดนีเซีย และจัด

99.00

จําหน่ายให้กบั ABM แต่เพียงผูเ้ ดียว
Asia Biomass Energy SDN. BHD. (ABE)

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากประเทศมาเลเซีย ในบริเวณ

55.00

อาณาเขตเมือง Bintulu และจัดจําหน่ายให้กบั ABM แต่
เพียงผูเ้ ดียว1/

Asia Biomass Resources SDN. BHD.

จัด หาเชื อเพลิง ชี ว มวลจาก ประเทศมาเลเซี ย ยกเว้น

55.00

บริเวณเขตเมื อง Bintulu และจัดจําหน่ายให้กับ ABM

(ABR)

แต่เพียงผูเ้ ดียว1/
บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด (STP)

ให้บริการขนส่งสิน ค้าทางรถบรรทุก โดยให้บริการกับ

99.99

ABM และ PPP เป็ นหลัก และหากมีกาํ ลังการให้บริการ
เหลือในบางช่วงก็จะให้บริการขนส่งกับบริษัททีเกียวข้อง
และบริษัทอืนด้วย
หมายเหตุ: 1/ การจัดตัง 2 บริษัทในประเทศมาเลเซีย เนืองจากพันธมิตรในประเทศมาเลเซียมีความเชียวชาญการจัดหาในแต่ละพืนทีแตกต่างกัน

1.4

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ไม่มี

17

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิ จจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชี วมวลเป็ นหลัก ทังนี การจัดหาและจัดจําหน่าย
เชือเพลิงชีวมวลจะดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยทังในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ PPP ABI ABE ABR มี ABP ทํา
หน้าทีในการผลิตสินค้า และมี STP สนับสนุนการดําเนินการให้บริการขนส่งเชือเพลิงชีวมวลทีบริษัทและบริษัทย่อยจัดหาและจัด
จําหน่าย โดยแสดงโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจได้ดงั นี

รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ดําเนินการ
โดย

รายได้จากการขายสินค้า

2561

2562

2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
1,283.76

1,314.55

ร้อยละ

- ในประเทศ

ABM และ PPP

934.58

99.01
72.08

1,535.06

919.56

98.69
69.04

1,013.58

99.14
65.46

- ต่างประเทศ

ABM

349.18

26.93

394.99

29.65

521.48

33.68

- ต่างประเทศ – บริษัทย่อยใน

ABE

-

-

-

-

-

-

3.51
9.38

0.27
0.72

9.13
8.33

0.69
0.63

13.31
15.48

0.85
0.99

1,332.00 100.00

1,563.85

100.00

ต่างประเทศ1/
รายได้จากการให้บริการขนส่ง2/ STP
รายได้อนๆ
ื 3/
ABM และ
บริษัทย่อย
รวม

1,296.64 100.00

หมายเหตุ:
1/ ABE และบริษัทย่อยในต่างประเทศจะมีหน้าทีจัดหาและขายตรงกับ ABM เท่านัน
2/ รายได้จากการให้บริการขนส่งทีแสดงในตารางข้างต้น เป็ นรายได้เฉพาะส่วนทีทาง STP ให้บริการขนส่งกับบุคคลภายนอก ทังนี STP จะให้บริการ
ขนส่งกับกลุม่ บริษัทเป็ นหลัก
3/ รายได้อืนประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายสินทรัพย์ (2) กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (3) รายได้จากการเคลมประกันทรัพย์สิน
และ (4) รายได้อืนๆ

ผลิตภัณฑ์ทีบริษัทและบริษัทย่อยทําการจัดหาและจัดจําหน่ายสามารถแบ่งได้เป็ น 5 กลุม่ หลัก โดยมีรายได้จากการขาย
แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ในระหว่างปี 2561 ถึง ปี 2563 ดังนี
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รายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

2561

ล้านบาท
การขายในประเทศ

2563

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

ร้อยละ

934.58

0.73

919.56

69.95

1,013.58

66.03

-

กะลาปาล์ม

618.51

48.18

705.95

53.70

809.29

52.72

-

ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้

177.16

13.80

109.59

8.34

84.84

5.53

-

ชีวมวลอัดแท่ง

24.13

1.88

90.43

6.88

45.86

2.99

-

ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้

115.15

8.97

33.71

2.56

70.84

4.61

-

สินค้าอืนๆ

-

-

-

-

2.76

0.18

349.18

27.20

394.99

30.05

521.48

33.97

59.82

4.66

23.39

1.78

88.28

5.75

0.00

0.00

125.98

9.58

399.16

26.00

288.97

22.51

225.50

17.15

34.04

2.22

100.00 1,314.55 100.00

1,535.06

100.00

การขายต่างประเทศ

รวม

2562

-

กะลาปาล์ม

-

ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้

-

ชีวมวลอัดแท่ง

1,283.76
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก คือ การจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้กบั ผูท้ ีมีความต้องการใช้
เชือเพลิงชีวมวล ทังผูท้ ีมีความต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวลเป็ นเชือเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม และ
กลุม่ โรงไฟฟ้า และผูท้ ีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ดา้ นอืนๆ เช่น กลุม่ ผูแ้ ปรรู ปชีวมวล กลุม่ ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุม่ ที
นําเชือเพลิงชีวมวลไปจัดจําหน่ายต่อ เป็ นต้น โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากแหล่งผูผ้ ลิต และผูจ้ าํ หน่าย
เชือเพลิงชีวมวล (“Supplier”) ทีมีคณ
ุ ภาพและน่าเชือถือ ทังนี การจัดหาในประเทศจะดําเนินการผ่าน ABM และ PPP ส่วนการ
จัดหาในต่างประเทศจะดําเนินการผ่าน ABI ABE และ ABR โดยการจัดจําหน่ายให้กบั ลูกค้าจะดําเนินการผ่าน ABM และ PPP
เท่านัน
เชือเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel) คือ เชือเพลิงทีได้จากสิงมีชีวิตหรือสารอินทรียท์ ีสามารถเปลียนเป็ นพลังงานได้ เช่น
ผลผลิตรองจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตส่วนเหลือหลังการเก็บเกียวทางการเกษตรและป่ าไม้ เป็ น
ต้น โดยเชือเพลิงชีวมวลทีบริษัทและบริษัทย่อยจัดหาและจัดจําหน่ายนัน เป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ซึงสามารถแบ่งได้ตามแหล่งทีมาเป็ น 3 ประเภท คือ
1. เชือเพลิงชีวมวลทีได้จากกระบวนการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กะลาปาล์ม ใยปาล์ม ทะลายปาล์มจาก
โรงสกัดนํามันปาล์มดิบ ขีกบจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ขีเลือย ปี กไม้ และส่วนอืนๆของไม้จากโรงเลือย แกลบจาก
โรงสีขา้ ว และชานอ้อยจากโรงงานผลิตนําตาล เป็ นต้น
2. เชือเพลิงชีวมวลทีได้จากการทําเกษตร เช่น ฟางข้าวจากนาข้าว ปลายไม้ รากไม้ และตอไม้จากสวนยางพารา ใบ
อ้อยและยอดอ้อยจากไร่ออ้ ย เหง้ามันสําปะหลังจากไร่มนั สําประหลัง และซังข้าวโพดจากไร่ขา้ วโพด เป็ นต้น
3. เชือเพลิงชีวมวลทีได้จากการปลูกขึนใหม่เพือเป็ นแหล่งพลังงานโดยเฉพาะ ส่วนมากเป็ นไม้โตเร็ว เช่น กระถินยักษ์
ยูคาลิปตัส และหญ้าเนเปี ยร์ เป็ นต้น
โดยเชื อเพลิงชี ว มวลที บริษั ทและบริษั ทย่อ ยจัด หาและจัด จํา หน่า ยนัน ส่วนใหญ่ จ ะเป็ น เชื อเพลิง ชี ว มวลที ได้จ าก
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ผูใ้ ช้เชือเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีการเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) เพือเปลียนเชือเพลิง
ชีวมวลเป็ นพลังงานความร้อนและนําไปใช้ในกระบวนการผลิตของตน กล่าวคือ ผูใ้ ช้จะนําเชือเพลิงชีวมวลไปเผาในเตาเผา เพือให้
เกิดความร้อนในหม้อไอนํา (Boiler) จนนําในหม้อไอนําเดือดและกลายเป็ นไอนํา โดยไอนําทีได้จะมีความดัน อุณหภูมิ และอัตรา
การไหลตามทีผูใ้ ช้กาํ หนดไว้ และผูใ้ ช้จะนําไอนํานีไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่อไป เช่น นําไปใช้หมุนกังหันไอนําเพือผลิต
ไฟฟ้า นําไปใช้เป่ าอากาศเพือทําให้เส้นใยผ้าแห้งในโรงงานทอผ้า และนําไปใช้ฆ่าเชือในอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้น ทังนี ไอนํา
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายรู ปแบบในกระบวนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม และในแต่ละขันตอน ขึนกับ
ผูใ้ ช้งาน ทังนี ผูใ้ ช้เชือเพลิงชีวมวลจะต้องเลือกประเภทเชือเพลิงชีวมวลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีของเตาเผาและหม้อไอนําทีมีอยู่
โดยบางเทคโนโลยีสามารถรองรับเชือเพลิงชีวมวลได้ประเภทเดียว แต่บางชนิดสามารถรองรับเชือเพลิงชีวมวลได้หลายประเภท
ซึงเทคโนโลยีทีสามารถรองรับเชือเพลิงชีวมวลได้หลายประเภทจะสามารถเพิมความยืดหยุ่นให้กบั ผูใ้ ช้งาน เนืองจากสามารถใช้
เชือเพลิงชีวมวลประเภทหนึง ทดแทนอีกประเภทได้
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ผลิตภัณฑ์ทีบริษัทจัดหาและจัดจําหน่ายสามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ หลักดังนี
กลุ่มที 1 กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)
กะลาปาล์มถือเป็ นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดนํามันปาล์ม ซึงเป็ นกระบวนการแยกนํามันออกจากเนือ
และเมล็ดในของผลปาล์มของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํามันปาล์มดิบ โดยการสกัดนํามันปาล์มจากปาล์มทะลายสดจะได้กะลา
ปาล์มจากกระบวนการผลิตประมาณร้อยละ 4 ของนําหนักปาล์มทะลายสด
กะลาปาล์มเป็ นส่วนประกอบหนึงของผลปาล์ม โดยจะเป็ นส่วนทีหุม้ เมล็ดในของผลปาล์ม ลักษณะทัวไปมีสีนาตาลเข้
ํ
ม
เนือแข็ง และมีคุณสมบัติให้ค่าพลังงานความร้อนอยู่ในระดับสูง โดยค่าความร้อนจะขึนอยู่กับค่าความชืนและขนาดของกะลา
ปาล์ม

เมล็ดใน

รูปผลปาล์มและส่วนประกอบ

รูปกะลาปาล์ม

กลุ่มที 2 ไม้สับและส่วนอืนๆของไม้ (Woodchip and Others)
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ทีบริษัทและบริษัทย่อยจําหน่าย ได้แก่ ไม้สบั ปี กไม้ หัวไม้ ไม้ฟืน ส่วนอืนๆของ
ไม้ซงได้
ึ จากกระบวนการตัดและเลือยไม้ เช่น โรงเลือย โรงงานผลิตไม้สบั โรงงานผลิตไม้แปรรูป และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็ นต้น
ซึงจะมีขนาดแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานทีลูกค้าต้องการ โดยผลิตภัณฑ์กลุม่ ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ทีบริษัทและบริษัท
ย่อยจัดจําหน่ายจะมาจากไม้ยางพารา และไม้ 13 ชนิดทีได้รบั การอนุญาตจากกรมป่ าไม้

รูปไม้สับ

รู ปปี กไม้
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รู ปไม้ฟืน

กลุ่มที 3 ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้ (Wood Shavings, Sawdust, Wood Dust)
ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้เป็ นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ทีได้จากการแปรรูปไม้ ขีกบมีลกั ษณะเป็ นเปลือกไม้บางๆได้จากการไส
ไม้ ส่วนขีเลือยและฝุ่ นไม้มีลกั ษณะเป็ นผง คล้ายฝุ่ น นําหนักเบา ได้จากการเลือยไม้ ซึงได้มาจากกระบวนการแปรรู ปไม้ เช่น
โรงเลือย โรงงานผลิตไม้แปรรูป และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็ นต้น

รูปขีกบ

รู ปขีเลือย

รู ปฝุ่ นไม้

กลุ่มที 4 ชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet)
ชีวมวลอัดแท่ง คือผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากการนําผลพลอยได้จากการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เช่น เปลือกไม้ ส่วน
อืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย และแกลบ เป็ นต้น มาผ่านกระบวนการย่อย ลดความชืน และนํามาอัดเป็ นแท่งเป็ นรูปทรงกระบอกขนาด
เล็ก ทังนี ชีวมวลอัดแท่งมีความหนาแน่นสูง และค่าความชืนตํา จากกระบวนการผลิตทีมีการอัด และผ่านความร้อน จึงทําให้ชีว
มวลอัดแท่งมีคา่ ความร้อนสูงกว่าเชือเพลิงชีวมวลก่อนทีจะนํามาอัดแท่ง ผลิตภัณฑ์ชีวมวลอัดแท่งทีบริษัทและบริษัทย่อยจําหน่าย
โดยส่วนมากจะผลิตจากผลพลอยได้จากไม้ เช่น ขีกบ ขีเลือย หรือทีเรียกว่า Wood Pellet นอกจากนี ยังมีการจําหน่ายชีวมวลอัด
แท่งประเภทอืนด้วย เช่น แกลบอัดแท่ง และขีเลือยผสมแกลบอัดแท่ง เป็ นต้น

รู ปชีวมวลอัดแท่ง

กลุ่มที 5 สินค้าอืน
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลอืนๆเพือเป็ นทางเลือก และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้แก่ แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม ซังข้าวโพด เหง้ามัน เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทจัดหาและจัดจําหน่ายสินค้าอืนนอกเหนือจาก
เชือเพลิงชีวมวล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ไม้สบั ยูคาลิปตัส ขยะ RDF ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทีบริษัทสามารถจัดหาได้จาก Supplier
ทีจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้บริษัท ได้แก่ โรงเลือย และโรงงานไม้แปรรู ป และขายให้กับลูกค้าทีเป็ น Supplier ของบริษัท
ได้แก่ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และลูกค้าทีมีความต้องการในต่างประเทศ
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ทังนี ราคาของเชือเพลิงชีวมวลจะแปรผันตามค่าความร้อน ซึงค่าความร้อนจะแปรผกผันตามค่าความชืน โดยในการซือ
ขาย ผูซ้ ือผูข้ ายจะมีการตกลงราคาพร้อมทังกําหนดระดับค่าความชืนของเชือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภท โดยเชือเพลิงชีวมวลแต่
ละประเภทจะให้พลังงานจากการเผาไหม้แตกต่างกัน ตามลักษณะองค์ประกอบต่างๆ ของชีวมวลแต่ละชนิด และสัดส่วนความชืน
ทีสะสมอยูใ่ นชีวมวล ซึงสามารถแสดงได้ดงั นี
ชนิดของเชือเพลิงชีวมวล1/

ค่าความชืน

ค่าความร้อน

(ร้อยละ)

(กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม)

กลุ่มที 1 กะลาปาล์ม

25 - 27

3,400 – 3,800

กลุ่มที 2 ไม้สับและส่วนอืนๆของไม้

45 - 50

2, 00 – 2,800

กลุ่มที 3 ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้

10 – 18

3,700 – 4,000

กลุ่มที 4 ชีวมวลอัดแท่ง

8 - 10

4,000 – 4,400

ทีมา: ข้อมูลบริษัทฯ

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์
บริษัทและบริษัทย่อย ซึงต่อไปนีจะเรียกรวมว่า “บริษัท” มีนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ ดังนี
1. ผลิตภัณฑ์
บริษัทมุง่ เน้นทีจะจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีมีคณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้า บริษัทจึงให้ความสําคัญตังแต่ขนตอนการคั
ั
ดเลือก
Supplier การขนส่ง และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทมีขนตอนการควบคุ
ั
มคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดตลอดขันตอน
การดําเนินงาน ทังค่าความชืน สี ขนาด สิงเจือปน โดยมีทงการทดสอบผ่
ั
านห้องปฏิบตั ิการและประเมินทางกายภาพ เพือให้
ลูกค้ามีความมันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลของบริษัท นอกจากนี บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีเชือเพลิงชีวมวลให้ลกู ค้าเลือกอย่างหลากหลาย ทําให้ลกู ค้ามีทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์
ทดแทนกรณีทีผลิตภัณฑ์ทีลูกค้าใช้เป็ นประจํามีราคาสูงขึน ซึงต่างจากบริษัทส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทีจะเลือกขาย
เพียงผลิตภัณฑ์ประเภทเดียว ทังนี บริษัทยังสนองตอบความต้องการของลูกค้าในแง่ของการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที
บริษัทจําหน่าย โดยเชื อเพลิงชีวมวลทีเป็ นผลพลอยได้จากไม้ของบริษัท ได้แก่ ชีวมวลอัดแท่งทีผลิตจากผลพลอยได้จากไม้
(“Wood Pellet”) ขีกบ ขีเลือย ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ยงยื
ั น FSC Chain of
Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council (FSC) ซึงเป็ นมาตรฐานทีรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทีบริษัทจําหน่ายนันได้มา
จากแหล่งทีมาทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล และสามารถตรวจสอบกลับได้ตลอดทังห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ ทังนี ผูป้ ระกอบการ
ต่างประเทศหลายๆประเทศ จะมีขอ้ กําหนดทีจะซือเชือเพลิงชีวมวลจาก Supplier ทีได้รบั การรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จึงทํา
ให้บริษัทมีขอ้ ได้เปรียบในการจําหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ เมือเทียบกับผูจ้ ดั หาและจัดจําหน่ายรายอืนในประเทศไทย
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2. การให้บริการ
บริษัทให้ความสําคัญกับการบริการทังก่อนและหลังการขาย โดยบริษัทมีผเู้ ชียวชาญคอยดูแลและให้คาํ ปรึกษาด้านการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เชื อเพลิงชี วมวลทีเหมาะสมกับเตาเผาและเทคโนโลยีของหม้อไอนํา (Boiler) หรือความต้องการของลูกค้า โดย
สามารถให้คาํ ปรึกษาทังกับลูกค้าทีอยูใ่ นขันตอนการศึกษาความน่าจะเป็ นในการใช้เชือเพลิงชีวมวล ลูกค้าทีใช้เชือเพลิงชีวมวลใน
กระบวนการผลิตอยูแ่ ล้ว ลูกค้าทีมีการการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อไอนําใหม่ หรือลูกค้าทีมีความต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวล
ประเภทใหม่ โดยผูเ้ ชียวชาญของบริษัทจะเข้าไปพูดคุยสอบถามถึงความต้องการ ตรวจสอบหม้อไอนํา และให้คาํ แนะนําถึงที
โรงงานของลูกค้า เพือให้ลกู ค้ามันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีซือจากบริษัทสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้า ในส่วนของการให้บริการขนส่ง บริษัทมีการว่าจ้าง STP และผูป้ ระกอบการขนส่งรายอืน
เพือทําการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า โดยบริษัทมีเกณฑ์การคัดเลือกผูร้ บั จ้างขนส่งตามมาตรฐานทีบริษัทกําหนด และมีการ
ประเมินผูร้ บั จ้างขนส่งอย่างสมําเสมอ เพือให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทได้ตามแผนงาน ผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าตาม
กําหนดเวลา และลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง ทังนี STP ได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015
ซึงทําให้มนใจได้
ั
วา่ การบริหารงานขนส่งของ STP มีมาตรฐานระดับสากล
3. การบริหารต้นทุน
บริษัทเน้นการบริหารจัดการต้นทุนทีมีประสิทธิภาพ ซึงมีสว่ นช่วยให้บริษัทสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล
ในราคาทีสามารถแข่งขันได้ใ ห้กับลูกค้า โดยทีมงานของบริษัทมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาด
ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลอย่างใกล้ชิด เพือให้บริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เชือเพลิงขีวมวลในราคาและปริมาณทีเหมาะสมใน
แต่ละช่วงเวลาได้ ประกอบกับบริษัทมีคลังสินค้าเพือจัดเก็บผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทังในและต่างประเทศถึง 4 แห่ง ทําให้
บริษัทสามารถวางแผนการสังซือและขายได้อย่างคล่องตัว และสามารถบริหารสินค้าคงคลังให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมได้ อีกทังยัง
ช่วยให้บริษัทวางแผนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึนด้วย นอกจากนี บริษัทยังเพิมการบริหารการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์จาก Supplier ไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผา่ นเข้าคลังสินค้าของบริษัท (“การขนส่ง
ตรง”) ซึงช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึง
4. การกําหนดราคา
การขายสินค้าทังในประเทศและต่างประเทศ บริษัทกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ตามราคาตลาดในช่วงเวลานันๆ
โดยบวกกํา ไรเพิมจากต้นทุนทีเกิ ด ขึนจริง เช่ น ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่า ขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็ นต้น และ
เปรียบเทียบกับราคาเพือให้ราคาขายของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับทีแข่งขันได้ ทังนี จะมีการคํานวณโครงสร้างต้นทุน และมีการ
กําหนดกําไรขันตําเพือให้ฝ่ายขายและการตลาดสามารถนําเสนอราคาให้กบั ลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีมี
การแข่งขันสูง ฝ่ ายขายและการตลาดอาจจะต้องทําการขายในราคาทีได้กาํ ไรตํากว่ากําไรขันตําทีกําหนดเอาไว้ ซึงฝ่ ายขายและ
การตลาดจะต้องนําราคาดังกล่าว เสนอให้ผมู้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิก่อนดําเนินการขายผลิตภัณฑ์
5. การควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้า
บริษัทมีขนตอนในการพิ
ั
จารณาและคัดกรองลูกค้าเพือให้ได้ลกู ค้าทีมีคณ
ุ ภาพ และขจัดปั ญหาการเกิดหนีเสีย บริษัทให้
ความสําคัญกับการพิจารณาประวัติ และตรวจสอบสถานะการเงินของลูกค้าก่อนจะดําเนินการขายผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า บริษัท
กําหนดให้มีก ารทําใบประวัติ/อนุมัติ เครดิตของลูกค้ารายใหม่ทุกรายเพื อให้ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมัติเปิ ดบัญ ชี ลูกค้า โดย
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เจ้า หน้า ทีฝ่ ายขายและการตลาดจะทําการสอบประวัติลูกค้าทังจากการสัมภาษณ์ การเข้าเยียมกิ จ การ การหาข้อมูล ทาง
อินเตอร์เน็ต เพือให้ทราบถึงข้อมูลเบืองต้น เช่น ชือ ทีตังกิจการ ผลิตภัณฑ์ทีต้องการ ปริมาณการสังซือ และจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขออนุมตั ิ เช่น สําเนาหนังสือรับรองบริษัท สําเนาทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม และงบการเงินฉบับล่าสุด และเจ้าหน้าที
ฝ่ ายบัญชีและการเงินจะวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นเกียวกับสถานภาพการเงินของลูกค้า เพือนําเสนอให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาวงเงินเครดิตพิจารณาการเปิ ดบัญชีลกู ค้า หากได้รบั การอนุมตั ิจึงจะดําเนินการเปิ ดบัญชีซือขายให้ลกู ค้า พร้อมกําหนด
เงือนไขการชําระเงินลงในระบบ โดยหากเป็ นการขายเชือจะมีการกําหนดวงเงินเครดิต (Credit Limit) และระยะเวลาการชําระเงิน
(Credit Term) อย่างชัดเจน ซึงหากมีการขายเกินวงเงินเครดิต หรือค้างชําระเกินระยะเวลาการชําระเงิน ระบบจะถูกล็อกโดย
อัตโนมัติ และฝ่ ายขายและการตลาดจะไม่สามารถดําเนินการขายได้ อย่างไรก็ตาม หากฝ่ ายขายและการตลาดต้องการจะขาย
กรณีเกินวงเงินเครดิตหรือเกินระยะเวลาการรับชําระเงินทีลูกค้าได้รบั จะต้องทําการขออนุมตั ิตามขันตอนทีบริษัทวางไว้ ทังนี
บริษัทมีการทบทวนวงเงินเครดิตทุกปี หรือเมือมีเหตุการณ์ทีเชือได้ว่าส่งผลกระทบต่อเครดิตของลูกค้า เพือให้เหมาะสมกับฐานะ
ทางการเงินและการดําเนินธุรกิจของลูกค้า และมีการติดตามลูกหนีค้างชําระอย่างใกล้ชิด โดยหากลูกค้ามีการค้างชําระเกินกว่า
กําหนด บริษัทจะมีการติดตามลูกหนีค้างชําระตามมาตรการทีบริษัทได้กาํ หนดไว้
การสํารวจความพึงพอใจลูกค้า
บริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทจึงได้ดาํ เนินการสํารวจความถึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ในด้านต่างๆเป็ นประจําทุกปี และสรุ ปภาพรวมเพือนํามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาให้แก่บริษัทให้มีประสิทธิภาพ
ตามทีบริษัทมุง่ หวังไว้ทีจะเป็ นองค์กรชันนําด้านการจัดการเชือเพลิงชีวมวลระดับภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทได้มีการสํารวจความพึง
พอใจของลูกค้า ซึงสามารถสรุปได้ดงั นี
โดยประเด็นทีใช้สาํ รวจมี 4 เรืองหลัก ดังนี
1. ด้านการขาย
2. ด้านผลิตภัณฑ์
3. ด้านจัดส่ง
4. ด้านการบริการ
ในช่วงปี 2563 การสํารวจความพึงพอใจลูกค้า ได้รบั ความพึงพอใจเฉลียอยูใ่ นระดับร้อยละ 83 ในด้านการขายอยูท่ ีร้อย
ละ 87.25 ด้านผลิตภัณฑ์รอ้ ยละ 81.44 ด้านการจัดส่งร้อยละ 79.81 และด้านบริการร้อยละ 83.48
เปอร์ เซ็นต์
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87.25

81.44

79.81

83.48

83.00

80

60
หัวข้ อ

25

ในช่วงปี 2561 – 2563 บริษัทได้มีการพัฒนาในด้านความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนืองในทุกๆด้าน เพือตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า
ร้ อยละ

ความพึงพอใจของลูกค้าเฉลีย ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2563
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เพือให้บริษัทรักษาความเป็ นองค์กรชันนําด้านการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของประเทศ และมุ่งเน้นการเติบโตในระดับ
ภูมิภาค บริษัทได้ดาํ เนินกลยุทธ์ทีสอดรับกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีบริษัทตังไว้ โดยมุ่งมันสร้างคุณค่าจากสินค้าและบริการ เพือ
สร้างประโยชน์ตอ่ ลูกค้าและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างยังยืน ซึงสามารถสรุปแนวทางในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ ดังนี
1. บริษัทมีแนวทางทีจะต่อยอดธุรกิจบนพืนฐานการเป็ น Supply Chain Facilitator โดยการลงทุนในโครงสร้าง
พืนฐานและพัฒนากระบวนการผลิตและบริการให้มีศกั ยภาพและประสิทธิภาพ บนพืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพือรองรับ
การเติบโตของธุรกิจร่วมกับคูค่ า้ ตลอดโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ดังนี
1.1 ปี 2563 บริษัท ได้จดั ตังสายผลิตชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) ณ คลังสินค้า ตําบลบางนําจืด อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กําลังการผลิต 24,000 ตันต่อปี เพือผลิตสินค้าภายใต้ระบบมาตรฐาน FSC
และ PEFC เพือส่งออกไปยังต่างประเทศ คาดว่าเริมการผลิตสินค้า ในไตรมาส 1 ปี 2564 เป็ นต้นไป
1.2 ปี 2564 บริษัท อยูร่ ะหว่างการจัดตังคลังสินค้าแห่งใหม่ ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พืนที
ประมาณ 17 ไร่ เพือรองรับการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ประมาณ 100,0000 ตันต่อปี ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองรับการเติบโตในภาคอุตสหกรรมของประเทศตามนโยบายภาครัฐ
1.3

เชือมโยงและขยายผลระบบการบริหารจัดการ (Integrated Management System) ร่วมกับคูค่ า้ เพือ
ยกระดับสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานการรับรองแหล่งทีมา
ของผลิตภัณฑ์จากไม้และป่ าไม้ FSC และ PEFC, มาตรฐานการรับรองด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015),
มาตรฐานการรับรองด้านสิงแวดล้อม (ISO 14001:2015) รวมทัง มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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2. บริษัท ได้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าชีวมวล ทังในและนอกอุตสาหกรรม
พลังงาน เพือหาโอกาสการเติบโตของอย่างก้าวกระโดด ต่อยอดธุรกิจบนโครงสร้างพืนฐาน ประสบการณ์ และองค์ความรู ้ ของ
องค์กรทีมีอยู่ ดังนี
2.1 ปี 2563 เป็ นต้นมา บริษัทเริมจัดจําหน่ายส่งออก ชี วมวลประเภทไม้สบั ชนิดไม้ยูคาลิปตัส ประมาณ
200,000 ตัน เพือเป็ นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเยือและกระดาษ เป็ นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรผูป้ ลูก
ไม้ยูคาลิปตัสของประเทศไทย ประมาณ 200 ล้านบาท ต่อ ปี และเพิมช่องทางการจัดหน่ายสินค้าให้กับ
ผูป้ ระกอบการผลิตไม้สบั ยูคาลิปตัสลอกเปลือกของประเทศไทย กว่า 50 ราย
2.2 ปี 2563 บริษัทเริมจัดจําหน่ายส่งออกเชือเพลิงชีวมวล ประเภทกะลาปาล์ม ประมาณ 10,000 ตัน จาก
ประเทศไทยเป็ นครังแรกไปยังประเทศญี ปุ่ น เป็ นการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย และช่วยเพิมรายได้
ให้กบั เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และสร้างมูลค่าให้ของเหลือจากอุตสาหกรรมนํามันปาล์มของประเทศไทย
2.3 ปี 2563 บริษัทเริมจัดจําหน่ายเชือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) สําหรับเป็ นเชือเพลิงผลิต
ความร้อนและไฟฟ้า ให้กบั ลูกค้าในกลุม่ อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และกลุม่ อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ เป็ นต้น
3. บริษัทมีแนวทางศึกษาและพัฒนาโครงการในอนาคต เพือต่อยอดธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
รวมทังขยายตลาดและช่องทางการจัดจําหน่าย และยกระดับความพึงพอใจให้เหนือความต้องการของลูกค้า ดังนี
3.1 ปี 2564 บริษัทจะเริมศึกษาตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่เพือจัดจําหน่ายในกลุม่ ลูกค้าปั จจุบนั เพือใช้เป็ นปั จจัย
การผลิตสินค้าของลูกค้า เช่น กลุม่ สินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าแร่ และสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
3.2 ปี 2564 บริษัทจะเริมพัฒนาบริการหลังการขายแบบครบวงจรให้กบั ลูกค้า เช่น การให้บริการกําจัดของเสีย
และกากอุตสาหรรมทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม, การให้บริการตรวจสอบหม้อไอนํา (Boiler) ตามมาตรฐานที
กฎหมายกําหนด, ให้คาํ ปรึกษาแนะนําการใช้เชือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพโดยผูเ้ ชียวชาญ เป็ นต้น
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้กับลูกค้าทังในและต่างประเทศ โดยสามารถแบ่ง
สัดส่วนการจําหน่ายให้กบั ลูกค้าในและต่างประเทศได้ดงั นี
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายในประเทศ
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายภายในประเทศ คือกลุม่ ผูท้ ีต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตและจําหน่าย แบ่งได้เป็ น
5 กลุม่ ได้แก่
1. กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นกลุ่มทีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้เพือผลิตพลังงานความร้อน โดยมีการใช้หม้อไอนํา
(Boiler) ในกระบวนการผลิต
2. กลุม่ โรงไฟฟ้า ซึงนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
3. กลุม่ ผูจ้ ดั จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล (“Trader”) นําเชือเพลิงชีวมวลทีซือจากบริษัทไปจําหน่ายต่ออีกทอดหนึง
4. กลุม่ ผูแ้ ปรรูปชีวมวล ซึงนําเชือเพลิงชีวมวลไปผลิตเป็ นเชือเพลิงชีวมวลเพือจําหน่ายต่อให้กบั ผูใ้ ช้เชือเพลิงชีวมวล
หรือ Trader ต่อ อี ก ทอดหนึง เช่ น ผู้ผ ลิต เชื อเพลิง ชี ว มวลอัด แท่ง (Biomass Pellet) และผู้ผ ลิต ชิ นไม้ส ับ
(Woodchip) เป็ นต้น
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สั ด ส่ ว น ร า ย ไ ด้ แ บ่ ง ต า ม ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม
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2.56%
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other
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ลูกค้ากลุม่ อุตสาหกรรมถือว่าเป็ นกลุม่ ลูกค้าทีมีสดั ส่วนการซือเชือเพลิงชีวมวลกับบริษัทสูงสุด เนืองจากเป็ นกลุม่ ลูกค้าที
มีปริมาณในการใช้เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตของตนเองอย่างต่อเนือง และเป็ นประจํา กล่าวคือ เมือไรทียังมีการผลิต
สินค้าอยู่ ลูกค้ากลุม่ นีก็มีความต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวล โดยลูกค้าอุตสาหกรรมทีใช้เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิต ได้แก่
(1) กลุ่มลูกค้าทีมีพืนทีของโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ หรือพืนทีทีใกล้เคียงแหล่งชุมชน (2) กลุ่มลูกค้าที
จําหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าทีเรียกร้องให้ผผู้ ลิตผลิตสินค้าด้วยกระบวนการทีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนตํา หรือรักษาสิงแวดล้อม (3)
กลุม่ ลูกค้าทีมีความใส่ใจรักษาสิงแวดล้อม
ทังนี นอกจากลูกค้ากลุม่ อุตสาหกรรม ลูกค้ากลุม่ โรงไฟฟ้าก็ถือเป็ นกลุม่ ลูกค้าทีมีปริมาณการใช้เชือเพลิงชีว
มวลในกระบวนการผลิตทีสมําเสมอและต่อเนืองด้วย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายต่างประเทศ
ในส่วนของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายต่างประเทศ ได้แก่
1. กลุม่ ผูจ้ ดั จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล (“Trader”)
2. กลุม่ ลูกค้าทีใช้เชือเพลิงชีวมวล (End-User) ซึงได้แก่ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
สัดส่วนรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าต่างประเทศของกลุม่ บริษัท
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ลูกค้ากลุม่ Trader จะเป็ นกลุม่ ลูกค้าหลักของต่างประเทศ ซึงลูกค้ากลุม่ Trader จะนําเชือเพลิงชีวมวลไปจําหน่ายต่อ
ให้กบั กลุม่ ลูกค้าโรงไฟฟ้าเป็ นหลัก โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าโรงไฟฟ้าญีปุ่ น และโรงไฟฟ้าเกาหลีใต้ โดยมีสดั ส่วนการซืออยูท่ ีประมาณ
ร้อยละ 100 เนืองจากลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีนโยบายติดต่อซือขายผ่าน Trader ทีรู จ้ กั เพือเป็ นการลดความเสียงจาก
การจัดหาชีวมวลโดยตรงของตนเอง เช่น การไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ตรงตามคุณภาพทีต้องการ การติดต่อกับ Supplier หลาย
รายเพือรวบรวมสินค้าจํานวนมาก และการไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทนั เวลา เป็ นต้น โดยบริษัทและบริษัทย่อยสร้างความมันใจ
ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศด้วยการมีคลังสินค้าทีสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และปริมาณตามทีลูกค้าต้องการ ซึงลูกค้า
สามารถเข้ามาตรวจสอบสินค้าได้ก่อนทีบริษัทจะทําการส่งมอบสินค้าตามเวลาทีลูกค้ากําหนด ตลาดเป้าหมายของบริษัทและ
บริษัทย่อย ได้แก่ ญีปุ่ น เกาหลีใต้ และประเทศในแถบยุโรป เป็ นต้น ทังนีในอนาคต สัดส่วนของกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศจะมีการ
ขยายตัวมากขึน เนืองจากนโยบายของภาครัฐทีสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนทังในระดับโลกและระดับประเทศทีจะช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถขยายฐานลูกค้าต่างประเทศได้เพิมขึน อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามพัฒนาความสัมพันธ์
กับลูกค้าทีใช้เชือเพลิงชีวมวล (End-User) เพือเพิมสัดส่วนของลูกค้ากลุม่ นีให้เพิมขึนในอนาคต
ภาวะอุตสาหกรรม
อุปสงค์และอุปทานพลังงานทดแทนในแต่ละประเทศและภูมิภาค
ประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงส่วนหนึงเป็ นผลจากนโยบายการส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ โดยพลังงานทดแทนดังกล่าว รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํา เชือเพลิงชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ พลังงานขยะ และเชือเพลิงชีวภาพ (เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน ได้จดั ทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ. 2558 – 2579 (“AEDP2015”) และกําหนด
เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ ทังในรู ปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชือเพลิงชีวภาพ ให้อยู่ทีร้อยละ 30.00
ของการใช้พลังงานขันสุดท้ายในปี 2579

ผลการดําเนินงานด้านพลังงานทดแทน : ต.ค. 2563
ปี งบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.) : Fiscal Year
ประเภทพลังงานทดแทน
ก.พลังงานไฟฟ้ า1/2/(เมกะวัตต์)
1. แสงอาทิตย์
2. พลังงานลม
3. พลังนําขนาดเล็ก3/
4. ชีวมวล
5. ก๊าซชีวภาพ4/
6. ขยะ5/
7. พลังนําขนาดใหญ่ 6/
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2560

2561

2562

2,692.26
627.82
182.28
3,074.28
466.77
179.97
2,906.40

2,715.21
927.82
187.72
3,266.98
500.15
273.40
2,911.41

2,982.43
1,506.82
187.79
3,400.24
528.92
317.82
2,919.66

เป้ าหมาย

6,000.00
3,002.00
376.00
5,570.00
1,280.00
550.00
2,906.00

8. พลังงานทดแทนอืน ๆ (พลังความร้อนใต้พิภพ)
รวมพลังงานไฟฟ้ า (เมกะวัตต์)
รวมพลังงานไฟฟ้ า (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
ข.พลังงานความร้อน (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
1. แสงอาทิตย์7/
2. ชีวมวล
3. ก๊าซชีวภาพ
4. พลังงานขยะ
5. พลังงานความร้อนทางเลือกอืน8/
รวมพลังงานความร้อน (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
ค.เชือเพลิงชีวภาพ (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
การใช้พลังงานทดแทน (ก.+ข.+ค.) (พันตันเทียบเท่า
นํามันดิบ)
การใช้พลังงานขันสุดท้าย (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขัน
สุดท้าย (ร้อยละ)

0.30
0.30
10,129.78 10,782.99 11,843.98
2,360.00 2,824.00 3,184.00
9.00
6,509.00
601.00
60.00
7,179.00
1,789.00

10.00
6,958.00
634.00
110.00
7,712.00
2,085.00

19,684.00
5,588.00

10.00
7,962.00
635.00
113.00
8,720.00
2,285.00

1,200.00
22,100.00
1,283.00
495.00
10.00
25,088.00
8,713.00

11,329.00 12,621.00 14,189.00

39,389.00

79,537.00 83,327.00 86,414.00 131,000.00
14.24

15.15

16.42

30.00

ทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
หมายเหตุ: 1/ รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ
2/รวมโรงไฟฟ้าทีขายเข้าระบบทีมีกาํ ลังการผลิต 1 MW และ 1 MW
3/ รวมกําลังการผลิต 12 MW และโรงไฟฟ้าพลังนําท้ายเขือน
4/ ประกอบด้วยนําเสีย/ของเสีย และพืชพลังงาน
5/ ประกอบด้วยขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม
6/ เป็ นกําลังการผลิตติดตังทีมีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั
7/ ประเมินจากพืนทีรับแสงของแผงรับพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ (Solar Collector)
8/ ประกอบด้วยความร้อนใต้พิภพและนํามันจากยางรถยนต์ใช้แล้ว
9/ประกอบด้วยนํามันพืชและไฮโดรเจน
ข้อมูล ณ วันที 31 ตุลาคม 2563

จาก AEDP2015 ทําให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนในอนาคตจะมีปริมาณ และ
สัดส่วนเพิมขึนจากการใช้พลังงานทดแทนในปั จจุบนั ซึงพลังงานเชือเพลิงชีวมวลเป็ นพลังงานทดแทนประเภทหนึงทีจะถูกนําไปใช้
เพิมขึนในอนาคต โดยการใช้เชือเพลิงชีวมวลในประเทศไทย เป็ นการใช้เพือผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน โดยการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชือเพลิงชีวมวลได้ถกู ตังเป้าให้มีกาํ ลังการผลิตติดตังอยู่ที 5,570 เมกะวัตต์ ในปี 2570 และในด้านการ
ผลิตพลังงานความร้อนจากเชือเพลิงชีวมวลอยูใ่ รปั 2579 อยูท่ ี 22,100 พันตันเทียบนํามันดิบ
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การผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเชือเพลิงชีวมวล

การผลิตพลังงานความร้อนจากเชือเพลิงชีวมวล
25,000

5,570

6,000

เมกะวัตต์

4,000

3,074

3,267

พันตันเทียบเท่านํามันดิบ

5,000
3,400
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-
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ทีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน, การคํานวนจากบริษัท

ประเทศญีปุ่ น
ประเทศญี ปุ่ นเป็ นประเทศทีมีการใช้พลังงานสูงติดอันดับของโลก เนืองจากเป็ นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของโลก และเป็ นประเทศทีมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเป็ นอันดับ 2 ของกลุม่ ประเทศ OECD โดยก่อนการเกิดอุบตั ิเหตุที
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ (Fukushima Daiichi Nuclear Power Station) ในปี 2554 การผลิตพลังงานของญีปุ่ น
ส่วนใหญ่ใช้เชือเพลิงฟอสซิล (ประมาณร้อยละ 60) และพลังงานนิวเคลียร์ (ประมาณร้อยละ 30) หลังเกิดอุบตั ิเหตุประเทศญีปุ่ น
ได้ลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และหันมาใช้เชือเพลิงฟอสซิลมากขึนอย่างมีนยั สําคัญ ทําให้ตอ้ งมีการนําเข้าเชือเพลิงฟอสซิลจาก
ต่างประเทศ เนืองจากประเทศญีปุ่ นเป็ นประเทศทีมีแหล่งเชือเพลิงฟอสซิลน้อย ส่งผลให้ตน้ ทุนพลังงานเพิมสูงขึน และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานฟอสซิลเพิมสูงขึน ซึงส่งผลต่อกระทบต่อความมันคงด้านพลังงาน และสิงแวดล้อมของ
ประเทศ รัฐบาลญีปุ่ นจึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์ดา้ นพลังงานใหม่ โดยมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานฉบับที 4 เมือวันที
11 เมษายน 2557 (Strategic Energy Plan (April 2014)) ซึงมุ่งสูก่ ารสร้างสมดุลทางพลังงาน (3E+S) ได้แก่ความมันคงทาง
พลังงาน (Energy Security) ประสิทธิ ภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) การอนุรกั ษ์สิงแวดล้อม (Environmental
Conservation) และความปลอดภัย (Safety) โดยตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานฉบับที 4 ได้เป็ นการวางแผนและกําหนดเป้าหมาย
ในอนาคต โดยเป้าหมายสําคัญหนึง คือสัดส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยตังเป้าลดการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เชือเพลิงฟอสซิล และเพิมการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ถึง ร้อยละ 24
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จากข้อมูลของ Ministry for Economy, Trade and Industry ของประเทศญีปุ่ น ประเทศญีปุ่ นจะเป็ นประเทศทีมีความ
ต้องการเชือเพลิงชีวมวลสูงเป็ นอันดับที 5 ของโลก โดยรัฐบาลมีนโยบายทีจะส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวล
ให้เพิมขึนเป็ น 2 เท่าของปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.70 ถึง ร้อยละ 4.60 ของการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนตาม
เป้าหมายสัดส่วนพลังงานปี 2573 ในแง่ของการผลิตพลังงานไฟฟ้า รัฐบาลได้ทาํ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพือผลิต
กระแสไฟฟ้าผ่านนโยบายการรับซือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรู ปแบบ Feed-in Tariff (FiT) จึงทําให้โรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิมจํานวนมากขึนนับตังแต่ปี 2555 ทีมีการใช้นโยบายดังกล่าว
ปริมาณเชือเพลิงชีวมวลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ประเทศญีปุ่ นจึงมีการนําเข้าเชือเพลิงชีวมวลเพือ
มาใช้ในการผลิตพลังงาน ทังในส่วนของกะลาปาล์ม เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ไม้สบั และเชือเพลิงชีวมวลอืนๆ โดยในส่วนของ
กะลาปาล์ม ประเทศญีปุ่ นมีการนําเข้ากะลาปาล์มเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองตังแต่ปี 2558 ซึงนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย และ
มาเลเซียเป็ นหลัก
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้เป็ นประเทศทีพึงพาการนําเข้าเชื อเพลิง โดยมีการนําเข้าเชื อเพลิงกว่าร้อยละ 97 ของการบริโภค
พลังงานขันต้น เนืองจากทรัพยากรเชือเพลิงภายในประเทศมีไม่เพียงพอ ประเทศเกาหลีใต้จึงมีการนําเข้าก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน
นํามันดิบ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยการใช้พลังงานขันต้นทังหมดของประเทศเกาหลีใต้แบ่งสัดส่วนการใช้พลังงานขันต้นตาม
ประเภทของเชือเพลิงได้ดงั นี

หลังการเกิดอุบตั ิเหตุทีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิทีญีปุ่ น และการตรวจพบปั ญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้
ชินส่วนเตาปฏิกรณ์ทีมีใบรับรองปลอมหลายแหล่งในประเทศเกาหลีใต้ในช่วงปลายปี 2555 รัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้ปรับแผนการใช้
พลังงานระยะยาว จากแผนเดิมในปี 2551 ทีมีการพึงพาพลังงานนิวเคลียร์ โดยแผนใหม่ในปี 2557 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้พยายาม
หาสมดุลของสัดส่วนการใช้พลังงานเพือตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในสัดส่วนที
เหมาะสม และลดการนําเข้าพลังงานฟอสซิล ผ่านการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ และการใช้พลังงานทาง
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ทดแทน ในเดือนกันยายน ปี 2557 รัฐบาลได้ประกาศ The Fourth New & Renewable Energy Development Framework ซึง
ระบุเป้าหมายสัดส่วนการจัดหาพลังงานขันต้น (Total Primary Energy Supply) ให้มาจากพลังงานทดแทนร้อยละ 11.00 ในปี
2578 ซึงกําหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่างๆดังนี
ประเภทพลังงาน
ทดแทน

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อการจัดหาพลังงานขันต้นจาก
พลังงานทดแทน (ร้อยละ)

พลังงานขยะ

29.1

พลังงานแสงอาทิตย์

22.0

พลังงานลม

18.2

พลังงานชีวมวล

18.0

พลังงานความร้อนใต้ภิภพ

8.5

พลังงานนํา

2.9

พลังงานจากคลืนทะเล

1.3

ทีมา: Korea Trade-Investment Promotion Agency

นอกจากนี ตังแต่ปี 2555 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้มีการออก Renewable Portfolio Standard (“RPS”) เพือสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน โดยกําหนดให้โรงไฟฟ้าทังของรัฐบาล และเอกชนทีมีกาํ ลังการผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ ต้องมีการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนตามสัดส่วนทีกําหนด โดยเริมตังแต่รอ้ ยละ 2.00 ของการผลิตไฟฟ้าทังหมดในปี 2555 และเพิมสัดส่วนขึนทุก
ปี จนถึงร้อยละ 10.00 ในปี 2567 ซึง ณ สินปี 2558 มีโรงไฟฟ้าจํานวน 17 โรงทีเข้าเกณฑ์กาํ หนดนี โดยในปี 2561 RPS ได้กาํ หนด
สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนในโรงไฟฟ้าทีกําลังการผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ อยูท่ ีร้อยละ 5.00 ซึงเพิมขึนจากปี 2560 ที
ร้อยละ 4.00
การแข่งขัน
ตลาดการจัดหาและการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล เป็ นตลาดทีมีผปู้ ระกอบการมากราย โดยผูท้ ีสามารถดําเนินกิจการ
จัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลได้ มีหลายลักษณะ ได้แก่
1. Trader รายใหญ่ ซึงเป็ นผูจ้ ัดหาและจัดจําหน่ายทีดําเนินธุรกิ จในลักษณะเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย
กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการจะดําเนินการรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากผูผ้ ลิต เช่น โรงสกัดนํามันปาล์มดิบ โรงงาน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงเลือย และโรงงานชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้น และ/หรือ Trader รายอืนๆทังในและต่างประเทศ โดยมี
คลังสินค้าเพือรวบรวมและจัดเก็บเชือเพลิงชีวมวลในปริมาณมาก ทังนี ผูป้ ระกอบการทีดําเนินธุรกิจในลักษณะนีมี
น้อยราย โดยบริษัทประมาณการว่ามีผปู้ ระกอบการไม่ถึง 10 ราย
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2. Trader รายเล็ก ซึงเป็ นผูป้ ระกอบการทีมีความสัมพันธ์กบั Supplier และผูซ้ ือเชือเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหา
เชือเพลิงชีวมวลจาก Supplier ในปริมาณไม่มาก และขายให้กบั ผูซ้ ือ ในลักษณะของการซือมาขายไป โดยอาจจะมี
หรือไม่มีคลังสินค้าก็ได้ และจะไม่จดั เก็บสินค้าคงเหลือเป็ นจํานวนมาก
3. ผูผ้ ลิตทีประกอบธุรกิจหลักในการแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรตามตัวอย่างทีได้กล่าวมาข้างต้น ซึงมีเชือเพลิงชีว
มวลเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตอยู่แล้ว จึงดําเนินธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลเป็ น
ธุรกิจรอง
ทังนี การเข้ามาเป็ นผูป้ ระกอบการในตลาดการจัดหาและการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลรายเล็กสามารถทําได้ไม่ยาก
นัก เนืองจากเป็ นธุรกิจทีอาศัยความสามารถในการจัดหาและจัดจําหน่าย โดยอาจจะมีเงินลงทุนเริมต้นไม่สงู เช่นการเริมต้นธุรกิจ
โดยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และรถขนส่ง การมีแค่ทนุ เริมต้นเพือใช้ซือสินค้า และบวกกําไรส่วนต่างเพิมให้กบั ผู้
ซือก็สามารถเริมธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม การทีผูป้ ระกอบการจะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยืน สามารถแข่งขันได้ และมีการ
เติบโตอย่างต่อเนือง ผูป้ ระกอบการจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทังในแง่ประเภทสินค้า ความต้องการ
สินค้า คุณภาพสินค้า ราคาของสินค้า และการให้บริการ ซึง Trader รายย่อยอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ครบทุกด้าน เช่น การที Trader รายย่อยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้า ทําให้ไม่สามารถรวบรวมสินค้าได้มากพอสําหรับลูกค้าทีมี
ความต้องการสูง หรือ การทีผูผ้ ลิตทีประกอบธุรกิจหลักในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจําหน่ายสินค้าเพียงไม่กีประเภท โดย
จําหน่ายเฉพาะสินค้าทีได้จากกระบวนการผลิตของตน ก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายกลุม่ ได้ หรือ การ
ทีผูป้ ระกอบการมีเงินทุนน้อย ไม่สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพือจัดซือเชือเพลิงชีวมวลได้ตามความต้องการของลูกค้า เป็ นต้น
บริษัทเป็ นหนึงในผูน้ าํ ในธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลรายใหญ่ ซึงปั จจัยทีทําให้บริษัทมีศกั ยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันเหนือผูป้ ระกอบการรายอืนมาจาก
1. ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจเชือเพลิงชีวมวลมากว่า 60 ปี ของกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ทําให้บริษัทมีความเข้าใจใน
ตลาดเชือเพลิงชีวมวล ทังในแง่ของความต้องการของลูกค้า และแหล่งจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ทังผูซ้ ือและผูข้ าย ทําให้สามารถจัดหา และแนะนําเชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
2. การจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีมีคณ
ุ ภาพ มีหลากหลายประเภท ทําให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้
ทุกกลุม่
3. การได้รบั การรับรองผลิตภัณฑ์ทีเป็ นผลพลอยได้จากไม้ ตามมาตรฐานการจัดการป่ าไม้ยงยื
ั น FSC Chain of
Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council (“FSC”) ทําให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังผูใ้ ช้ที
ต้องการการรับรองมาตรฐานนีได้ เช่น ประเทศญีปุ่ น และเกาหลีใต้ ทีจะซือเฉพาะผลิตภัณฑ์ทีได้รบั การรับรองตาม
มาตรฐานของ FSC เท่านัน ดังนัน จึงถือเป็ นจุดสําคัญทีให้บริษัทสามารถขยายการจําหน่ายไปสูต่ ลาดต่างประเทศ
ได้มากขึนในอนาคต โดยการจะได้การรับรอง FSC Chain of Custody (CoC) ผลิตภัณฑ์ทีได้รบั การรับรองจะต้อง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทงห่
ั วงโซ่การผลิต ตังแต่แหล่งทีมาของไม้ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการจัดเก็บที
เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด
4. การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลได้ตามปริมาณ และในเวลาทีลูกค้าต้องการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมิน
ความต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวลโดยการสอบถามจากลูกค้าโดยตรง เพือนํามาวางแผนการจัดหาให้สอดคล้องกับ
ปริมาณทีลูกค้าต้องการ พร้อมทังมีคลังสินค้าเพือทําการจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณมาก รองรับความต้องการของ
ลูกค้าได้ตลอดฤดูกาล รวมไปถึงการมีการบริหารการขนส่งทีมีประสิทธิภาพ ทังจากการใช้บริการจาก STP และ
บริษัทขนส่งอืน ทําให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาทีกําหนด
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5. การบริหารต้นทุนทีมีประสิทธิภาพ บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารต้นทุนของสินค้าได้ เนืองจาก มีคลังสินค้า
หลายแห่งซึงมีทาํ เลทีตังทีใกล้กบั แหล่งผลิตทังในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยสามารถเก็บ
รวบรวมเชือเพลิงชีวมวลได้ในช่วงทีมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทําให้ราคาไม่สงู และนํามาจําหน่ายเมือลูกค้ามี
ความต้องการ ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยเน้นการบริหารการขนส่งทีประสิทธิ ภาพ โดยพยายามบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าจาก Supplier ตรงไปยังลูกค้าโดยไม่ผ่านเข้าคลังสินค้าของบริษัท (“การส่งตรง”) และมีการ
กําหนดกรอบราคาค่าขนส่งทังสําหรับการว่าจ้าง STP และผูใ้ ห้บริการขนส่งรายอืนให้อยูใ่ นระดับต้นทุนทีเหมาะสม
6. บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานเงินทุนทีมันคง แข็งแกร่ง จึงสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอทีจะจัดซือ และลงทุนใน
สินค้าคงคลังเพือรองรับการขยายตัวของความต้องการในตลาดเชือเพลิงชีวมวล
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์
การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลโดยตรงจากผูผ้ ลิต โดยบริษัทจะทําการติดต่อซือขายโดยตรงกับผูผ้ ลิต เช่น โรงสกัด
นํามันปาล์มดิบ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงเลือย โรงสีขา้ ว โรงผลิตนําตาล และโรงผลิตชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้น
2. การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากผูจ้ ัดจําหน่าย (“Trader”) โดยบริษัทจะทําการติดต่อกับ Trader ซึงทําการจัดหา
เชือเพลิงชีวมวลมาจากผูผ้ ลิต และนํามาขายให้กบั บริษัทอีกทอดหนึง
โดยสัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทของ Supplier ทังในประเทศและ
ต่างประเทศในปี 2561 ถึงปี 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี

สัดส่วนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท และบริษัทย่อย
Trader

ผูผ้ ลิต

68.05%

66.21%

74.36%

31.95%

33.79%

25.64%

2561

2562

2563

การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อย จะเน้นการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลโดยตรงจากผูผ้ ลิต อย่างไรก็ตาม
การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก Trader ถือเป็ นช่องทางสําคัญอีกทางหนึง ทังนี สําหรับการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในประเทศ แม้วา่
บริษัทและบริษัทย่อยจะมีความสามารถในการเข้าถึงผูผ้ ลิตได้โดยตรง และดําเนินการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากผูผ้ ลิตเป็ นหลัก
โดยเฉพาะกะลาปาล์ม ทีมีปริมาณสินค้าขึนอยู่กับฤดูกาล และผูผ้ ลิตสินค้านันมีการป้องกันความเสียงของตนเองโดยไม่ขาย
สินค้าทังหมดให้กบั ผูซ้ ือเพียงเจ้าเดียว การทีบริษัทเพิมช่องทางการจัดซือกับ Trader จึงช่วยให้การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของ
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บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึน เช่น ในกรณีทีเชือเพลิงชีวมวลมีปริมาณมากและราคาไม่สงู Trader สามารถช่วยจัดซือเชือเพลิงชีว
มวลให้กบั บริษัทและบริษัทย่อย และในช่วงทีเชือเพลิงชีวมวลมีปริมาณลดลง และราคาสูงขึน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดซือ
เชือเพลิงชีวมวลเหล่านันจาก Trader ในราคาทีสมเหตุสมผล ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดหาเชือเพลิงชีวมวลทีปริมาณ
และราคาทีลูกค้าต้องการได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องเก็บรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว ซึงถือเป็ นการบริหารต้นทุนและสินค้า
คงคลังของบริษัทและบริษัทย่อยอีกทางหนึง และในส่วนของการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในต่างประเทศ ในอดีตบริษัทต้องอาศัย
ช่องทางการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก Trader เป็ นหลัก เนืองจากบริษัทอยู่ในช่วงพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตในต่างประเทศ
ทังในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ทังนีการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทมีรายละเอียดทีแตกต่างกันออกไปดังนี
การจัดหากะลาปาล์ม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาํ เนินการจัดหากะลาปาล์มจาก Supplier ทังในและต่างประเทศตามแผนการจัดหาทีบริษัท
และบริษัทย่อยได้วางไว้ จากการประเมินความต้องการใช้ของลูกค้าล่วงหน้า
ในการผลิตพลังงานความร้อน กะลาปาล์มถือเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมีบทบาทสําคัญ เนืองจากกะลาปาล์มให้ค่าความ
ร้อนสูง โดยปริมาณกะลาปาล์มจะขึนอยู่กบั ผลผลิตปาล์มนํามันในประเทศไทย ซึงประเทศไทยจัดได้ว่าเป็ นผูผ้ ลิตปาล์มนํามัน
อันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2559 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์วา่ จะมีผลผลิตปาล์มนํามัน
ทีประมาณ 11.68 ล้านตัน ซึงจะก่อให้เกิดปริมาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีประมาณ 0.47 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณกะลา
ปาล์มในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงมีการนําเข้ากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึงเป็ น
ผูผ้ ลิตปาล์มนํามันเป็ นอันดับ 1 และ 2 ของโลก ตามลําดับ โดยหากคํานวณปริมาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฏีโดยใช้อตั ราส่วนชีวมวล
ต่อผลลิตปาล์มนํามันที 0.04 ปริมาณกะลาปาล์มรวมของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียจะเท่ากับ 9.75 ล้านตัน และ 4.01 ล้าน
ตัน ตามลําดับ ทังนี กรมศุลกากรไม่มีการเปิ ดเผยยอดการนําเข้ากะลาปาล์มของประเทศไทย จึงไม่สามารถระบุปริมาณกะลา
ปาล์มทีนําเข้ามาจาก 2 ประเทศดังกล่าวได้ โดยปริมาณกะลาปาล์มเชิงทฤษฎีของแต่ละประเทศสามารถแสดงได้ดงั นี
สําหรับชีวมวลจากเศษไม้อืนๆ ในปี 2556 มูลนิธิพลังงานเพือสิงแวดล้อมได้ประเมินศักยภาพชีวมวลเศษไม้อืนๆ เฉพาะ
ไม้ 13 ประเภท ทีอนุญาตให้เข้าโรงเลือยเท่านัน ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมป่ าไม้ ได้แก่ ยูคาลิปตัส กระถิน
ณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ สะเดาเทียม สนทะเล สนปฎิพทั ธ์ มะพร้าว มะขาม มะปรางบ้าน มะไฟบ้าน จามจุรี และไม้ตาล
ซึงประมาณการว่าจะมีปริมาณชีวมวลเศษไม้อืนๆเชิงทฤษฎีประมาณ 18.51 ล้านตัน
การจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศ
การจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศ เป็ นไปเพือตอบสนองความต้องการใช้ของลูกค้าภายในประเทศแต่เพียงอย่าง
เดียว ซึงการซือกะลาปาล์มภายในประเทศของบริษัทส่วนใหญ่จะดําเนินการผ่าน PPP เนืองจากกะลาปาล์มจัดเป็ นเชือเพลิงชีว
มวลทีได้รบั การยกเว้นภาษี มลู ค่าเพิม โดยปั จจุบนั สัดส่วนการจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศของ PPP คิดเป็ นประมาณร้อยละ
66 ถึงร้อยละ 98 ของการจัดหากะลาปาล์มทังหมด ซึงสามารถแบ่งการจัดหาออกได้ 2 ลักษณะ คือ
1. การจัดหาโดยตรงกับโรงสกัดนํามันปาล์มดิบในแถบภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็ นหลัก ทังนี ABM
และ PPP ได้สงซื
ั อจากโรงงานหลายแห่ง โดยจํานวนโรงงานที ABM และ PPP สังซือกะลาปาล์มคิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 80 ของจํานวนโรงสกัดนํามันปาล์มดิบทังหมดของประเทศไทย ซึงกลุม่ โรงงานที ABM และ PPP เลือก
สังซือนัน เป็ นโรงสกัดนํามันปาล์มดิบทีมีการดําเนินกิ จการมาอย่างต่อเนือง และมีกาํ ลังการผลิตอยู่ในระดับที
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เหมาะสมทีจะสามารถป้อนกะลาปาล์มให้กบั ABM และ PPP ได้ โดยทัวไปแล้ว ABM และ PPP จะมีการสังซือ
กะลาปาล์มเฉลียประมาณร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 80 ของกําลังการผลิตกะลาปาล์มของแต่ละโรง
2. การจัดหาผ่าน Trader กะลาปาล์ม ซึงทําการซือต่อมาจากโรงสกัดนํามันปาล์มดิบ และ Trader กะลาปาล์มรายอืน
โดย ABM และ PPP จะเลือกซือกับ Trader กะลาปาล์มทีมีความน่าเชือถือและนําเสนอราคาทีแข่งขันได้
การจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยยังดําเนินการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศเพือเพิมความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูก ค้าทังในแง่ของปริมาณ คุณภาพ และราคาทีเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดตังบริษัทย่อย คือ ABI ที ประเทศ
อินโดนีเซีย ABE และ ABR ทีประเทศมาเลเซีย ซึงเป็ นประเทศทีเป็ นแหล่งปลูกปาล์มนํามันเป็ นอันดับ 1 และ อันดับ 2 ของโลก
ตามลําดับ เพือใช้เป็ นแหล่งจัดหา และรวบรวมกะลาปาล์มจากผูผ้ ลิตในประเทศดังกล่าวให้กบั บริษัทแต่เพียงผูเ้ ดียว ทังนี บริษัทมี
ทังการจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศโดยฝ่ ายต่างประเทศของบริษัทเอง และซือต่อจากบริษัทย่อยในต่างประเทศเพือมาขายต่อ
ให้กบั ลูกค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยในต่างประเทศจะรับแผนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากบริษัท ทังนี สามารถแบ่ง
วิธีการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศของ บริษัทและบริษัทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ
1. การจัดหาตรงกับโรงสกัดนํามันปาล์มดิบในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
2. การจัดหาผ่าน Trader กะลาปาล์ม (Trader) โดย Trader กะลาปาล์ม จะทําหน้าทีซือกะลาปาล์มโดยตรงจากโรง
สกัดนํามันปาล์มดิบ และ/หรือ Trader กะลาปาล์มรายอืน และรวบรวมปริมาณให้ได้ตามทีได้มีการตกลงกันกับ
บริษัทและบริษัทย่อย
ปั จจุบนั การจัดหาผ่าน Trader เป็ นลักษณะทีมีการจัดหามากทีสุดสําหรับการจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศ โดยในปี
2561 ถึงปี 2563 มีสดั ส่วนอยู่ทีประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของการจัดหาทังหมด โดยในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยมี
แผนจะเพิมการจัดหาตรงให้มีสดั ส่วนมากทีสุดเมือบริษัทและบริษัทย่อยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กบั โรงสกัดนํามันปาล์มดิบ
ได้ การจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศจะทําสัญญาทีกําหนดปริมาณและราคาการซือในช่วงระยะเวลาสันๆ การชําระเงินให้กับ
Supplier ต่างประเทศ จะชําระเงินตามทีตกลงในสัญญา โดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) หรือการโอนเงิน
การจัดหากะลาปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็ นการจัดหาเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยปั จจุบนั สัดส่วนการจัดหาเพือนําเข้ามาขายในประเทศไทยมีสดั ส่วนใกล้เคียงกับการจัดหาเพือ
จําหน่ายให้ลกู ค้าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าสัดส่วนการจัดหาเพือส่งออกให้ลกู ค้าต่างประเทศจะเพิมขึนในอนาคต
เนืองจากอุปสงค์ในต่างประเทศทีเพิมขึนจากจํานวนโรงไฟฟ้าชีวมวลทีเพิมขึน ทังนี บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั ใบอนุญาตนํา
กะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเข้าประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้อง
คลังสินค้าในต่างประเทศ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญของกระบวนการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศ เนืองจากการขนส่ง
กะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียไปยังลูกค้าทังในไทยและต่างประเทศซึงทําการขนส่งทางเรือควรมีปริมาณการ
ขนส่งขันตําอยูร่ ะหว่าง 8,000 ถึง 30,000 ตัน เพือให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดหากะลาปาล์มจากหลายแหล่งผลิตช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการด้านความผันผวนของ
ราคาได้มีประสิทธิ ภาพมากขึน เนืองจากราคากะลาปาล์มของแต่ละแหล่งผลิตจะขึนอยู่กับฤดูกาลการเก็บเกี ยว อุปสงค์และ
อุปทานในแต่ละตลาดซึงแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการโดยเลือกซือจากแหล่ง
ผลิตทีมีราคาขายถูกกว่าได้ นอกจากนี กะลาปาล์มทีได้จากแต่ละโรงสกัดนํามันปาล์มดิบและแต่ละประเทศจะมีคุณภาพและ
ลักษณะแตกต่างกัน ซึงประเมินได้จากขนาด ความชืน และสิงเจือปน (Impurity) ของกะลาปาล์ม โดยคุณภาพของกะลาปาล์มจะ

37

ขึนกับกระบวนการผลิตของโรงสกัดนํามันปาล์มดิบ การจัดเก็บกะลาปาล์มของแต่ละแหล่งผลิต และความหนาของเปลือกกะลา
ปาล์ม ซึงบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการจัดเกรดของกะลาปาล์มทีจัดหามา เพือให้สามารถนําส่งได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
การจัดหาไม้สับ และส่วนอืนๆของไม้
บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ไม้สบั จากลานไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้จากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงงานไม้แปรรู ปและ
โรงเลือยในประเทศโดยตรง ทังในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยแต่ละพืนทีของ
ประเทศจะมีปริมาณผลิตภัณฑ์แต่ละประเภททีแตกต่างกันออกไป ซึงฝ่ ายจัดหาชีวมวลจะทําการจัดหาโดยติดต่อโดยตรงจาก
ผูผ้ ลิตแต่ละราย เนืองจากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีอปุ ทานต่อเนือง และบริษัทสามารถคัดเลือกซือจากแหล่งผลิตทีอยู่ใกล้กบั ผูใ้ ช้เพือให้
เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนขนส่งมากทีสุด ในส่วนของการซือขายไม้สบั บริษัทมีทงแบบที
ั
ทําสัญญาและสังสินค้าผ่านใบสังซือกับ
Supplier โดยสัญญาทีทําขึนส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญาระยะ 1 ปี และมีการกําหนดราคารับซือเอาไว้ลว่ งหน้า และในส่วนของปี กไม้
บริษัทจะสังสินค้าผ่านใบสังซือกับ Supplier รายครัง การชําระเงินของสินค้ากลุม่ นีโดยส่วนใหญ่บริษัทจะได้รบั เครดิตการค้าจาก
Supplier
การจัดหาขีเลือย ขีกบ และฝุ่ นไม้
บริษัทจัดหาขีเลือย ขีกบ และฝุ่ นไม้จากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงเลือย และโรงงานไม้แปรรูปในประเทศโดยตรง ทัง
ในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เนืองจากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีไม่มีความผันผวนด้าน
ราคา จึงมีการทําสัญญากับ Supplier เป็ นสัญญาระยะ 1 ถึง 3 ปี และมีการกําหนดราคารับซือเอาไว้ลว่ งหน้ากับ Supplier ทุกราย
ทังนี Supplier บางรายได้ทาํ สัญญาขายสินค้าให้กบั บริษัทแต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive contract) โดยราคารับซือจาก Supplier
แต่ละรายจะแตกต่างกันไปตามคุณภาพของสินค้า และการจัดส่ง ซึงเงือนไขการชําระเงินจะเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา โดยมีทงั
แบบการซือสด ซือเชือ และจ่ายเงินล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่ Supplier ขีเลือย ขีกบ และฝุ่ นไม้ของบริษัทจะเป็ น Supplier ทีมีการ
ติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานาน ซึงส่วนใหญ่จะมีทีตังอยูใ่ นแถบภาคกลาง และภาคตะวันออก
การจัดหาชีวมวลอัดแท่ง
บริษัทดําเนินการจัดหาชีวมวลอัดแท่งกับโรงงานผูผ้ ลิตชีวมวลอัดแท่งในประเทศโดยตรง ซึงโดยส่วนมากอยู่ในเขตพืนที
ภาคตะวันออก และภาคใต้ และอยูร่ ะหว่างการศึกษาแนวทางการจัดหาจาก Supplier จากต่างประเทศ โดยโรงงานผูผ้ ลิตชีวมวล
อัดแท่งในไทยสามารถแบ่งขนาดได้ 3 ขนาดตามกําลังการผลิต ได้แก่ (1) รายใหญ่ กําลังการผลิต 5,000 ตันต่อเดือนขึนไป (2)
รายกลาง กําลังการผลิต 1,000 ถึง 5,000 ตันต่อเดือน (3) รายเล็ก กําลังการผลิตน้อยกว่า 1,000 ตัน โดยขนาดการผลิต และ
ความสามารถในการป้อนสินค้าให้อย่างต่อเนืองมีความสําคัญในการคัดเลือกให้เป็ น Supplier ชีวมวลอัดแท่งให้กบั บริษัท บริษัท
จะมีการทําสัญญาซือขายกับ Supplier ซึงเงือนไขการชําระเงินจะเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา โดยมีทงแบบซื
ั
อเชือและจ่ายเงิน
ล่วงหน้า
การจัดหาการให้บริการขนส่ง
บริษัทว่าจ้างผูใ้ ห้บริการขนส่งเพือขนส่งสินค้าให้กบั บริษัท ทังในขันตอนของการจัดหาเชือเพลิงชีวมวล และขันตอนของ
การจัดส่งเชือเพลิงชีวมวลให้กบั ลูกค้า ซึงมีทงการขนส่
ั
งทางบกและทางนํา
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การขนส่งทางบก
สามารถแบ่งประเภทของผูใ้ ห้บริการขนส่งทางบกได้ 2 ประเภท ดังนี
1. ผูใ้ ห้บริการขนส่งทีเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัทมีบริษัทย่อยคือ STP ซึงจัดตังขึนเพือให้บริการขนส่งสินค้าให้กบั บริษัทในเครือในประเทศ บริษัททีเกียวข้อง และ
บริษัทอืน โดย STP มีการลงทุนเป็ นเจ้าของกองรถขนส่งสินค้า ซึงมีหลากหลายประเภทและขนาด เช่น รถเฉพาะกิจ รถพ่วง รถกึง
พ่วง และรถกระบะบรรทุก เป็ นต้น เพือให้เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าแต่ละชนิด ทังนี STP มีนโยบายทีจะลดจํานวนกองรถของ
STP ให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือให้สามารถบริหารต้นทุนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวนรถขนส่งสินค้าของบริษัท
ตังแต่ปี 2561 ถึง ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวนดังนี
ปี
จํานวนรถ

2561

2562

2563

58

48

48

กลุม่ ผูใ้ ช้บริการขนส่งของ STP สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) ABM และ PPP (2) บริษัททีเกียวข้อง (3)
บริษัทอืน โดยรถขนส่งสินค้าของ STP สามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น เชือเพลิงชีวมวล ถ่านหิน ปุ๋ ย
อาหารสัตว์ เป็ นต้น ทังนี การให้บริการขนส่งของ STP ส่วนใหญ่เป็ นการให้บริการขนส่งเชือเพลิงชีวมวลให้กบั ABM และ PPP
และเมือมีกาํ ลังการขนส่งเหลือถึงจะขนส่งให้กับบริษัททีเกียวข้อง และบริษัทอืน เพือเป็ นการบริหารจัดการให้รถขนส่ง STP
สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยฝ่ ายขนส่งของ STP จะรับคําสังขนส่งสินค้าจากฝ่ ายโลจิสติกส์ของบริษัทโดยตรงเมือมี
การว่าจ้างการบริการขนส่งจากบริษัท และนํามาวางแผนการจัดการด้านการขนส่ง ปริมาณขนส่งสินค้าคงเหลือที STP ไม่สามารถ
ให้บริการได้ STP จะดําเนินการหางานรับจ้างขนส่งสินค้าอืนๆ จากบริษัททีเกียวข้อง และบริษัทอืน เพือให้ STP สามารถใช้รถ
ขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะมีการพิจารณาเครดิตของผูว้ ่าจ้าง และเข้าทําสัญญากับผูว้ ่าจ้างก่อนการให้บริการขนส่ง
กับลูกค้าแต่ละราย
STP ให้บริการขนส่ง โดยใช้รถขนส่งที STP เป็ นเจ้าของเท่านัน ทังนี รถขนส่งของ STP ทุกคันจะมีการติดตังระบบแสดง
พิกัดผ่า นดาวเทียม (“ระบบ GPS”) เพือควบคุมการปฏิบัติง านของพนักงานขับรถ และการบริหารจัด การกองรถได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย STP มีการว่าจ้างพนักงานขับรถ และพนักงานแบกสินค้าประจํารถ เพือรองรับการให้บริการขนส่งกับลูกค้า
นอกจากนี STP ยังมีแผนกซ่อมบํารุง เพือดูแลรักษาสภาพรถขนส่งให้อยูใ่ นสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน
2. ผูใ้ ห้บริการขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอก
บริษัทมีการว่าจ้างผูใ้ ห้บริการขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอก (“บริษัทรถร่วมขนส่ง”) เพือดําเนินการขนส่งสินค้าเชือเพลิงชีว
มวลให้กบั บริษัท ซึงมีจาํ นวนกว่า 100 ราย โดยแต่ละรายจะมีความเชียวชาญเส้นทางแตกต่างกันออกไป ซึงแบ่งตามภาคต่างๆ
ของประเทศ บริษัทจะมีการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการขนส่ง โดยผูใ้ ห้บริการขนส่งจะต้องเป็ นผูข้ นส่งทีมีประสบการณ์ในการดําเนินงาน
มีรถขนส่งตามประเภททีสามารถรองรับสินค้าเชือเพลิงชีวมวลของบริษัทได้ โดยบริษัทจะเข้าทําสัญญาว่าจ้างบริการขนส่งกับผูใ้ ห้
บริการขนส่ง ทุกราย โดยมี ร ายละเอีย ดของการว่าจ้า งขนส่ง เช่ น อัต ราค่าจ้า งขนส่ง การปรับ อัตราค่า จ้า งขนส่ง เมื อมีก าร
เปลียนแปลงของราคานํามัน การรับประกันความเสียหายจากสินค้าเสียหาย และสูญหาย เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทยังมีการ
ควบคุมคุณภาพของผูใ้ ห้บริการขนส่ง โดยมีการตรวจสอบสถานะการขนส่งกับผูใ้ ห้บริการขนส่งทางโทรศัพท์ตลอดขันตอนการ
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ขนส่ง ตังแต่ขนสินค้าขึนรถ จนขนถ่ายสินค้าทีปลายทาง และมีการสุม่ เข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานของผูใ้ ห้บริการขนส่งทีหน้า
งานด้วย
การวางแผนจัดการด้านการขนส่งสินค้าเชือเพลิงชีวมวลของบริษัทดําเนินงานโดยฝ่ ายโลจิสติกส์ของบริษัท โดยฝ่ ายขาย
และการตลาด และฝ่ ายจัดซือชีวมวล จะแจ้งความต้องการใช้บริการขนส่งมายังฝ่ ายโลจิสติกส์ เพือให้
ฝ่ ายโลจิสติกส์ทาํ การ
วางแผนว่าจ้าง STP หรือบริษัทรถร่วมขนส่ง โดยการจะใช้บริการรถของ STP หรือบริษัทรถร่วมขนส่ง ฝ่ ายโลจิสติกส์จะพิจารณา
ดังนี
(1) ประเภทของเชือเพลิงชีวมวล
- กรณีเป็ นกลุ่มสินค้ากะลาปาล์ม หรือชีวมวลอัดแท่ง บริษัท และ PPP จะทําการว่าจ้างบริษัทรถร่วมเป็ นหลัก ทังนี
เนืองจาก บริษัทรถร่วมสามารถนําเสนอต้นทุนในการขนส่งทีถูกกว่าได้
- กรณีเป็ นกลุ่มสินค้าไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ และขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้ บริษัท และ PPP จะทําการว่าจ้าง STP
เนืองจาก สินค้าในกลุม่ ดังกล่าวต้องการรถขนส่งทีมีลกั ษณะพิเศษ กล่าวคือ ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้เป็ นสินค้าทีมีนาหนั
ํ กเบา จึง
ต้องอาศัยรถกระบะบรรทุกทีมีคอกขนาดใหญ่กว่าปกติ และต้องมีพนักงานในการขนสินค้าขึนรถขนส่งทีมีความชํานาญ เพือให้
สามารถจัดเรียงให้รถขนส่งรองรับปริมาณการขนส่งได้ตามนําหนักทีต้องการ หรือในกรณีของไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ บริษัทจะ
มีการนํากระบะไปวางเพือรองรับสินค้าจาก Supplier ทําให้ตอ้ งอาศัยรถฮุกลิฟท์ (Hooklift) ในการยกกระบะสินค้าขึนรถขนส่ง
ซึงบริษัทรถร่วมขนส่งไม่ได้มีรถขนส่งหรือพนักงานให้บริการ หรือถ้ามีก็จะมีตน้ ทุนทีสูงกว่าที STP ดําเนินการให้บริการ
(2) ความจําเป็ นในการใช้บริการ กรณีทีมีความจําเป็ นใช้เร่งด่วน บริษัทและ PPP จะเลือกใช้รถขนส่งสินค้าของ STP ไม่
ว่าจะเป็ นการขนส่งสินค้าประเภทใด เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี ฝ่ ายโลจิสติกส์จะพิจารณาว่าจ้างรถขนส่งจากบริษัทรถร่วมขนส่ง โดยพิจารณาจากอัตราการว่าจ้าง ความ
ชํานาญในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภทในแต่ละเส้นทาง เพือให้การขนส่งของบริษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท สามารถแยกได้เป็ น 2 รูปแบบดังนี
1. การขนส่งสินค้าจาก Supplier เข้าคลังสินค้าของบริษัท เพือรอจัดส่งให้กบั ลูกค้าในอนาคต
2. การขนส่งสินค้าจาก Supplier ตรงไปยังลูกค้าโดยไม่ผ่านเข้าคลังสินค้าของบริษัท (“การส่งตรง”) ซึงช่วยให้การ
บริหารการจัดการขนส่งและจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างทีทําให้ฝ่ายโลจิ
สติกส์ไม่สามารถดําเนินการขนส่งตรงได้ในทุกรอบการขนส่ง เช่น เส้นทางการขนส่งไม่เอืออํานวย หรือเป็ นช่วงเวลา
ทีผลผลิตเชือเพลิงชี วมวลมีจาํ กัด ไม่เพียงพอทีจะส่งตรงจาก Supplier ไปยังลูกค้าได้ จึงต้องนําสินค้าจาก
คลังสินค้าของบริษัทส่งไปยังลูกค้า เป็ นต้น
การขนส่งทางนํา
บริษัทมีการใช้บริการการขนส่งทางนําโดยว่าจ้างผูใ้ ห้บริการเรือขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอกเพือบริหารการจัดการขนส่ง
เชือเพลิงชีวมวลทีมีปริมาณมาก และทําการขนส่งในระยะไกล ซึงสามารถแบ่งการขนส่งออกเป็ น
1. การขนส่งภายในประเทศ บริษัทมีการจัดหาและรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากแหล่ง Supplier ในภาคใต้ โดยจะทํา
การรวบรวมเชือเพลิงชีวมวล และเก็บในคลังสินค้าของบริษัทให้มีปริมาณมากพอ และทําการว่าจ้างเรือขนส่ง เพือ
ขนส่งมายังคลังสินค้าบริเวณภาคกลางของประเทศ เพือให้สามารถกระจายสินค้าให้กบั ลูกค้าของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ โดยเรือทีใช้ในการขนส่งในประเทศส่วนมากจะเป็ นเรือมอเตอร์บาร์จ (Motor Barge) ขนาดระวาง
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ประมาณ 1,000 ตัน และเรือโป๊ ะ (Lighter) ขนาดระวางประมาณ 5,000 ตัน โดยเมือสินค้าถึงท่าเรือแล้ว บริษัทจะ
ว่าจ้างรถขนส่งมาเพือขนส่งสินค้าต่อไปยังคลังสินค้าของบริษัทหรือส่งตรงไปยังคลังสินค้าของลูกค้า
2. การขนส่งระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็ น
2.1 การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของบริษัทให้ลกู ค้าต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นแบบ FOB (Free on Board) ใน
กรณีทีการขายสินค้าของบริษัทให้กบั ลูกค้าต่างประเทศเป็ นเงือนไขการซือขายแบบ CIF (Cost, Insurance
and Freight) หรือ CFR (Cost and Freight) บริษัทจึงจัดหาเรือขนส่งเพือขนส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าตาม
ปริมาณและเวลาทีกําหนด
2.2 การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของบริษัทในต่างประเทศเพือเข้าคลังสินค้าของบริษัทหรือลูกค้าในประเทศ
ไทย บริษัทนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศ ในกรณีทีสินค้าใน
ประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เรือทีบริษัทจัดหาเพือใช้ขนส่งระหว่างประเทศส่วนมากจะเป็ นเรือ Barge ขนาดใหญ่ซึงมีขนาดประมาณ
8,000 ถึง 30,000 ตัน
การจัดเก็บสินค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีคลังสินค้าเพือจัดเก็บผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีบริษัทและบริษัทย่อยจัดหามาได้ โดยมีทงั
คลังสินค้าทีเป็ นกรรมสิทธิของบริษัท และเช่า รวม 4 แห่ง โดยเป็ นคลังสินค้าในประเทศ 3 แห่ง และคลังสินค้าต่างประเทศ 1 แห่ง
ดังนี
คลังสินค้า
พืนที
ความจุ1/
กรรมสิทธิ
(ตร.ม.)

(ตัน)

1. คลังสินค้าบางกุง้ จ.สุราษฎร์ธานี

56,892

100,000

เป็ นเจ้าของ

2. คลังสินค้าบางนําจืด จ.สมุทรสาคร

25,848

40,000

เป็ นเจ้าของ

3. คลังสินค้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

8,800

25,000

เช่า

4. คลังสินค้า Bintulu ประเทศมาเลเซีย

12,500

20,000

เช่า

5. คลังสินค้าระยอง จังหวัดระยอง

12,500

20,000

เป็ นเจ้าของ

หมายเหตุ:
1/ พืนทีคลังสินค้าและความจุอาจไม่สมั พันธ์กนั เนืองจากขึนกับปั จจัยอืนๆดังนี (1) ประเภทของสิงก่อสร้างในทีตังคลังสินค้า เช่นโกดัง หรือ
ลานเทกอง (2) ความสูงของหลังคา (3) ขนาดของสํานักงานและพืนทีส่วนอืนๆทีไม่ได้ใช้สาํ หรับจัดเก็บสินค้า
2/ คลังสินค้าลําปางและคลังสินค้า Jambi อยูร่ ะหว่างดําเนินการหาพืนทีเช่าใหม่

คลังสินค้าถือเป็ นปั จจัยทีช่วยให้กระบวนการจัดหาและจัดจําหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ ทังนีประโยชน์ของคลังสินค้าทีมีฝต่อการดําเนินธุรกิจ มีดงั นี
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1. บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสํารองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบสินค้าให้
ลูกค้าได้ตลอดทังปี
2. บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารต้นทุนของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทังในแง่ของความสามารถในการ
จัดเก็บสินค้าเมือสินค้ามีราคาลดตําลง การจัดเก็บสินค้าเพือรอการขนส่งในปริมาณมาก ทําให้ตน้ ทุนการขนส่งต่อ
เทียวลดลง และการรองรับและจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าในพืนทีใกล้เคียง
3. บริษัทและบริษัทย่อยสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าทีจะส่งให้ลกู ค้าได้ เนืองจากสินค้าบางประเภทจะต้องผ่าน
การจัดเกรด และผ่านขันตอนคัดแยกก่อนส่งให้ลกู ค้า
การจัดเก็บสินค้าจะเก็บเป็ นแบบการเทกอง ยกเว้นชีวมวลอัดแท่งทีจะเก็บอยู่ในถุงขนาดใหญ่ (Big bag) วางเรียงกัน
โดยสินค้าทีไม่สามารถถูกนําได้ เช่น ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้จะถูกเก็บอยู่ในโกดังเพือรักษาคุณภาพของสินค้า คลังสินค้าของบริษัท
และบริษัทย่อยจะมีการทําผังสินค้า เพือจัดแยกสินค้าตามประเภทและจัดเรียงสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) สินค้าที
จัดเก็บในคลังสินค้าจะต้องมีการดูแลคุณภาพสินค้าสมําเสมอเพือให้พร้อมทีจะจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทนั ตามกําหนดเวลา โดย
สินค้าทีกองกลางแจ้งจะดูแลให้มีการคลุมผ้าใบในกรณี ทีฝนตก เพือรักษาความชื นของสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา และมีการโกยพลิกกองสมําเสมอเพือป้องกันการเก็บความร้อนไว้ภายในกองมากเกินไป
นอกจากนี แผนกคลังสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีการทําแผนการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้าใน
คลังสินค้า โดยจะมีการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นประจําดังนี
1. ตรวจสอบปริมาณสินค้าโดยบริษัทและบริษัทย่อย ซึงดําเนินการโดยฝ่ ายบัญชี ร่วมกับแผนกคลังสินค้าในการ
ตรวจสอบปริมาณสินค้าทีมีอยูใ่ นคลังสินค้ากับยอดทีบันทึกอยูใ่ นระบบ โดยใช้วิธีการประเมินทางกายภาพ โดยจะ
ทําการตรวจสอบทุก 1 เดือน และทุกครังทีล็อตของสินค้าถูกใช้หมดไป
2. ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังโดยผูต้ รวจสอบภายนอก (Surveyor) เป็ นประจําปี ละ 2 ครัง คือกลางปี และปลายปี
ซึงผูต้ รวจสอบภายนอกจะใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกรูปร่างของกองสินค้าแต่ละกอง และวัดเป็ น 3 ค่า
คือความกว้าง ความยาว ความสูง และใช้ซอฟท์แวร์คาํ นวณหาปริมาณ ซึงได้คาํ นึงถึงความชืนของผลิตภัณฑ์จาก
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีเก็บไว้ในวันตรวจสอบ
กรณีทีปริมาณผลิตภัณฑ์ทีตรวจสอบได้แตกต่างจากปริมาณผลิตภัณฑ์ทีถูกบันทึกอยู่ในระบบ บริษัทและบริษัทย่อยจะ
ทําการปรับยอดผลิตภัณฑ์ในระบบให้ตรงกับความเป็ นจริง ซึงจะต้องได้รบั การอนุมติจากผูท้ ีมีอาํ นาจ ทังนีจากการตรวจสอบที
ผ่านมา พบว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ทีเก็บในคลังสินค้าและปริมาณผลิตภัณฑ์ในระบบมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
การควบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัท
โดยบริษัทมีการควบคุมมาตรฐานสินค้าในทุกขันตอนการดําเนินงาน ตังแต่การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการ
ส่งออกสินค้าให้ลกู ค้า เพือให้ลกู ค้าได้รบั ผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐานของบริษัท ซึงบริษัทได้กาํ หนดมาตรฐานทีต้อง
ควบคุมสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี
ประเภทผลิตภัณฑ์
กะลาปาล์ม

มาตรฐานทีต้องควบคุม

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ทดสอบห้องปฏิบตั ิการ1/และการประเมิน

ค่าความชืน
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ประเภทผลิตภัณฑ์

มาตรฐานทีต้องควบคุม

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพ

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ขนาด

วัดขนาดด้วย Vernier caliper
ทดสอบห้องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง

ไม้สับและส่วนอืนๆของไม้ ค่าความชืน

กายภาพ
สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ขนาด

วัดขนาดด้วย Vernier caliper และสุม่ ร่อน
ตะแกรงตามขนาดทีกําหนด

ขีกบ

สี

การประเมินทางกายภาพ

ค่าความชืน

ทดสอบห้องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ

ขีเลือย

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ค่าความชืน

ทดสอบห้องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง
กายภาพ

สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

สี
ความละเอียด
ชีวมวลอัดแท่ง

ทดสอบห้องปฏิบตั ิการและการประเมินทาง

ค่าความชืน

กายภาพ
สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง

วัดขนาดด้วย Vernier caliper
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ประเภทผลิตภัณฑ์

มาตรฐานทีต้องควบคุม

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ

ความหนาแน่น

ชังนําหนักด้วยภาชนะวัดปริมาตร

การแตกหัก

คํานวณจากนําหนัก

หมายเหตุ: 1/ทดสอบห้องปฏิบตั ิการโดยใช้วิธีตอู้ บความร้อน (Hot air oven)

เจ้าหน้าทีแผนกจัดการคุณภาพจะทําหน้าทีในการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเพือมาตรวจสอบตามความถีทีกําหนด โดย
บริษัทมีคมู่ ือปฏิบตั ิงานวิธีการเก็บตัวอย่างสินค้า วิธีวดั ความชืนและค่ามาตรฐานทีต้องควบคุม เพือให้การควบคุมคุณภาพของ
สินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึง การมีมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าทีอยู่ระหว่างการจัดเก็บในคลังสินค้า โดยจัดให้มีการ
คลุมผ้าใบให้กบั สินค้าเมือฝนตก มีการจัดผังการเก็บผลิตภัณฑ์เพือให้สนิ ค้าสามารถหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม มีการพลิกกลับ
กองสินค้าอย่างสมําเสมอ เพือป้องกันความร้อนสะสมเป็ นเวลานาน เป็ นต้น ทังนี นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
แล้ว บริษัทยังมีการตรวจสอบปริมาณการบรรทุก ความสะอาดของพืนคลังสินค้า ลักษณะของการวางสินค้า ความสะอาดของ
รถบรรทุกสินค้า การคลุมสินค้าด้วยผ้าใบก่อนการขนส่ง เพือให้มนใจว่
ั าสินค้าของบริษัทมีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานทีกําหนด
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีการคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยังยืนเป็ นหลัก ในส่วนของการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ความสําคัญกับแหล่งทีมาของผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีผลิตจากไม้ของบริษัทว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที
ได้มาจากป่ าธรรมชาติ หรือแหล่งปลูกทีมีการจัดการป่ าไม้อย่างถูกต้องตามหลักการทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล ไม่ใช่ได้มาจาก
การทําลายป่ าธรรมชาติ โดยแหล่งทีมาของผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถตรวจสอบได้ทงห่
ั วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ ตังแต่แหล่งวัตถุดิบ
การแปรรูป การรับ การจัดเก็บ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ บริษัทจึงได้นาํ เอาระบบตรวจสอบและการรับรองตามมาตรฐาน
การจัดการป่ าไม้ยงยื
ั น FSC Chain of Custody (CoC) ของ The Forest Stewardship Council (FSC) มาใช้ โดยผลิตภัณฑ์ที
บริษัทได้ขอการรับรอง คือ ชีวมวลอัดแท่งทีผลิตจากจากผลพลอยได้จากไม้ (Wood Pellet) ขีกบ ขีเลือย ไม้สบั และส่วนอืนๆของ
ไม้ (เลขที BV-COC-130246 และ BV-CW-130246) เมือวันที 11 พฤษภาคม 2559 และในปี 2561 บริษัทได้ดาํ เนินการขยาย
การรับรองมาตรฐานไปยังกลุ่มสินค้าอืน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เชื อเพลิงชี วมวล อาทิเช่น ปี กไม้ และขีเลือยอัดก้อน (Wood
Briquette) เป็ นต้น และในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แปรรู ป ไม้อดั ไม้บาง และวัสดุแผ่น อาทิเช่น ไม้ยางพาราแปรรู ป แผ่นชินไม้อัด
(Particle Board) และแผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board หรือ MDF) ซึงได้รบั การรับรองจาก
บริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูแ้ ทนให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว
นอกจากนี บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสําคัญในเรืองผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและความปลอดภัยในกระบวนการ
ดําเนินงาน บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้วางมาตรการดูแลสิงแวดล้อมเพือจัดระบบการป้องกันสิงแวดล้อมและความปลอดภัย
ภายในบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี
1. มีระบบคลังสินค้าแบบปิ ดสําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้และชีวมวลอัดแท่ง และคลุมผ้าใบบนกอง
สินค้าสําหรับสินค้าทีจัดเก็บในบริเวณทีไม่มีหลังคา
2. ปลูกต้นไม้ใหญ่ และติดตังสแลนป้องกันฝุ่ นละอองรอบบริเวณคลังสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ใช้ผา้ ใบรองระหว่างเรือกับท่าเรือในระหว่างขนถ่ายเพือป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงในแหล่งนํา และใช้ผา้ ปิ ดคลุม
บนรถบรรทุกขนส่งทุกคันอย่างมิดชิด ก่อนจะเคลือนออกจากจุดรับสินค้า
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4. โกยกลับกองของผลิตภัณฑ์อย่างสมําเสมอ เพือลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์
5. เปิ ดสเปรย์นาบริ
ํ เวณประตูทางเข้า-ออกของคลังสินค้า
6. สเปรย์นาํ ดูดฝุ่ น ผ้าใบคลุมกองสินค้า และกวาดบริเวณคลังสินค้าอย่างสมําเสมอ
7. ใช้นาหมั
ํ กชีวภาพ (EM) ปรับสภาพนําทีใช้ภายในพืนทีของบริษัทและบริษัทย่อย
8. ใช้ระบบบําบัดนําเสีย และ นํานําทีผ่านการบําบัดมาหมุนเวียนใช้ในกิจกรรมของบริษัทและบริษัทย่อย
9. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและนํา ปี ละ 1 ครัง
10. มีโกดังเก็บสินค้า เพือป้องกันการฟุง้ กระจายของสินค้าทีมีขนาดเล็ก
11. มีมาตรการควบคุมด้านการขนส่ง ป้องกันไม่ให้สนิ ค้าตกหล่นระหว่างทาง
12. มีมาตรการกําหนดความเร็วรถทีวิงในคลังสินค้าไม่เกิน 20 กม/ชม
13. มีมาตรการควบคุมเสียงดังทีเกิดจากรถขนส่งสินค้าทีเข้ามาในคลังสินค้า
14. มีการควบคุมการจัดการขยะภายในคลังสินค้า
เมือวันที26 พฤษจิกายน 2561 บริษัทได้ผา่ นการรับรองมาตรฐาน การจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท
บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จํากัด และ วันที 28 มิถนุ ายน 2561 บริษัทได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับต้น ปี ที
ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอบุ ตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ของกระทรวงแรงงาน ซึงแสดง
ให้เห็นถึงความมุง่ มันของบริษัทในการจัดการด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย
ทังนี บริษัทและบริษัท ย่อยส่ง เสริมให้บุคลากรและผูม้ ีส่ว นได้เสีย มีจิต สํานึก ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม จึงทําให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดําเนินกิจการให้เติบโตอย่างยังยืนร่วมกับชุมชนและสิงแวดล้อม
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กฎหมายทีสําคัญทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีกฎหมายและใบอนุญาตทีสําคัญทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ตามทีได้สรุปไว้ในตารางด้านล่าง ทังนี บริษัทได้มกี ารจัดทําทะเบียนคุมใบอนุญาตทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจ เพือใช้ตรวจสอบและติดตามการขออนุญาตและต่อใบอนุญาต จึงมันใจได้วา่ บริษัทมีใบอนุญาตทีจําเป็ นสําหรับการดําเนินงานถูกต้องและครบถ้วน
ที
1.

2.

3.

4.
5.

กฎหมายทีเกียวข้อง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 12
กําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกียวกับโรงงานจําพวกที 3 พ.ศ. 2549

รายการใบอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อย
() ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
- สินอายุ 1 มกราคม 2565 ชําระค่าธรรมเนียมรายปี (ครบกําหนด 21 กันยายน
2564)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 33
() ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.2) ต่อรายปี
- องค์การบริหารส่วนตําบลบางนําจืด (สินอายุ 31 ธันวาคม 2564)
- เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (สินอายุ 10 มกราคม 2565)
- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สินอายุ 28 สิงหาคม 2564)
พระราชบัญญัติก ารส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึงสินค้า พ.ศ. 2522 () ใบอนุญาตนําเข้าสินค้า (ABM และ PPP)
มาตรา 7
() ใบอนุญาตส่งออกสินค้า (ABM และ PPP)
หมายเหตุ : เฉพาะกรณี ABM และ/หรือ PPP เป็ นผูน้ าํ เข้าหรือส่งออกสินค้าชีวมวลเข้ามาในและ
ออกจากราชอาณาจักรด้วยตนเอง ทังนี ขึนอยู่กับชนิดสินค้าชีวมวลว่าเป็ นสินค้าประเภทถูก
ควบคุมให้ใบอนุญาตนําเข้า และ/หรือส่งออกสินค้าหรือไม่
พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตามความใน () ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (STP)
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
พระราชบัญญัติกกั พืช พ.ศ. 2507 มาตรา 10
() ใบอนุญาตนําเข้าซึงออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร (ABM และ PPP)
- ประกาศกรมวิ ชาการเกษตร เรือง เงื อนไขการนําเข้าปาล์มนํามันจากสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พ.ศ. 2556
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ที

6.

กฎหมายทีเกียวข้อง
รายการใบอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อย
- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือง เงือนไขการนําเข้าปาล์มนํามันจากมาเลเซีย พ.ศ.
2556
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48
() ใบอนุญาตตังโรงค้าไม้แปรรูป
- กฎกระทรวง ฉบับ ที 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ป่ าไม้
- สํานักงานใหญ่ (ใช้ได้จนถึง 29 พฤศจิกายน 2564)
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
- จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ใช้ได้จนถึง 30 ตุลาคม 2564)
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ปั จจัยความเสียง
บริษัทและบริษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดยปั จจัย
เสียงในการประกอบธุรกิจของบริษัททีอาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สําคัญ และแนวทางในการป้องกัน
ความเสียงสามารถสรุปได้ดงั นี
ความเสียงเกียวกับการดําเนินธุรกิจ
ความเสียงด้านการจัดหาสินค้า
ธุรกิจหลักของบริษัทคือการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล เช่น กะลาปาล์ม ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขี
เลือย ฝุ่ นไม้ ชีวมวลอัดแท่ง (Wood pellet) และชีวมวลอืนๆ เป็ นต้น ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทีต่อเนืองมาจากธุรกิจอืน เช่น ธุรกิจผลิต
นํามันปาล์มดิบ และธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็ นต้น โดยเชือเพลิงชีวมวลดังกล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-product) จาก
การประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนันปริมาณของเชือเพลิงชีวมวลในตลาดจึงมีสว่ นเกียวข้องกับอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์
นํามันปาล์มดิบ การเพาะปลูกปาล์ม ผลิตภัณฑ์จากไม้ และการเพาะปลูกพืชทีนํามาทําผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมถึงฤดูกาลให้ผลผลิต
ของพืชทีเกียวข้องดังกล่าว อีกทังบริษัทมีการขยายช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศเพิมมากขึน ดังนัน
บริษัทอาจประสบความเสียงด้านการจัดหาสินค้าในบางช่วงเวลาไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายหรือตาม
ข้อตกลงทีมีกบั ลูกค้า หรือจัดหาได้มาในราคาและคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึงความเสียงดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คาํ นึงถึงปั จจัยความเสียงดังกล่าว โดยมีการติดต่อซือขายสินค้ากับผูผ้ ลิตเชือเพลิงชีวมวลโดยตรง
ถึงแหล่งผลิตและผูจ้ ัดจําหน่ายทัวประเทศไทย สําหรับผลิตภัณฑ์ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ บริษัทติดต่อซือ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานไม้แปรรูป โรงงานเลือยไม้ และผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์จากไม้จากแหล่งผลิตหลัก
โดยตรง สําหรับผลิตภัณฑ์กะลาปาล์ม บริษัทจะซือสินค้าจากผูผ้ ลิตนํามันปาล์มดิบเป็ นหลัก ทังนี ผูผ้ ลิตนํามันปาล์มดิบกว่าร้อย
ละ 70 ของผูผ้ ลิตนํามันปาล์มดิบทังหมดในประเทศไทยจําหน่ายกะลาปาล์มให้กบั บริษัท ประกอบกับบริษัทมีการประสานงานกับ
ทุกหน่วยงานทีเกียวข้องในการจัดทําแผนรับวัตถุดิบตังแต่ช่วงแรกของการวางแผนงบประมาณประจําปี และดําเนินการต่อเนือง
ตลอดปี ทําให้โอกาสทีบริษัทจะได้รบั วัตถุดิบในปริมาณทีตํากว่าแผนทีวางไว้ลดลง และการจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
สัญญาซือขายทีกําหนดระยะเวลาแน่นอน อีกทังเป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมทีโอกาสทีผูจ้ ัดจําหน่ายวัตถุดิบหลักของ
บริษัทจะไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซือขายหรือเปลียนแปลงปริมาณการซือขายทีผิดไปจากข้อตกลงภายในระยะเวลาอันสันอยู่ในระดับ
ตํา นอกจากนี เพือรองรับความต้องการเชือเพลิงชีวมวลทีเพิมขึนของทังในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการติดต่อจัดหาและ
รวบรวมสินค้ากับผูจ้ ัดจําหน่ายทีหลากหลายทัง ในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ซึงเป็ นแหล่งปลูกปาล์มและผลิต
นํามันปาล์มอันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลก บริษัทจึงเชือว่าการดําเนินมาตรการดังกล่าวของบริษัทจะทําให้บริษัทสามารถจัดหา
สินค้าได้เพียงพอกับการเติบโตของความต้องการการใช้เชือเพลิงชีวมวลทังในประเทศและต่างประเทศในราคาและคุณภาพที
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี บริษัทมีเชือเพลิงชีวมวลทีหลากหลายทําให้สามารถมีเชือเพลิงชี วมวลอืนๆ
ทดแทนกรณีทีเชือเพลิงชีวมวลบางประเภทมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
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ความเสียงด้านความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลเป็ นสินค้าเกียวเนืองกับสินค้าทางการเกษตร ซึงราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
โดยปั จจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาลให้ผลผลิต นโยบายการปลูกพืชทีเกียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล และนโยบายของประเทศไทยและต่างประเทศในการส่งเสริมให้มีการใช้เชือเพลิงชีวมวล ซึงจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตของพืชทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีบริษัทจําหน่าย และปริมาณความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลทีเกียวข้องนันๆ ทังในตลาดไทยและ
ตลาดโลก ดังนัน ความผันผวนของราคาจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีประสบการณ์ในการจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลมาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี มี
การเก็บข้อมูลสถิติของราคาผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวลในอดีตทีผ่านมา เพือศึกษาถึงแนวโน้มของราคาสินค้าในแต่ละช่วงของ
ผลิตภัณ ฑ์แต่ละประเภท โดยในช่ว งทีราคาสินค้าประเภทใดราคาสูง ก็ จ ะหาผลิตภัณฑ์ทีราคามีเสถี ย รภาพกว่ามาทดแทน
ประกอบกับบริษัทมีน โยบายในการกําหนดราคาขายโดยให้มี อัตรากําไรขันตําภายหลังหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการขาย
ค่าใช้จ่ายคงที และต้นทุนทางการเงินทีเกียวข้อง และมีการกําหนดราคาในสัญญาซือขายทีอ้างอิงกับราคาในตลาด นอกจากนี
บริษัทยังมีการลงทุนในคลังสินค้าเพือเก็บสินค้าสํารองให้เพียงพอต่อการจําหน่าย ปั จจุบนั คลังสินค้าของบริษัททีตังอยู่ในประเทศ
มีอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ คลังสินค้าบางนําจืด จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินค้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คลังสินค้าบางกุง้ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และคลังสินค้าระยอง จังหวัดระยอง เนืองจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจําเป็ นของการมีคลังสินค้าใกล้กับแหล่ง
วัตถุดิบ เพือให้สามารถเก็บสํารองสินค้าในช่วงทีราคาสินค้าลดตัวลงตามฤดูกาล และเพือสํารองสินค้าให้เพียงพอต่อการเติบโต
ของยอดจําหน่ายในอนาคต รวมถึงโครงการโรงงานผลิตไม้สบั และโครงการโรงงานผลิตเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่งทีจะช่วยให้บริษัท
มีโรงงานผลิตสินค้าเป็ นของบริษัทเอง โดยรวมคลังสินค้าทีตังอยู่ในประเทศของบริษัททังหมดสามารถเก็บสํารองสินค้าทีมาจาก
แหล่งผลิตในประเทศและบางส่วนของสินค้าจากต่างประเทศได้สงู สุดกว่า 165,000 ตัน บริษัทจึงเชือว่าความผันผวนของราคา
สินค้าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
ความเสียงด้านผลขาดทุนทีเกิดจากการบริหารสินค้าคงคลัง
จากการทีธุรกิจหลักของบริษัทคือการซือมาและจําหน่ายไปซึงเชือเพลิงชีวมวล จึงมีความจําเป็ นต้องสํารองสินค้าเพือให้
เพียงพอต่อการจําหน่ายตลอดทังปี ในขณะทีผลผลิตของสินค้าบางประเภทจะเป็ นไปตามฤดูกาล และตามสภาพดินฟ้าอากาศ
ของแหล่งเพาะปลูก ทําให้สินค้ามีความผันผวนของราคาตามปริมาณผลผลิตทีออกสูต่ ลาด นอกจากนี สินค้าซึงเป็ นผลิตผลจาก
การเกษตร บางชนิดมีนาหนั
ํ กเบา จึงใช้พนที
ื ในการจัดเก็บค่อนข้างมาก โดยคลังสินค้าของบริษัทจะมีพนที
ื สําหรับเก็บสํารองสินค้า
2 ส่วน คือ (1) ส่วนทีเป็ นโกดังซึงสร้างเป็ นอาคารโล่งสําหรับกองสินค้าทีไม่สามารถโดนนําได้ เช่น ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และเชือเพลิง
ชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้น และ (2) ส่วนทีเป็ นลานโล่งสําหรับกองสินค้าทีสามารถโดนนําได้ เช่น กะลาปาล์ม ไม้สบั ปี กไม้ และเศษไม้
เป็ นต้น จากสภาพการจัดเก็บสินค้าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียของสินค้าได้ เช่นถูกลมพัดปลิวไปในอากาศ ความชืน
ของสินค้าลดลงเนืองจากโดนแดดเผา ถูกชะล้างหรือเสียหายจากการโดนฝนต่อเนือง และสินค้าเสือมสภาพจากการกองเก็บไว้
นาน ไม่มีการหมุนเวียนสินค้า เป็ นต้น
ด้วยสาเหตุทีกล่าวมาข้างต้น หากบริษัทไม่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังทีดี อาจส่งผลให้เกิดขาดทุนจากราคาหรือ
ปริมาณของสินค้าคงคลังทีลดลง อันเกิดจาก 2 ปั จจัยหลัก กล่าวคือ (1) การลดลงของราคาสินค้าในตลาด และ/หรือ (2) การ
สูญเสียของสินค้าทีเก็บอยูใ่ นคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ดาํ เนินงานหลายปี ทีผ่านมา ปั จจุบนั บริษัท
จึงได้มีระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในส่วนของความเสียงจากราคาสินค้าทีลดลง บริษัทได้มี
การจัดเก็บข้อมูลผลผลิตและราคาย้อนหลัง จัดทําเป็ นสถิติเพือคาดการณ์ปริมาณและราคาสินค้าทีควรจะเป็ นในแต่ละช่วงของปี
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ถัดไปของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงประมาณการความต้องการของลูกค้าทังภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยการสอบถามถึงความต้องการของลูกค้า เพือทีจะบริหารปริมาณสินค้าทีต้องเก็บสํารองในแต่ละประเภทใน
แต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของความเสียงจากการสูญเสียของสินค้าทีเก็บในคลังสินค้า บริษัทได้กาํ หนดให้
มีค่มู ือขันตอนการดําเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงมีการฝึ กอบรมบุคลากรเพือให้สามารถปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิ ภาพ และได้
ดําเนินมาตรการต่างๆ เพือป้องกันการสูญเสีย เช่น จัดให้มีสแลนติดไว้เหนือกําแพงรอบรัวคลังสินค้า เพือกันสินค้าปลิวไปตาม
แรงลม จัดให้มีมาตรการรักษาความชืนของสินค้าให้อยู่ในระดับทีลูกค้ากําหนด มีการคลุมผ้าใบเพือรักษาคุณภาพของสินค้า จัด
ให้มีการตักโกยสินค้าทีสะสมอยู่ตามพืนลานสมําเสมอ เทปูนลานกองสินค้าทุกคลังสินค้าเพือป้องกันการสูญเสียจากการทับถม
ของสินค้าบนพืนดิน และมีการจัดแผนผังการกองสินค้าให้มีพืนทีระหว่างกองเหลือเพียงพอให้สามารถนํารถตักขับเข้าไปตักสินค้า
ได้ทกุ กอง เพือให้สนิ ค้ามีการหมุนเวียนไปจําหน่ายโดยสินค้าทีเข้าก่อนจะต้องถูกจําหน่ายออกไปก่อน เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทยัง
มีการตรวจนับสินค้าทางกายภาพโดยทีมงานคลังสินค้าทุกสินเดือน และมีการจ้างผูส้ าํ รวจอิสระเข้ามาตรวจนับสินค้าปี ละ 2 ครัง
คืองวดกลางปี และงวดสินปี เพือยืนยันความถูกต้องของยอดสินค้าคงคลังทีบันทึกบัญชี ด้วยมาตรการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึง
เชือว่าผลขาดทุนทีเกิดจากการบริหารสินค้าคงคลังจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทใน
อนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
ความเสียงด้านหนีสูญจากการจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าแล้วไม่ได้รับสินค้า
จากการทีการจัดซือสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีเงือนไขการชําระเงินแบบจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าในจํานวนทีกําหนด
ไว้ในสัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของการโอนเงินให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้าล่วงหน้าเป็ นค่าสินค้าจํานวนหนึง และเมือได้รบั สินค้า
จะนํามูลค่าของสินค้าทีได้รบั ไปตัดยอดเงินจ่ายล่วงหน้า จนกว่าเงินทีจ่ายล่วงหน้าจะลดลงตํากว่ายอดเงินทีตกลงกันไว้ บริษัทก็จะ
ทําการโอนเงินจ่ายล่วงหน้ากลับไปให้ผผู้ ลิตสินค้าให้เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้าทีกําหนดไว้ในสัญญาซือขายสินค้า โดยจํานวนเงิน
จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าสําหรับผูผ้ ลิตสินค้าแต่ละรายจะขึนอยูก่ บั ปริมาณสินค้าทีผูจ้ ดั จําหน่ายมีขอ้ ตกลงทีจะขายให้กบั บริษัท ซึง
การดําเนินนโยบายจ่ายชําระค่าสินค้าล่วงหน้านีเป็ นลักษณะทัวไปสําหรับธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงเป็ นไปเพือ
ประกันว่าผูผ้ ลิตสินค้าหรือผูจ้ าํ หน่ายสินค้าจะขายสินค้าทีผูผ้ ลิตผลิตได้หรือจัดหามาได้ให้แก่บริษัทตามจํานวนทีได้มีการทํา
ข้อตกลงกันไว้ ดังนันบริษัทจึงอาจมีความเสียงจากการทีบริษัทจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแล้ว แต่ผจู้ าํ หน่ายไม่สามารถส่งสินค้าให้
บริษัทได้ หรือจัดส่งได้ไม่ครบตามจํานวนทีตกลงกันไว้ ซึงหากเกิดกรณีดงั กล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทได้ กล่าวคือบริษัทอาจไม่ได้รบั คืนเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเมือผูจ้ าํ หน่ายไม่สามารถส่งสินค้าให้บริษัท
นอกจากนี บริษัทอาจเสียโอกาสในการจําหน่ายสินค้า เนืองจากสินค้าไม่เพียงพอทีจะจําหน่าย
ด้วยปั จจัยความเสียงดังกล่าวข้างต้น ทําให้ปัจจุบนั บริษัทได้จดั ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงินเครดิตทังสําหรับ
ลูกหนีการค้าและเงินล่วงหน้าค่าสินค้า เพือพิจารณากลันกรองข้อมูลของคูค่ า้ ทีมีขอ้ ตกลงให้บริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า อาทิ
เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนของคูค่ า้ และข้อมูลด้านการเงินรวมถึงข้อมูลธุรกิจอืน ๆ เป็ นต้น ทังนี คณะอนุกรรมการดังกล่าวนีจะต้อง
มีผบู้ ริหารสูงสุดด้านบริหารการเงินเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นด้วยทุกครัง โดยบริษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าให้แก่ค่คู า้
หลังจากได้รบั การอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การภายใต้วงเงินทีอนุมตั ิแล้วเท่านัน นอกจากนี บริษัทได้บริหารความเสียงจากการ
จ่ายเงินล่วงหน้าโดยลดวงเงินจ่ายล่วงหน้าลงให้เหลือเท่าทีจําเป็ นตามศักยภาพของคูค่ า้ อย่างเหมาะสมด้วย และปรับเปลียนจาก
การซือผ่านคู่คา้ ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียจํานวนน้อยรายทีต้องจ่ายเงินล่วงหน้าจากปริมาณการสังซือคราวละมากๆ
อย่างทีเกิดขึนในอดีต เป็ นการซือตรงจากผูผ้ ลิตหรือผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายจํานวนมากราย ครังละปริมาณไม่มาก ซึงเกิดจากการที
บริษัทจัดตังบริษัทย่อยขึนในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ทําให้บริษัทมีเครือข่ายเพิมขึน สามารถจัดหาผ่านผูผ้ ลิตและผูจ้ ัด
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จําหน่ายได้มากรายขึน ทังนี บริษัทย่อยของบริษัททังในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึงเมือได้รบั สินค้าเข้าคลังสินค้าของ
บริษัทย่อยดังกล่าวครบจํานวนทีจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว บริษัทจึงทําการจ่ายเงินล่วงหน้ากลับไปให้ผขู้ ายตามสัญญาซือขายสินค้า
ถัดไปตามลําดับ นอกจากนี สําหรับกรณีทีผูจ้ ดั จําหน่ายทยอยส่งสินค้าครังละปริมาณไม่มาก ทําให้เงินจ่ายล่วงหน้าค้างอยูก่ บั ผูจ้ ดั
จําหน่ายเป็ นเวลานาน บริษัทก็มีมาตรการในการติดตามผูจ้ ัดจําหน่ายเป็ นระยะๆ เพือให้มนใจว่
ั
าจะได้รบั สินค้าครบถ้วนตาม
สัญญา ดังนัน บริษัทจึงเชือว่าคู่คา้ ทีบริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าจะมีศกั ยภาพในการส่งสินค้าได้ตามสัญญาทังหมดและจะไม่เกิ ด
ปั ญหาการสํารองหนีสงสัยจะสูญจํานวนมากดังเช่นในอดีตอีกต่อไป
ความเสียงด้านความผันผวนของรายได้จากการขายระหว่างปี บัญชี
จากการทีรายได้หลักของบริษัทมาจากการจําหน่ายกะลาปาล์ม ซึงปริมาณกะลาปาล์มทีผลิตได้จะเป็ นไปตามปริมาณ
ผลปาล์มทีจะให้ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonal Effect) ในขณะทีราคาของกะลาปาล์มจะแปรผกผันกับ
ปริมาณผลผลิตทีออกสู่ตลาด และการแข่งขันของผูเ้ ล่นในตลาด กล่าวคือในช่วงทีมีผลผลิตในตลาดมาก และมีผเู้ ล่นในตลาด
จํานวนมาก ราคาของกะลาปาล์มก็จะตํากว่าในช่วงทีมีผลผลิตออกสูต่ ลาดน้อย ทังนี ในช่วงทีผลผลิตออกมามาก และการแข่งขัน
สูง (ปกติจะเป็ นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน) ปริมาณการขายกะลาปาล์มของบริษัทอาจจะไม่ได้เพิมขึนมากนัก แต่จะ
เป็ นช่วงทีบริษัทเก็บรวบรวมสินค้าไว้ในคลังสินค้า เนืองจากเป็ นช่วงทีสินค้าในตลาดมีราคาตํากว่าช่วงอืนๆ ในรอบปี และเพือ
สํารองไว้จาํ หน่ายในช่วงทีผลผลิตออกมาน้อย ทําให้สดั ส่วนรายได้จากการจําหน่ายกะลาปาล์มซึงเป็ นรายได้สว่ นใหญ่ของบริษัท
อาจจะตําในช่วงทีผลผลิตออกสู่ตลาดมีจาํ นวนมาก และรายได้ทีเกิดจากการจําหน่ายกะลาปาล์มจะปรับตัวสูงขึนเมือปริมาณ
ผลผลิตในตลาดมีนอ้ ยลง เนืองจากราคาขายจะปรับตัวสูงขึน และบริษัทจะนํากะลาปาล์มทีเก็บรวบรวมกะลาปาล์มไว้ออกมา
จําหน่าย
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลหลายประเภท เพือรองรับความผันผวนของสินค้าหลัก นอกจากนี
บริษัทมีคลังสินค้าทีสามารถสํารองสินค้าไว้ขายในช่วงทีผลผลิตขาดแคลน ก็จะสามารถลดผลกระทบของความไม่สมําเสมอของ
รายได้และกําไรในแต่ละไตรมาสได้พอสมควร
ความเสียงในเรืองการแข่งขันและการเข้ามาทําธุรกิจได้งา่ ยของผู้ประกอบการรายใหม่
ปั จจุบนั มีผปู้ ระกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลเป็ นจํานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นผูผ้ ลิตโดยตรง หรือ ผูจ้ ดั หา
และจัดจําหน่ายเช่นเดียวกับบริษัท หรือผูจ้ ดั จําหน่ายอย่างเดียว โดยเป็ นผูป้ ระกอบการทังในประเทศและต่างประเทศ เนืองจากไม่
จําเป็ นต้องใช้เงินทุนจํานวนมากก็สามารถเข้ามาดําเนินธุรกิจนีได้ จึงทําให้เกิดการแข่งขันสูงในการประกอบธุรกิจนี โดยเฉพาะการ
แข่งขันด้านราคา ในขณะทีผูผ้ ลิตเชือเพลิงชีวมวลส่วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย ดังนัน ผูป้ ระกอบการทีสามารถติดต่อ
สังซือ และรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายได้เป็ นจํานวนมาก มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมี
คลังสินค้าในการจัดเก็บเชือเพลิงชีวมวลดังกล่าวเพือให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทีมีความจําเป็ นต้องใช้
เชือเพลิงชีวมวลอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ และมีแหล่งเงินทุนทีมันคง ก็จะได้เปรียบผูค้ า้ รายย่อยซึงมีจาํ นวนมากในประเทศไทย
นอกจากนี ทีมบุคลากรด้านการจัดหา และทีมขายเชือเพลิงชีวมวล ก็ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่าย
เชือเพลิงชีวมวล โดยทีมจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจะต้องมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตเชือเพลิงชีวมวล และมีประสบการณ์ในธุรกิจนี
มาเป็ นเวลานาน สามารถเข้าใจธรรมชาติและฤดูกาลของผลผลิต อันจะทําให้สามารถรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลได้คณ
ุ ภาพและมี
ปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้เชือเพลิงชี วมวล ในขณะเดียวกันทีมงานขายซึงจะต้องทํางานประสานงานกับ
ทีมงานจัดหาอย่างใกล้ชิด ก็จะต้องมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าในอดีตและปั จจุบนั เพือรักษาตลาดของลูกค้าของบริษัทได้อย่าง
ต่อเนือง รวมถึงได้รบั การแนะนําต่อไปยังลูกค้ารายใหม่ และจะต้องมองหาตลาดใหม่ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ

51

ดัง นัน บริษั ท จึ ง ให้ค วามสํา คัญ กับ บุค ลากรของบริษั ท ซึ งถื อ เป็ น ทรัพ ยากรที สํา คัญ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยจ่ า ย
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและมีการฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอ เพือพัฒนาความรู แ้ ละเพิมศักยภาพในการทํางาน และเพือรักษาให้
บุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์รว่ มงานกับบริษัทเป็ นเวลานาน อีกทังการทีบริษัทดําเนินธุรกิจนีมาเป็ นเวลานานด้วยการ
รักษาคุณภาพในการขายสินค้าและให้บริการไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพของเชือเพลิงชีวมวลทีได้คณ
ุ ภาพตามทีลูกค้าต้องการ และการ
ให้บริการทีอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า การให้คาํ ปรึกษาทีเกียวกับการใช้งานของเครืองจักรอุปกรณ์ รวมถึงประเภทของ
เชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสม การช่วยลูกค้าแก้ปัญหาทีเกิดขึนจากการทํางานของเครืองจักร เป็ นต้น ทําให้บริษัทเป็ นทีน่าเชือถือ
ของลูกค้าทีซือสินค้าจากบริษัท ซึงเป็ นส่วนทีสําคัญในการดําเนินธุรกิจจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล นอกจากนี บริษัทมีประเภทของ
เชือเพลิงชีวมวลหลากหลายทีสามารถใช้ทดแทนกันได้ในเวลาทีเชือเพลิงชีวมวลบางประเภทอยูใ่ นช่วงทีมีผลผลิตน้อย ประกอบกับ
บริษัท มีศักยภาพในการรวบรวมเชื อเพลิง ชี ว มวลจากผู้ผลิตทังรายใหญ่ แ ละรายย่อ ยในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่ น
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทําให้บริษัทมีขอ้ ได้เปรียบกับคูแ่ ข่งทีเป็ นผูค้ า้ รายย่อยขายเชือเพลิงชีวมวลจํากัดประเภท และไม่สามารถ
รวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจํานวนมากได้ บริษัทจึงเชือว่าจะสามารถแข่งขันในธุรกิจนีและเติบโตต่อไปได้
ความเสียงจากการพึงพิงบุคลากรทีมีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัท
จากการทีธุรกิ จจัดหาและจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชี วมวลเป็ นธุรกิ จทีต้องอาศัยบุคลากรทีมีป ระสบการณ์และมีความ
เชียวชาญในธุรกิจเป็ นเวลานาน ทําให้บริษัทมีความจําเป็ นต้องพึงพิงบุคลากรดังกล่าว โดยเฉพาะบุคลากรด้านจัดหา ด้านการขาย
ทังภายในและต่างประเทศ และด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ซึงหากขาดบุคลากรดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินธุรกิจ
และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรของบริษัท ทังในแง่ของการรักษาบุคลากรทีมีอยู่ในปั จจุบนั และการ
แสวงหาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพมาร่วมงานกับบริษัท จึงได้มีมาตรการบริหารจัดการบุคลากร โดยสําหรับบุคลากรทีมีอยู่ในปั จจุบนั
บริษัทมีการพิจารณาผลตอบแทนทีให้แก่บคุ ลากรของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอย่างสมําเสมอ มีโครงการฝึ กอบรม
ทังภายในและภายนอกองค์กร เพือพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของพนักงานอย่างต่อเนือง และมีโครงการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
และสําหรับการสรรหาบุคลากรใหม่ บริษัทได้มีการเพิมช่องทางสรรหาบุคลากรทังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและบริษัทตัวแทนจัดหางานมืออาชี พ เพือสรรหาบุคลากรทีมีคุณภาพเข้ามาเสริมในส่วนทีบริษัทยังมีความ
ต้องการ นอกจากนี การนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะทําให้บริษัทมีความน่าเชือถือ และมันคงใน
มุมมองของพนักงานและผูท้ ีสนใจเข้ามาร่วมงานกับบริษัทมากยิงขึน
ความเสียงด้านการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า
จากการทีแหล่งผลิตสินค้าทีบริษัทรับซือแต่ละประเภทจะมีทีตังจํากัดอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เช่น กะลา
ปาล์มจะมีแหล่งผลิตสําคัญในภาคใต้ของประเทศไทย (สําหรับสินค้าในประเทศ) และในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย
(สําหรับสินค้าในต่างประเทศ) ผลิตภัณฑ์พวกขีเลือย ขีกบ ฝุ่ นไม้ ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ จะมีแหล่งผลิตสําคัญในภาคใต้ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป็ นต้น ในขณะทีลูกค้าในประเทศของบริษัทกระจายอยู่ทวทุ
ั ก
ภูมิภาค การขนส่งสินค้าจึงเป็ นปั จจัยหลักของการดําเนินธุรกิจ เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าทีจําหน่าย คุณภาพของ
สินค้า และความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้า
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการการขนส่ง จึงได้จดั ตังบริษัทย่อยคือ บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
(“STP”) ซึงบริษัทถือหุน้ อยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็ นผูบ้ ริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางบกให้แก่บริษัทเป็ นหลัก ปั จจุบนั บริษัท
มีการขนส่งสินค้า 2 ทาง คือทางบก และทางนํา โดยการขนส่งทางบกจะเป็ นการขนส่งทีมีระยะทางบรรทุกไม่ไกลมาก ซึงจะมีทงั

52

ขนส่งจากแหล่งผลิตตรงไปยังลูกค้าเลย และเป็ นการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือท่าเรือมายังคลังสินค้าของบริษัท หรือการขนส่งจาก
คลังสินค้าไปยังสถานทีตังของลูกค้า ส่วนการขนส่งทางนําจะเป็ นการขนส่งปริมาณมาก (ประมาณ 1,500 – 10,000 ตัน) จาก
คลังสินค้าทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือคลังสินค้าทีประเทศอินโดนีเซีย หรือคลังสินค้าทีประเทศมาเลเซีย มายังท่าเรือทีบางปะกง
ท่าเรือทีจังหวัดสมุทรสาคร และท่าเรือทีจังหวัดสมุทรสงคราม และใช้รถบรรทุกสินค้าจากท่าเรือมาเก็บสํารองไว้ทีคลังสินค้าของ
บริษัทอีกทอดหนึง ทังนี รถบรรทุกขนส่งส่วนหนึงจะเป็ นรถบรรทุกที STP เป็ นเจ้าของและบริหารจัดการเอง ส่วนทีเหลือบริษัทจะใช้
บริการรถร่วม ซึงบริษัทมีการใช้บริการขนส่งสินค้าเป็ นประจําจํานวนกว่า 100 ราย โดยการทีจะใช้รถประเภทใด และผูใ้ ห้บริการ
ขนส่งรายใดในการขนส่งสินค้าของบริษัท จะพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณฑ์ทีขนส่ง ปริมาณการขนส่งต่อเทียว ความชํานาญ
งานของผูป้ ระกอบการขนส่งแต่ละราย และมีการใช้รถบรรทุกขนสินค้าไป-กลับ (ไม่บรรทุกสินค้าเทียวเดียว) อันจะทําให้การบริหาร
การขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็ นการลดต้นทุนการขนส่งด้วย จากทีกล่าวมาบริษัทเชือว่าบริษัทมีการบริหารจัดการด้าน
การขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสียงทีลูกค้าจะเปลียนไปใช้เชือเพลิงประเภทอืน
ในปั จจุบนั ผูท้ ีมีความต้องการใช้เชื อเพลิงเพือผลิตพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า มีตวั เลือกในการเลือกใช้
เชือเพลิงได้หลากหลายประเภท กล่าวคือ 1) เชือเพลิงฟอสซิล เช่น นํามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 2) พลังงานทดแทน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํา รวมถึงเชือเพลิงชีวมวล เป็ นต้น ซึงเชือเพลิงแต่ละประเภทมีตน้ ทุนในการผลิตพลังงานที
แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เชือเพลิงชีวมวลจะมีตน้ ทุนในการผลิตพลังงานทีสูงกว่าเชือเพลิงฟอสซิล ซึงทําให้บริษัทมีความเสียงที
ลูกค้าจะเปลียนไปใช้เชือเพลิงฟอสซิล เมือราคาของเชือเพลิงฟอสซิลตํากว่าเชือเพลิงชีวมวลอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากปั จจัยด้านต้นทุน ลูกค้ายังคงต้องพิจารณาถึงปั จจัยอืนร่วมด้วย ได้แก่ 1) ทําเลทีตัง เช่น
โรงงานของลูกค้าตังอยูใ่ นเขตควบคุมมลพิษหรือไม่ 2) กระบวนการผลิตสินค้า หากลูกค้าจําหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าทีเรียกร้องให้
ผูผ้ ลิตผลิตสินค้าด้วยกระบวนการทีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนตํา หรือรักษาสิงแวดล้อม 3) ความใส่ใจในสิงแวดล้อม 4) นโยบาย
การสนับสนุนจากภาครัฐ เป็ นต้น ด้วยปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นสาเหตุให้ลกู ค้าเจาะจงทีจะต้องใช้เชือเพลิงชี วมวลเพือผลิต
พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ประกอบกับการทีจะลูกค้าจะเปลียนประเภทของเชือเพลิงทีใช้ในกระบวนการผลิตนันลูกค้า
จะต้องมีตน้ ทุน (Switching Cost) เกิดขึน
ความเสียงเกียวกับด้านการเงิน
ความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
จากการทีบริษัทดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล โดยในการจัดหาสินค้าส่วนใหญ่บริษัท
จะต้องมีการชําระเงินล่วงหน้า หรือหากได้รบั สินเชือจากผูจ้ าํ หน่ายสินค้าให้บริษัทก็จะเป็ นสินเชือในระยะสันเฉลียประมาณ 7 – 30
วัน ในขณะทีบริษัทจะจําหน่ายสินค้าให้ลกู ค้าโดยมีระยะเวลาให้สินเชือเฉลียประมาณ 7 – 60 วัน จึงทําให้บริษัทจําเป็ นต้องมี
เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากเพือให้เพียงพอต่อยอดจําหน่ายสินค้าทีมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ปั จจุบันบริษัทมีแหล่งเงิ นทุน
หมุนเวียนส่วนใหญ่ในรู ปแบบเงินเบิกเกินบัญชี เลตเตอร์ออฟเครดิต ตัวสัญญาใช้เงิน และทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) ซึงหนีสิน
ระยะสันดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียลอยตัว (Floating Rate) ทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
(Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) และอัตราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Minimum Loan
Rate หรือ MLR) ดังนัน บริษัทจึงอาจมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีปรับตัวสูงขึน ซึงมีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน ฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท
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ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ปั จจุบัน บริษัท มีก ารนําเข้า สิน ค้า ประเภทกะลาปาล์ม จากต่างประเทศผ่านบริษัท ย่อย ที บริษัท จัด ตังไว้ใ นประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ โดยบริษัทจ่ายชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสกุลท้องถินของประเทศทีบริษัทนําสินค้าเข้า
(กรณีซือสินค้าผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศ) และชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (กรณีบริษัทซือสินค้าตรงจาก
ผูจ้ ดั จําหน่ายในต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริษัทย่อย) ทังนี สินค้าทีนําเข้าดังกล่าวจะมีทงส่
ั วนทีนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศ และ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ (ส่วนใหญ่จะเป็ นการส่งออกไปยังต่างประเทศ) โดยการส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศจะส่งโดยตรง
จากบริษัทย่อยทีตังอยู่ในต่างประเทศดังกล่าว บริษัทรับชําระค่าสินค้าเป็ นเงิ นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังนัน หากอัตรา
แลกเปลียนเงินตรามีความผันผวนสูง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ
สถานะทางการเงินของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม จากทีกล่าวมาแล้วข้างต้น สินค้าทีนําเข้าจะมีบางส่วนทีส่งออกไปขายยังต่างประเทศโดยตรงผ่านบริษัท
ย่อยของบริษัท ซึงการส่งออกนันจะได้รบั ชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับสกุลเงินของสินค้านําเข้า
กรณีทีบริษัทซือสินค้าตรงจากผูจ้ ดั จําหน่ายต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริษัทย่อย จึงถือเป็ นการป้องกันความเสียงแบบธรรมชาติ
(Natural Hedging) ยังคงเหลือความเสียงเล็กน้อยทีเกิดจากช่วงเวลาทีจ่ายชําระเงินกับช่วงเวลาทีรับชําระเงินไม่ตรงกัน โดยความ
เสียงบางส่วนบริษัทจะมีการบริหารความเสียงโดยทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศ เพือลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท
ความเสียงเกียวกับด้านการบริหารจัดการ
ความเสียงจากกรณีทีมีผู้ถอื หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50
กลุม่ ครอบครัวควรสถาพร และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รวมถึงทีมีการแก้ไข (“มาตรา 258”) ถือหุน้ ในบริษัทรวมทังสินร้อยละ 65.34 ของทุนทีออกและเรียกชําระแล้วทังหมดของบริษัท (ณ
วันที 31 ธันวาคม 2563) โดยกลุม่ ครอบครัวควรสถาพร และบุคคลตามมาตรา 258 ยังคงเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกินกึงหนึงในบริษัท ซึงจะทํา
ให้กลุ่มครอบครัว ควรสถาพร มีอ าํ นาจควบคุม ในการตัhดสิน ใจของบริษั ทสําหรับ กรณี ทีต้องใช้เกณฑ์เ สีย งข้างมากในการ
ลงคะแนน เว้นแต่เรืองทีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การ
เพิมทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทังหมด ดังนัน ผูถ้ ือหุน้ รายอืนของบริษัทจึงมีความเสียงจากการทีไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรืองทีผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ทีประชุมพิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรทีมีความรู ค้ วามสามารถ และได้มีการกําหนด
ขอบเขตในการดําเนินงาน การมอบอํานาจให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ทังนี บริษัทมีกรรมการบริษัททีไม่ใช่ตวั แทนจากกลุม่ ครอบครัวควรสถาพร จํานวน 4 คน จากกรรมการบริษัททังหมด 7 คน
นอกจากนี บริษัทยังได้มีการแต่งตังบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน เพือทําหน้าทีตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท อีกทังบริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารอย่างชัดเจน และหากบริษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบตั ิตาม
ขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว
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ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสือมราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรหลัก
ทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ตามทีปรากฏในงบการเงินรวมของ
บริษัทสามารถสรุปได้ดงั นี
รายการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน
219.74
เป็ นเจ้าของ
บริษัทนําทีดินและส่วนปรับปรุ งทีดิน
สิทธิการใช้สนิ ทรัพย์-ทีดิน
2.85
สิทธิการใช้สนิ ทรัพย์ มูลค่าสุทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 119.29
ล้านบาท คําประกันวงเงิ นสินเชื อที
ได้รบั จากสถาบันการเงิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
37.68
เป็ นเจ้าของ
บริ ษั ท นํา อาคารและส่ว นปรับ ปรุ ง
อาคาร
อาคาร มูลค่าสุทธิ ตามบัญชีจาํ นวน
17.13 ล้า นบาท คําประกั น วงเงิ น
สินเชือทีได้รบั จากสถาบันการเงิน
เครืองจักรและอุปกรณ์
10.72
เป็ นเจ้าของ
บริ ษั ท นํา เครื องจั ก รและอุ ป กรณ์
มูล ค่ า สุท ธิ ต ามบัญ ชี จ ํา นวน 6.13
ล้านบาท คําประกันวงเงิ นสินเชื อที
ได้รบั จากสถาบันการเงิน
เครืองมือ เครืองใช้ และ
1.68
เป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
เครืองตกแต่ง
ยานพาหนะ
3.62
เป็ นเจ้าของ
สิทธิการใช้สนิ ทรัพย์26.94
สิทธิการใช้สนิ ทรัพย์
ยานพาหนะ
งานระหว่างทําอืนๆ
16.48
เป็ นเจ้าของ
รวม

319.71
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ทีดิน
เจ้าของ
ทีตัง
กรรมสิทธิ
ABM
ต.บางนําจืด อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

พืนที
(ไร่-งาน-วา)
18-0-66.8

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้าของ

ABM

ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

27-2-86

เป็ นเจ้าของ

ABM

ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

7-3-37

เป็ นเจ้าของ

ABM

ต.ตะพง อ.เมื อ ง
ระยอง จ.ระยอง

17-1-53.6

เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน
คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน
คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง
เพือเป็ นทีตังคลังสินค้า
บางนําจืด และศูนย์
ซ่อมบํารุงรถบรรทุก
เพือเป็ นทีตังคลังสินค้า
บางกุง้
เพื อขยายพื นที รองรับ
การขยายกิ จการใน
อนาคต
เพือเป็ นทีตังคลังสินค้า
และรองรับ การขยาย
กิจการในอนาคต

รวม 70 ไร่ 4 งาน 43.40 ตารางวา
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
รายการ

สถานทีตัง

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์การใช้งาน

-

เพือไว้จดั เก็บ
สินค้าเชือเพลิงชีวมวล
เพือไว้จดั เก็บ
สินค้าเชือเพลิงชีวมวล

เช่า

คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน
คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน
-

เช่า

-

คลังสินค้าบางนําจืด

ต.บางนําจืด อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร

คลังสินค้าบางกุง้

ต.บางกุง้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

เป็ นเจ้าของ

คลังสินค้าระยอง

ต.ตะพง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง

เป็ นเจ้าของ

คลังสินค้าบางปะกง

ต. บางปะกง อ.บาง
ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เมือง Bintulu รัฐ
Sarawak ประเทศ
มาเลเซีย

คลังสินค้า Bintulu
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เพือไว้จดั เก็บ
สินค้าเชือเพลิงชีวมวล
เพือไว้จดั เก็บ
สินค้าเชือเพลิงชีวมวล
เพือไว้จดั เก็บ
สินค้าเชือเพลิงชีวมวล

รายการ

สถานทีตัง

ลักษณะของ
กรรมสิทธิ
เช่า

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์การใช้งาน

-

เพือเป็ นอาคารสํานักงาน

อาคารสํานักงาน
(สํานักงานใหญ่)

แขวงแสมดํา เขต
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

พืนทีสํานักงาน

เมือง Bintulu รัฐ
Sarawak ประเทศ
มาเลเซีย

เช่า

-

เพือเป็ นพืนทีสํานักงาน

พืนทีสํานักงาน

เมือง Jakarta,
ประเทศอินโดนิเชีย

เช่า

-

เพือเป็ นพืนทีสํานักงาน

เงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดงั นี
บริษัท

1.
2.
3.
4.

มูลค่าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
(ล้านบาท)
บริ ษั ท สถาพรธนาพั ฒ น์
4.00
จํากัด (“STP”)
บริ ษั ท ภาประภั ส จํ า กั ด
1.00
(“PPP”)
บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์
1.00
จํากัด (“ABP”)
PT Asia Biomass
9.51
Indonesia (“ABI”)

สัดส่วน
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

57

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)
4.00

ประเภท
การลงทุน

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

บริษัทย่อย ให้บริการขนส่ง
สินค้าทางรถ
1.00
บริษัทย่อย จัดหาและจําหน่าย
เชือเพลิงชีวมวล
1.00
บริษัทย่อย โรงงานผลิตไม้สบั
และชีวมวลอัดแท่ง
USD 300,000 บริษัทย่อย จัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
อินโดนีเซีย
MYR 500,000 บริษัทย่อย จัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มาเลเซีย
MYR 500,000 บริษัทย่อย จัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มาเลเซีย

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจทีมีความเกียวเนือง
ใกล้เคี ยง หรือก่อ ให้เกิ ด ประโยชน์แ ละสนับสนุนการดํา เนินธุ รกิ จของบริษั ท เพื อเสริมสร้า งความมันคง และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
นอกจากนี ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึงมี
คุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจทีบริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคล
ใด ๆ ของบริษัททีปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน ทังนี ตัวแทนของบริษัท
จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซงกํ
ึ าหนดไว้ในข้อบังคับ และ
กฎหมายทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนัน ๆ ทังนี เพือให้บริษัทสามารถควบคุมดูแล
กิจการ และการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึงของบริษัท นอกจากนี การส่งตัวแทน
เพือเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท และ/หรือข้อตกลง
ร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม
ทังนี บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึง
กํากับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ
โดยการขออนุมตั ิการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเกียวข้องในอนาคตจะต้องสอดคล้องเป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ และเรืองหลักเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 และเรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อ
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทีมีจาํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ รวมถึง คดีทีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน
ข้อมูลทัวไป
ข้อมูลบริษัท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563)
ชือบริษัทภาษาไทย
ชือบริษัทภาษาอังกฤษ
ชือย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีเรียกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทังหมด
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass Public Company Limited
ABM
เป็ นผูป้ ระกอบการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
0107560000061
150,000,000.00 บาท
150,000,000.00 บาท
หุน้ สามัญ 300,000,00.00 หุน้
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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ชือและสถานทีตังของนิติบุคคลทีบริษัทถือหุน้ ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป
รายชือบริษัทย่อย

ทีตังสํานักงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ทุนชําระ
แล้ว

จํานวนหุน้ ที
ชําระแล้ว
ทังหมด

สัดส่วนการถือ
หุน้ โดย ABM
(%)

บริษัท ภาประภัส จํากัด

273/2 ถนนพระราม 2
จัดหาและจัดจําหน่าย
แขวงแสมดํา
เชือเพลิงชีวมวลทีได้รบั การ
เขตบางขุนเทียนth กทม. ยกเว้นภาษี มลู ค่าเพิม

1 ล้านบาท

1 ล้านบาท

10,000

99.98

บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด

273/2 ถนนพระราม 2 ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ
แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม.

ล้านบาท

4 ล้านบาท

40,000

99.99

บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด 273/2 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียนth กทม.

ธุรกิจผลิตชีวมวลอัดแท่ง

1 ล้านบาท

1 ล้านบาท

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
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จัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ประเทศมาเลเซีย

MYR
500,000

MYR
500,000

500,000
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Asia Biomass Energy SDN.
BHD. (ABE)

Asia Biomass Resources
SDN. BHD. (ABR)

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
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุน้ สามัญ

ผูส้ อบบัญชี

สถาบันการเงินทีติดต่อประจํา

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร : 02-654-5472
นายณรงค์ หลักฐาน
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4700
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นากร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4701
นายชัยกฤต วรกิจภร์
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 7236
นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 10356
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
555/5-6 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชัน 5 ถนนสุขมุ วิท 63(เอกมัย)
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02 711 5300 โทรสาร 02 711 5866
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลสําคัญอืน
-ไม่มี-
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุน้
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150.00 ล้านบาท และมีทนุ ทีออกและชําระแล้ว 150.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 300 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ผู้ถอื หุ้น
รายชือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียวันที 30 ธันวาคม 2563 มีดงั นี
รายชือผู้ถอื หุ้น
1.

ครอบครัวควรสถาพร

2.

นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกาํ จร

3.

จํานวนหุ้น (หุน้ )

ร้อยละ

198,571,293

66.106

15,000,099

5.000

นายอนุรกั ษ์ บุญแสวง

4,190,000

1.397

4.

นายบัญชา ศิรกิ ลุ

3,735,500

1.245

5.

นายกิตติชยั เดชไพบูลย์ยศ

3,569,700

1.190

6.

นายคณิน ฉันท์พิชยั

2,621,100

0.874

7.

นายชวลิต วิสราญกุล

2,311,000

0.770

8.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

2,219,224

0.740

9.

นายมงคล คุณากรกุล

2,000,000

0.667

65,782,084

22.011

300,000,000

100.00

10.

ผูถ้ ือหุน้ รายอืนๆ
รวม

หมายเหตุ:

1/ นายอภิสทิ ธิ รุ จิเกียรติกาํ จร ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการของบริษัท
2/ ครอบครัวควรสถาพร ประกอบด้วยรายชือ และจํานวนการถือหุน้ ดังต่อไปนี
1. นายพนม
2. นางพนิดา
3. นายอธิภทั ร
4. นายณฐภัทร
5. นางณัชปภา
6. นายวินยั
7. นางสาวพิมญาดา
8. นางสาวปณิตา
9. นางสาวธิญาดา
10. นางสาวพิมชญา
11. นายปองธรรม
12. นายพนัส

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

58,529,805
20,717,002
19,655,000
19,395,000
14,970,198
13,721,497
10,102,674
10,102,674
10,102,674
10,102,674
7,131,801
3,630,196

หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
หุน้
หุน้

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
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19.510
6.906
6.552
6.465
4.990
4.574
3.368
3.368
3.368
3.368
2.377
1.210

ข้อตกลงระหว่างผู้ถอื หุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
- ไม่มี การออกหลักทรัพย์อืน
- ไม่มี –
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลและหลังหักสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทังนี คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ เช่น เงินสํารองเพือจ่ายชําระ
หนี เงิ น กู้ยื ม แผนการลงทุน ในการขยายกิ จ การ หรือ เพื อสนับ สนุน กระแสเงิ น สดของบริษั ท ในกรณี ที มี ผ ลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น โดยมติคณะกรรมการบริษัททีพิจารณาเรืองดังกล่าวนัน จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้
รายงานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุ คลและหลังหัก
สํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทย่อย ทังนี คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ี
อํานาจอนุมตั ใิ นการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ เช่น เงินสํารองเพือ
จ่ายชําระหนีเงินกูย้ ืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพือสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีทีมีผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น โดยมติคณะกรรมการบริษัททีพิจารณาเรืองดังกล่าวนัน จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้
รายงานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป

64

การเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสําหรับรอบปี 2563
จํานวนหุน้ (หุน้ )
ลําดับ

ชือ

คณะกรรมการบริษัท
นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกาํ จร
1
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางณัชปภา ควรสถาพร
2
คูส่ มรส (นายพนม ควรสถาพร)
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
3
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายพนม ควรสถาพร
4
คูส่ มรส (นางณัชปภา ควรสถาพร)
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรนั ดร์
5
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
6
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
7
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ผูบ้ ริหาร
นายปองธรรม แดนวังเดิม
8
คูส่ มรส
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางอภิรตี สกุลอินทร์
9
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลินจันทร์
10
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ
11
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
12
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ณ วันที
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที
30 ธันวาคม 2563

เพิม (ลด)
ระหว่างปี (หุน้ )

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

34,529,704
12,397,328
34,529,704
-

-

15,000,099
14,970,198
58,529,805
19,395,000
10,102,674
58,529,805
14,970,198
19,395,000
-

7,131,801
14,970,198
74,901
59,802
59,802

7,131,801
10,102,674
74,901
59,802

4,867,524

-

-
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-

-

-

หมายเหตุ

ไม่มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
ไม่มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
ไม่มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
ไม่มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
ไม่มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี

ไม่ได้ถือหุน้ ABM
ไม่ได้ถือหุน้ ABM
ไม่ได้ถือหุน้ ABM
ไม่มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี
-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี

ไม่ได้ถือหุน้ ABM (ลาออก ณ วันที ธันวาคม 2563)

-

ไม่ได้ถือหุน้ ABM
-

ไม่มีรายการซือ/ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี

-

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี
ชือ
. นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกาํ จร
. นางณัชปภา ควรสถาพร
. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

. นายพนม ควรสถาพร
. ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรนั ดร์
. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์

. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

ตําแหน่ง

ประเภทของกรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร

กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท คือ นางณัชปภา ควรสถาพร และนางสาวธิ ญาดา ควรสถาพร ลงลายมือชื อ
ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
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นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัย
หนึงในการเพิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
ทังนี ความหลากหลายนันไม่ ไ ด้จ ํา กัด เฉพาะในเรื องเพศเท่ า นัน แต่ยัง รวมถึ ง ชาติ พัน ธุ์ อายุ ประวัติ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ ความรู ้ และทัศนคติ ดังนันในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตังกรรมการของบริษัทจะอยู่บน
พื นฐานของความรู ค้ วามสามารถ และใช้ห ลัก เกณฑ์ใ นการคัด เลือ กซึงได้ค าํ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ข องความหลากหลายมา
ประกอบด้วย
สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
เพศ
1 คน

กรรมการอิสระ
3 คน

3 คน

ผูช้ าย

กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

4

ผูห้ ญิง

กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร

3

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ (จํานวนกรรมการ)
ทักษะและประสบการณ์

ประสบการณ์ในคณะกรรมการ…
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ค่าตอบแทน
การเงิน
การบัญชี
ความรูใ้ นด้านธุรกิจของบริษัท
ความเป็ นผูน้ าํ
การกํากับดูแลกิจการ
โลจิสติกส์
การตลาด/ประชาสัมพันธ์
การบริหารองค์กร
การบริหารความเสียง
กลยุทธ์
วิศกรรม

7
3
3
2
2
7
7
7
4
4
7
7
7
2
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องค์ประกอบและการแต่งตังคณะกรรมการบริษัท
ในการสรรหาและแต่งตังกรรมการของบริษัท คณะกรรมการกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วย
กรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย ทังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเป็ นประโยชน์กับบริษัท และ
ต้องมีกรรมการทีไม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย คน ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบริษัทดําเนิน
กิจการอยู่ ทังนี องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทนัน ได้กาํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทซึง สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า คน แต่ไม่เกิน คน เลือกตังโดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยมีกรรมการทีเป็ นกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า คน ทังนีกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
ทังหมด ต้องมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมการ ตามหลักเกณท์และวิธีการดังต่อไปนี
2.1 ผูถ้ ือหุน้ รายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ หุน้ ต่อ เสียง
2.2 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
( ) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลทีได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวน กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนันให้ประธานทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด

คุณสมบัติ
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
1) บรรลุนิติภาาวะ
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้กระทําโดยทุจริต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที
2. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความเชียวชาญ มีวิสยั ทัศน์ภาวะผูน้ าํ เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม มีประวัติการทํางานทีโปร่งใส และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. กรรมการต้องมิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
ในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดอืนใดทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้า
ทําเพีอประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผอู้ ืน เว้นแต่กรรมการนันจะได้แจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
กรรมการผูน้ นั
4. ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทีทจ. /
เรือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ ฉบับลงวันที ธันวาคม
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี
1) ถือหุน้ ไม่เกิ นร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัท ทังนีให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
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2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน้อง และบุตรรวมทังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ผมู้ ีอาํ นาจควบคุม
หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทใน
ลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั
หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ปี
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา ทาง
การเงินซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่า ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอาํ นาจ ควบคุม
ของบริษัทและไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วยเว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง เป็ น
ผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่ เป็ น
หุน้ ส่วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีปรึกษาทีรับ เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบ กิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลัง ได้ร ับการแต่งตังให้เป็ นกรรมการอิสระทีมี ลกั ษณะเป็ น ไปตามข้อ ถึ ง แล้วกรรมการอิส ระอาจได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
ได้
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ความ ซือสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจจะเกิด
ขึนกับผูม้ ีสว่ น ได้เสียทุกกลุม่
มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้
ลงทุน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
กําหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ คูม่ ือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
ของ บริษัท
พิจารณาอนุมตั ิผงั อํานาจอนุมตั ิดา้ นการเงิน
กํากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพือเพิมมูลค่า
ทาง เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบการรายอืน
รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
แต่งตังคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสียงอย่างครอบคลุม เพือให้การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสียงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีการทบทวนและอนุมตั วิ ิสยั ทัศน์ พันธกิจ คูม่ ือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็ นประจําทุกปี

ทังนี กํา หนดให้ก รรมการหรื อ บุค คลอื นใดซึ งไม่ มี ห รื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง ในส่ว นได้เ สี ย หรื อ ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อืนใดกับบริษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน
นอกจากนันในกรณีต่อไปนีจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนน
เสียง ไม่นอ้ ยกว่า ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
ข. การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาทีเกี ยวข้องกับ การให้เช่ากิ จการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญการ
มอบหมายให้บคุ คลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
จ. การเพิมทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษัท
บริษัทได้มีการกําหนดให้กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย คน จะต้องมีประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

70

บทบาทหน้าทีของประธานกรรมการ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

กํากับ ติดตาม และดูแล การปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
เป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริษัท และทําหน้าทีเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้
และการประชุมของกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท กําหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยดูแล
ให้เรืองสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
และทันเวลาก่อนการประชุม เพือให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ท มี การจัด สรรเวลาอย่างเพีย งพอทีฝ่ ายจัดการจะเสนอเรืองและสนับ สนุน ให้
กรรมการได้ อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที เป็ นอิสระ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้วน มีการสรุ ปมติทีประชุม และทําให้มนใจว่
ั าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มี
การนําไปดําเนินการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าทีของประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท
สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างทีดี ในการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทังดูแล
ให้มนใจว่
ั า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีมีจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีดี

วาระการดํารงตําแหน่งและการเลือกตัง
คณะกรรมการบริษัท
1. ในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจํา ปี ทุกครังให้กรรมการออกจากตํา แหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการ ในขณะนัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน
หนึงในสาม (1/3) กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้จบั สลากกัน
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รบั เลือกให้ กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
2. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมือ
1) เสียชีวติ
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4) ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ .
5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนันจะมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึง
บริษัท กรรมการบริษัทซึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีของ
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือ
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5.

6.

หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นจะเหลื
ั
อน้อย
กว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่
ของกรรมการทีตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี (3/4) ของจํานวน กรรมการทียังเหลืออยู่
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทังหมด เมือครบกําหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รบั การพิจารณาเสนอชื อต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
พิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษัทต่อเนืองได้ และสามารถกลับมาดํารงตําแหน่งได้ ทังนีการดํารงตําแหน่งดังกล่าว
กรรมการอิสระจะสามารถดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันทีดํารงตําแหน่งและบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืน
เพือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและข้อแนะนําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้กาํ หนดนโยบายการจํากัดจํานวนการไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ของ กรรมการได้จาํ นวนไม่เกิน 5 แห่ง

การประชุม
1. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะ
ครบ องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีประธานกรรมการ
ไม่อยู่ใน ทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ในกรณีทีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานทีประชุม แต่ถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนันหรือไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าทีได้ ให้
กรรมการซึงมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานทีประชุม
2. การวิ นิจ ฉัย ชี ขาดของที ประชุม คณะกรรมการให้ถื อเสีย งข้า งมาก กรรมการคนหนึงมี เ สีย งหนึง (1) เสีย งในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึงมีสว่ นได้เสียในเรืองใดเรืองหนึง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน และถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีกหนึงเสียงเพือเป็ นเสียงชีขาด
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนเพือรักษาสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุม โดยวิธีอืน และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านันก็ได้
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานตนเองของกรรมการเป็ นประจําทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินแบ
แบ่งการประเมินเป็ น 3 รู ปแบบ หลัก ได้แก่ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพือให้
คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานระหว่างปี ทีผ่านมา เพือให้นาํ มาแก้ไขและเพิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการ ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบประเมินทีเสนอแนะโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นํามาปรับปรุงเพือให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี
1.

2.

3.

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ มีหวั ข้อดังนี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดาํ เนินการในเรืองต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4) เรืองอืน ๆ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหวั ข้อดังนี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีหวั ข้อดังนี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี
1. บริษัทได้มีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ในการดําเนินงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ กรรมการชุด
ย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
2. เลขานุการบริษัททําการสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอผลการปฏิบตั ิงานและแนวทางพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึงรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบ
การเงิ นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิ นทีปรากฎในรายงานประจําปี ทังนีรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวจัดทําชึน ตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับ
และถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ รวมทังได้ใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การพัฒนาความรู้
บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที โดย
หลักสูตรทีกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ซึงได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร
Audit Committee Program (ACP) หรือ จากหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้องอย่างสมําเสมอและต่อเนือง โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็ นผูป้ ระสานงานกับกรรมการเพือแจ้งหลักสูตรการฝึ กอบรมต่างๆ เพือนําความรู แ้ ละ
ประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนือง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการทีได้รบั การแต่งตังใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ น
ผูด้ าํ เนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างองค์กร คูม่ ือกรรมการและกําหนดการประชุม
เพือให้กรรมการใหม่รบั ทราบถึงบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบต้ ิในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน การบริหารความเสียง และเพือชีแจงตอบข้อซักถาม
รวมถึงการเยียมชมหน่วยปฏิบตั ิการด้านต่างๆ ของบริษัท เพือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการ

การรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเรืองการรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท เพือ
ความโปร่งใสและป้องกันปั ญหาทีอาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี
้ ริหาร รวมถึงบุคคลในครอบครัวทีมีส่วนเกียวข้องหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จะต้องจัดทําและ
• กรรมการหรือผูบ
จัดส่ง รายงานการมีสว่ นได้เสียให้กบั บริษัท โดยทีกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทํารายงานการมีสว่ น
ได้เสีย นับตังแต่วนั ทีเข้าดํารงตําแหน่ง
• คณะกรรมการกําหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีสว่ นได้เสียดังกล่าว เป็ นประจําทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
หรือ ภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีการเปลียนแปลงข้อมูล
้ ริหารมีหน้าทีจัดทําและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมือมีการเปลียนแปลงการถือ
• กรรมการหรือผูบ
ครองหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจาก
วันทีมีการเปลียนแปลง
• คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูจ้ ด
ั เก็บรายงานการมีสว่ นได้เสีย
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การทบทวนและปรับปรุ ง
คณะกรรมการบริษัท จะทํา การทบทวนกฎบัตรนีทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลียนแปลงตามทีเห็ นสมควร
นอกจากนี คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าทีในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จํานวน 5 ครัง และปี 2563 จํานวน 4 ครัง
โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี

ชือ
1.นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกาํ จร
2.นางณัชปภา ควรสถาพร
3.นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4.นายพนม ควรสถาพร
5.ดร.สฤษดิ โชคชัยนิรนั ดร์
6.นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
7.นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม/จํานวนครังทีประชุมทังหมด
ปี 2562
5/5
4/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5

ปี 2563
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4

บริษัทฯ กําหนดนโยบายเกียวกับจํานวนองค์ประชุมขันตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ
ว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
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ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เป็ นดังนี
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสียง

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร

เลขานุการบริษัท
นางอภิรตี สกุลอินทร์

ผู้อาํ นวยการด้านบริหาร
การเงินและสารสนเทศ
นายปองธรรม แดนวังเดิม

รองกรรมการผู้จัดการ
นายปองธรรม แดนวังเดิม

ผู้อาํ นวยการด้านปฏิบัติการ
น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร
(รักษาการ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อาํ นวยการด้านจัดหา
และซัพพลายเชน BU 1

ผู้อาํ นวยการด้านจัดหา
และซัพพลายเชน BU 2

ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการด้านการ
ขายและการตลาด

ผู้อาํ นวยการด้านทรัพยากร
มนุษย์และธุรการ

นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลินจันทร์

นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

นางอภิรตี สกุลอินทร์

ทังนี โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสียง รวมถึงคณะผูบ้ ริหาร ซึงประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิทีมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้อง
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะผูบ้ ริหารของบริษัทมีทงหมด
ั
6 ท่าน ประกอบด้วย
ชือ
ตําแหน่ง
1. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการด้านปฏิบตั ิการ
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ
3. นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ
ผูอ้ าํ นวยการด้านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 2
4. นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลินจันทร์
ผูอ้ าํ นวยการด้านการจัดหาและซัพพลายเชน BU 1
5. นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการด้านขายและการตลาด
6. นางอภิรตี สกุลอินทร์
ผูอ้ าํ นวยการด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการมีอาํ นาจและหน้าทีในการบริหารกิจการของบริษัท ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึง
เรืองหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี
1. จัดทํา และเสนอนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ทีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิ
3. มอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขต ทีเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์อาํ นาจอนุมตั ิ หรือระเบียบข้อกําหนด หรือคําสังทีคณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดไว้
4. จัดทํารายงานการดําเนินงานของบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรืองทีสําคัญอย่างสมําเสมอ
5. เป็ นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
6. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
ทังนี อํานาจกรรมการผูจ้ ัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอืนทีกรรมการผูจ้ ัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดทีตนเองหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการทีไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกิจ
ปกติทัวไปของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึงการอนุมตั ิรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพือพิจารณาและอนุมตั ิตามทีข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด

อํานาจอนุมัติ
กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการบริหาร มีอาํ นาจอนุมตั ิธุรกรรมต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอํานาจการอนุมตั ติ ามทีระบุ
ไว้ในตารางอํานาจอนุมตั ิทีได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 เมือวันที 7 มีนาคม 2560 ซึงรวมถึงการ
อนุมตั ิรายการทีมีสาระสําคัญดังนี
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รายละเอียด
คณะกรรมการบริษัท
. งบประมาณรายจ่ายลงทุน
- งบประมาณเพิมเติมระหว่างปี
-

วงเงินเกิน 50,000,000 บาทต่อ
รายการต่อโครงการ
การทบทวนโครงการลงทุนเมือ เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณ
โครงการลงทุนนันเกินวงเงิน
เดิม หรือ 25,000,000 บาทต่อ
งบประมาณทีได้รบั อนุมตั ิไว้แล้ว รายการต่อโครงการ

. งบประมาณรายจ่ายดําเนินงาน (ที
เกินกว่างบประมาณทีได้รบั อนุมตั ิ)
3. การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินต่อ
ครัง
. การขายสินทรัพย์ (ยกเว้นสินค้าชีว
มวล) ต่อรายการ
- สินทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์
- สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
- สินทรัพย์อืนๆ
. วงเงินสินเชือลูกค้าจากการขาย
สินค้า

เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณ
รวมปี
เกิน 300,000,000 ล้านบาท

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
ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
งบประมาณเดิม หรือ
5,000,000 บาทต่อรายการ
ต่อโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรวมปี
ไม่เกิน 200,000,000 ล้าน
บาท

ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ต่อรายการต่อโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
งบประมาณเดิม หรือ
25,000,000 บาทต่อ
รายการต่อโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
งบประมาณรวมปี
ไม่เกิน 300,000,000
ล้านบาท

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: กรรมการและผูบ้ ริหารสามารถอนุมตั ิการดําเนินงานต่างๆ ตามวงเงินทีระบุขา้ งต้น อย่างไรก็ตามการอนุมตั ิดงั กล่าวจะต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์การเข้าทํารายการทีเกี ยวโยงกัน
รวมทังหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่านายหน้าทังในส่วนของการซือและการขายสินค้าของบริษัทสําหรับ
บุคคลภายนอกทีเป็ นผูแ้ นะนําผูจ้ ดั หาสินค้าหรือลูกค้าให้กบั บริษัท โดยฝ่ ายจัดหาและฝ่ ายขายของบริษัท จะต้องนําเสนอค่า
นายหน้าสําหรับการซือขายแต่ละคราว รวมกับต้นทุนสินค้า ซึงจะต้องอยูใ่ นระดับต้นทุนเป้าหมาย และมีกาํ ไรหลังหักค่าใช้จ่าย
เพือนําเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทอนุมตั ิ โดยบุคคลและ/หรือนิติบคุ คลทีเป็ นผูร้ บั ชําระค่านายหน้าดังกล่าวจะต้องมี
หลักฐานแสดงตัวตนครบถ้วน และต้องมีชือระบุอยู่ในเอกสารขออนุมตั ิค่านายหน้าในแต่ละคราว ทังนี รายการค่านายหน้าที
จ่ายออกทังหมดจะถูกรวบรวมเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพือให้บริษั ทมันใจได้ว่ารายการค่า
นายหน้าทีจ่ายออกไปถูกต้องตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้าของบริษัทและบริษัทย่อยทีกําหนดไว้ และไม่มีการจ่ายให้กับ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามรายชือบุคคลและนิติบคุ คลทีเกียวโยงกันทีบริษัทจัดทําไว้
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เลขานุการบริษัท
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 3/2558 เมือวันที 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติแต่งตังนางอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ น
เลขานุการบริษัท เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ทังนี หน้าทีและขอบเขตความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดงั นี
1. การจัดทําและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ของบริษัท
2. การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และ
3. การดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าทีช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัด
หมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม เป็ นต้น
ทังนี นางอภิรตี สกุลอินทร์ ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ น่ ที 68/2016 ปี 2559 ,
Advances for Corporate Secretaries Program รุ ่นที 1/2561, หลักสูตรพืนฐานเลขานุการบริษัท รุ ่นที 1/2561 , IR
Fundamental Course และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ ที 36/2016 แล้ว
บริษัทได้กาํ หนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิดา้ น
การศึกษา ความรู ด้ า้ นภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสือสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี ความสามารถในการเป็ นผู้
ประสานงานทังภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็ นต้น
ในกรณีทีเลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตังเลขานุการบริษัทคนใหม่
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ทีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที และให้คณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงปฏิบตั ิหน้าทีแทนในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าทีสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทังพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ และนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพือพิจารณาก่อนทีจะนําเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา ในกรณีการแต่งตังกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน

อยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอทีจะดูแลและรักษากรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติทต้ี องการ และได้ขออนุมตั ิ
จากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึง

เชือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
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ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมือวันที 23 มิถนุ ายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดังนี
รายชือกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบียประชุม
(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
โดยค่าตอบแทนกรรมการทังหมดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2563 ซึงประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือน และค่าเบียประชุม เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมที
เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในรู ปของค่าตอบแทน
รายเดือน เบียประชุม เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน 2,770,000 บาท รายละเอียดดังนี
ค่าตอบแทน (บาท)
รายชือ
กรรมการบริษัท
1. นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกาํ จร
2. นางณัชปภา ควรสถาพร
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4. นายพนม ควรสถาพร
5. ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรนั ดร์
6. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
รวมทังหมด

กรรมการ
ตรวจสอบ

425,000
340,000
340,000
320,000
340,000
340,000
340,000
2,445,000

ปี 2563
กรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทน

100,000
80,000
80,000
260,000

โดยในปี ทีผ่านมา บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่คณะกรรมการ
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20,000
20,000
25,000
65,000

ค่า
บําเหน็จ
-

รวม
425,000
340,000
360,000
340,000
440,000
445,000
420,000
2,770,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี
ปี 2562
ปี 2563
ค่าตอบแทน
จํานวนราย
ค่าตอบแทน
จํานวนราย
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
เงินเดือน และโบนัส
6
8.81
6
9.33
ค่ า ตอบแทนอื นๆ เช่ น เงิ น สมทบ
กองทุ น ประกั น สั ง คม เงิ นสบทบ
กองทุนสํารองเลียงชีพ ค่านํามัน และ
ค่าโทรศัพท์
รวม

6

0.71

6

0.66

6

9.52

6

9.99

หมายเหตุ: - ผูบ้ ริหาร 1 คน พ้นจากตําแหน่ง ณ สินเดือนสิงหาคม 2561

การเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
- ไม่มี
ข้อพิพาทด้านแรงงานทีสําคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
- ไม่มี
บุคลากร
จํานวนบุคลากร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรายเดือน (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย) รวมจํานวนทังสิน 139 คน1 แบ่งออกเป็ นพนักงานของบริษัท ABM จํานวน 63 คน STP จํานวน 48 คน
PPP จํานวน 27 คน ABI จํานวน 1 คน สามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี
สายงาน
บริหารการเงินและสารสนเทศ
ปฏิบตั ิการ
จัดหาและซัพพลายเชน BU 1
จัดหาและซัพพลายเชน BU 2
การขายและการตลาด
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
สํานักผูบ้ ริหาร
โลจิสติกส์
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม2/

ABM
18
2
11
6
4
2
6
1
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จํานวนพนักงานรายเดือน (คน)
STP
PPP
5
3
8
-

สายงาน
วางแผนและกลยุทธ์
จัดการคุณภาพ
ธุรกิจสัมพันธ์
ขนส่งและซ่อมบํารุง
จัดซือทัวไป
รวม

ABM
2
3
8
63

จํานวนพนักงานรายเดือน (คน)
STP
PPP
3
45
3
48
27

หมายเหตุ: 1. พนักงานรายวันของบริษัท ABM และ STP มีจาํ นวน 5 คน และ 2 คน ตามลําดับ และพนักงานตามสัญญาจ้างของ ABM และ
PPP มีจาํ นวน 3 คน และ 5 คน ตามลําดับ
2. แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม ตามโครงสร้างองค์กรของ ABM จะอยู่ภายใต้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
ธุรการ

1. ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานปี 2562และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานดังนี
- ปี 2562 รวมเป็ นเงินจํานวน 51.08 ล้านบาท
- ปี 2563 รวมเป็ นเงินจํานวน 61.19 ล้านบาท
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนันเป็ นในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารอง
เลียงชีพ และอืนๆ
2. กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพือจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว ทังนี
บริษัทได้เริมสมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพให้แก่พนักงานตังแต่เดือนมกราคม 2558
3. ค่าตอบแทนอืน
-ไม่มี4. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความสําคัญกับบุคลากร ซึงถือเป็ นทรัพยากรทีสําคัญของบริษัท ดังนัน บริษัทจึงมีความมุ่งมันทีจะสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ มีทกั ษะงาน ความสามารถและทัศนคติทีดีต่อองค์กร รวมทังมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าใน
หน้าทีการงานอย่างมีคุณภาพ เช่น มีการกําหนดตําแหน่งงาน บทบาทความรับผิดชอบแต่ละตําแหน่งทีชัดเจน และกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพือให้ได้บคุ ลากรทีมีความรู ค้ วามสามารถและตรงกับงานทีได้รบั มอบหมาย และ
จัดให้มีการพิจารณาปรับตําแหน่งทุกๆ ปี เพือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ
ทังนี บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าอบรมทังการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทัง ภายในบริษัท
และภายนอก เพือพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรตามแผนการฝึ กอบรมประจําปี ตามทีมีการร้องขอจากนหน่วยงานและได้รบั
การอนุมตั ิจากผูบ้ ริหาร โดยให้สอดคล้องกับความจําเป็ นและการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี บริษัทยังได้ให้ความสําคัญ
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กับการติดตามและวัดผลในด้านความรู ท้ ีได้รบั และความสามารถในการนําความรู น้ นมาประยุ
ั
กต์ใช้ในการทํางาน ตลอดจน
การถ่ายทอดองค์ความรูท้ ีมีให้กบั ทีมงานและหน่วยงานทีเกียวข้อง

การฝึ กอบรม
จํานวนชัวโมงการฝึ กอบรมต่อปี
จํานวนชัวโมงการฝึ กอบรมต่อคน
ค่าใช้จา่ ยในการอบรม
ค่าใช้จา่ ยในการอบรมต่อคน

ปี 25611/
10,025
32.13
223,198
715.38

ปี 2562
1,279
6.59
89,807
462.92

ปี 2563
1,463
9.37
131,097
498.47

หมายเหตุ: 1. ในปี 2561 บริษัทมุง่ เน้นในการสร้างมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 มาตราฐาน FSC และ มาตรฐานPEFC ทําให้บริษัทต้องมี
การอบรมพัฒนาบุคคลากรเพือรองรับมาตรฐานและความรูด้ งั กล่าว ทําให้การฝึ กอบรมอยูใ่ นอัตราทีสูงอย่างมาก

อบรมการดับเพลิงเบืองต้นและการอพยพหนีไฟ ประจําสํานักงานใหญ่

อบรมการดับเพลิงเบืองต้นและการอพยพหนีไฟ ประจําสาขาบางนําจืด
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การอบรม เจ้าหน้าทีคงามปลอดภัย ระดับบริหาร

การอบรม การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
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การอบรม โครงการอนุรักษ์การได้ยนิ

การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีเป็ นการเพิมพูนความรู ้
ในการปฏิบตั ิงาน เพือเพิมมุมมองอย่างต่อเนือง ซึงจะช่วยให้กรรมการนําพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายทีบริษัทฯ ได้วางไว้
สําหรับผูบ้ ริหาร บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความรู แ้ ละทักษะของผูบ้ ริหารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการฝึ กอบรม สัมนา เพือให้ผบู้ ริหารนําความรูม้ าประยุกต์ใช้ในหารบริหารจัดการ
ในปี 2563 บริษัทได้พฒ
ั นาและส่งเสริม ความสามารถของคณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วม
การอบรมสัมนาโดยมีหลักสูตรหลัก ๆ ทีมีการฝึ กอบรมมีดงั นี
รายชือ
นายปองธรรม แดนวังเดิม

ตําแหน่ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

หลักสูตร/จัดโดย
 CFO Refresher รุน่ ที จัดโดย SET
 THE NEW CFO จัดโดย mai
 เจ้าหน้าทีความปลอดภัย ระดับบริหาร

นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

ผู้ ช่ ว ยผู้ อ ํ า นวยการด้ า นขายและ
การตลาด

 โครงการเชือเพลิงทดแทนในโรงงาน SCG
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

ผู้อ าํ นวยการด้า นการจัด หาและซัพ
พลายเชน BU2

 โครงการเชือเพลิงทดแทนในโรงงาน SCG
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


Chain of custody Auditor
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทังนี บริษัท ABM ใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรการต่าง ๆ ในปี 2563 ให้กบั ผูบ้ ริหาร โดยใช้งบประมาณ
เป็ นเงินในการฝึ กอบรมภายนอก 28,350 บาท
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5. นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีทํางาน
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีทํางาน เนืองจากอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เป็ นปั จจัยทีจะทําให้ธุรกิ จดําเนินไปอย่างต่อเนืองและยังยืน ซึงในปี 2561 บริษัทจึงจัดทํานโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิงแวดล้อมของกลุม่ บริษัทเอเชียไบโอแมส จํากัด (มหาชน) โดยจุดประสงค์เพือ
มุง่ มันในการดําเนินธุรกิจด้วยระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้อมเพือตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้
มีสว่ นได้เสียทังในด้านคุณภาพความปลอดภัยในการทํางานและป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้อมดังนันเพือให้เป็ นแนวทาง
และกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิงแวดล้อมกลุม่ บริษัทฯ
โดยมีคาํ ขวัญดังนี “ คุณภาพมาตรฐาน เป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม รับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย " กล่าวคือ
1. คุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้อมเป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนเป็ นส่วนหนึงของการ
ปฏิบตั ิงาน
2. จัดหาและผลิตสินค้าทีมีคณ
ุ ภาพปริมาณการส่งมอบตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
3. ลดและป้องกันความเสียง การบาดเจ็บ และเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั ิงานความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุอคั คีภยั และ
ทรัพย์สนิ เสียหาย
4. ปกป้องสิงแวดล้อม มุ่งเน้นป้องกันมลพิษทีแหล่งกําเนิด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน
5. ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด กฎหมาย และปรับปรุ งพัฒนาบูรณาการระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และ
สิงแวดล้อมอย่างต่อเนืองผูบ้ ริหารทุกระดับในกลุม่ บริษัทฯจะรับผิดชอบและเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาและชํารง
ไว้ซึงระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้อมโดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพือให้
พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิรวมถึงสือสารให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียรับทราบนโยบายๆและผล
การดําเนินการด้านการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้อมอย่างโดยให้มีผลตังแต่วนั ที 29 มีนาคม
2561
ในช่วงปี 2563 ทีผ่านมา บริษัทฯ ได้รบั เกียรติบตั ร จากกรมสวัสดิการแล้วคุม้ ครองแรงงาน ในการดําเนินการบริหาร
ด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับPlatinum และ ได้รบั การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที 2 และ 3 ในการบริหารจัดการสิงแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ
เป็ นสิงยืนยันทีแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันใส่ใจในเรืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม ของบริษัทฯ ใน
การดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน
สถิติการประสบอันตราย
การเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขันหยุดงาน
อัตราความถีของการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขันหยุดงาน (LTIFR) ต่อ 200,000 ชัวโมงการทํางาน
อัตราความรุนแรงของอุบตั ิเหตุขนหยุ
ั ดงาน (LTISR) ต่อ 200,000 ชัวโมงการทํางาน
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ปี 2562
0 ราย
0
0

ปี 2563
0 ราย
0
0

การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพึงมีต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิ จ และข้อพึง
ปฏิบตั ิในการทํางาน จึงเห็นควรให้มีการประมวลและจัดทําหลักบรรษัทภิบาลขึน เพือเป็ นแนวทางในการบริหารองค์กร
ทําให้เกิดความเชือมันว่าการดําเนินการใดๆ กระทําด้วยความเป็ นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทังนี คณะกรรมการบริ ษั ท ยึ ด มันในหลัก การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความจริ ง ใจและซื อสัต ย์สุจ ริต มี ก ารกํา หนด
นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดําเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดําเนินงาน และการกํากับดูแลเรืองการ
บริหารความเสียงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทมุ่งมันในการดําเนินธุรกิ จตามหลักบรรษั ทภิ บาลอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมไทย
ทังนีก็เพือผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนเกียวข้อง และสังคมโดยรวม
โดยที ประชุม คณะกรรมการบริษั ท ครังที 1/2560 ได้มี มติ อ นุมัติก ารกําหนดนโยบายเกี ยวกับการกํากับ ดูแ ล
กิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึงประกอบด้วยหลักการสําคัญดังต่อไปนี
หมวดที 1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1
การประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท โดยจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมประกอบด้วยข้อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมทีมี
รายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ คะแนนเสียงในการลงมติอย่างชัดเจนในแต่ละวาระ รวมถึง
หลักเกณฑ์ในการส่งคําถามล่วงหน้าของผูถ้ ือหุน้ อย่างแน่ชดั โดยบริษัทได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนการประชุมไม่นอ้ ย
กว่าสามวัน และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงทีบริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ทุกครังก่อนเริมประชุมมีการแถลงให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน และในระหว่างการ
ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตังคําถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
โดยมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คณะผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษัทร่วมชีแจงตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
ด้วยทุกครัง
นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ ในทํานองเดียวกัน ผูถ้ ือ
หุน้ สามารถเข้าชือทําหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เมือใดก็ได้ตามข้อบังคับของบริษัททีกําหนดไว้ ใน
กรณีเช่นนีคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึงเดือน นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
1.2
การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2.1 บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรืองทีเกียวข้องได้
1.2.2 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีทีวาระนันมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตังกรรมการ
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1.3

1.2.3 เพือความโปร่งใสและความเป็ นธรรม บริษัทจะจัดให้มีทนายความ 1 คน ทําหน้าทีเป็ นสักขีพยานในการ
ประชุมตลอดจนตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยให้
ทีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
1.2.4 บริษัทจะจัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคัญเพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีขอ้
โต้แย้งในภายหลัง
1.2.5 ประธานในทีประชุมจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพือให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังคําถาม
ต่อทีประชุมในเรืองทีเกียวข้องกับบริษัทได้
1.2.6 คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมให้บริษัทนําเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทังการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้
การนับคะแนนและแสดงผล เพือให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา
การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3.1 รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีการบันทึกการชีแจงขันตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที
ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ตังประเด็น หรือซักถาม รวมทังบันทึกคําถาม
คําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ ือหุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึง
จะบันทึกรายชือกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีลาประชุมด้วย
1.3.2 บริษัทจะเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้
ถือหุน้ บน website ของบริษัท

หมวดที 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1
การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทจะดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีกําหนดโดยหน่วยงาน
กํากับดูแลในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของกรรมการต่อตลาด
หลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะจัดทําหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เผยแพร่ทงฉบั
ั บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้ในการประชุม ขันตอนการ
ออกเสียงลงมติ รวมทังสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุน้
2.2
การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
2.2.1 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้า เพือ
แสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิมวาระทีผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
2.2.2 บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้เสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้าและให้โอกาส
ใช้สิทธิ ในการแต่งตังกรรมการเป็ นรายคน ทังนี การเสนอชือจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือด้วย
2.2.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะดําเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระทีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการ
เพิมเติมวาระอืนๆ ทีไม่ได้ระบุไว้ลว่ งหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผูถ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมไปถึงเพือความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ได้เข้าร่วมประชุม
2.2.4 ในการประชุมเพือเลือกตังกรรมการ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการได้ที
ละคน ทําให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิทีจะเลือกผูแ้ ทนทีเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ามาทําหน้าทีกรรมการเพือดูแล
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึงจะทําให้เกิดความหลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริง
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2.3

การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
2.3.1 บริษัท มีการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง
แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
2.3.2 ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ในการหาประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือ
ผูอ้ ืนในทางมิชอบ เช่น การซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน การนําข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที
เกียวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริหารถือเป็ นการเอาเปรียบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ ือหุน้ โดยรวม
เป็ นต้น
2.3.3 กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามทีกฎหมายกําหนด และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็ นประจํา รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี
2.4
การมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ ีเกียวข้องเพือให้คณะกรรมการ
บริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของบริษัท
โดยรวม โดยผูม้ ีสว่ นได้เสียจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนันๆ และทําการบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทุกครัง ทังนี กรรมการและผูบ้ ริหารทีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมทีทํากับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาในวาระดังกล่าว
หมวดที 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1
การกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
บริษัทตังมันในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียอืนๆ เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนืองใน
การดําเนินธุรกิจ อันได้แก่ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี คูแ่ ข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่
ผูห้ นึงผูใ้ ดอย่างไม่เป็ นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์สว่ นตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเชือชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ ทังนี บริษัทจึงจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพือให้ผมู้ ีสว่ นได้
เสียทุกกลุ่มได้รบั การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี บริษัทยังได้มีจัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือ
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นทีเกียวกับการกระทําของบริษัท ทีเกียวกับการทําผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ ความไม่ถกู ต้องของ
รายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกระทําทีไม่เป็ นธรรม หรือประเด็นต่างๆ ทีแสดงว่าผูม้ ีสว่ นได้
เสียได้รบั ผลกระทบ โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบขันตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และไม่เปิ ดเผย
รายละเอียดผูแ้ จ้งเบาะแส เพือเป็ นการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสจากผลกระทบทีอาจเกิดขึน บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี
ผู้ถอื หุ้น
บริษัทปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขนพื
ั นฐาน ยึดมันในข้อปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิ จการทีดี มุ่งมันเป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุน้ ในการดําเนินธุรกิ จ อย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี การเงิ น ระบบการควบคุม และ
ตรวจสอบภายในทีมีความเชือถือได้ เพือให้แน่ใจว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกคนได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคในเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
บริษัท ทังสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ การมอบฉันทะ การให้ขอ้ มูลล่วงหน้าในเวลาที
เหมาะสมเพือใช้ในการตัดสินใจ สถานทีประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในทีประชุม เป็ นต้น นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะทีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
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นอกจากนีบริษัทมีการจัดทํารายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทังข้อมูลสารสนเทศ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุก
รายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สมําเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีขอ้ มูลสนับสนุนทีมีเหตุผลอย่าง
เพียงพอ และเป็ นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
พนักงาน
บริษัทให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคน ซึงพนักงานถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญสูค่ วามสําเร็จขององค์กร บริษัทจึงได้
กําหนดให้มีนโยบายในเรืองต่างๆ ทีเกียวกับพนักงาน อาทิ สวัสดิการด้านกองทุนเงินทดแทน ด้านกองทุนสํารองเลียงชีพ ด้าน
เครืองแบบพนักงาน ด้านกีฬา การตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี และด้านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็ บ หรือ
ทุพพลภาพ เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพือเพิมขีดความสามารถสําหรับ รองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมเพือส่งเสริมเพิมพูนความรู ค้ วามสามารถในเรืองทีเกียวข้องกับพนักงานแต่ละ
แผนก จัดให้อยูใ่ นระดับทีสมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมี
การถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั พนักงานในแผนกนันๆ โดยรายละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดงั นี
- ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมให้ความรูก้ บั พนักงานในทุกด้าน เช่น การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
การให้ความสําคัญในด้านสิงแวดล้อมซึงเกียวข้องกับการดําเนินงานหลักของบริษัท เป็ นต้น
- การแต่งตัง การโยกย้าย รวมทังการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทําด้วยความเสมอภาค บริสทุ ธิใจ
และตังอยู่บนพืนฐานของความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระทําหรือการปฏิบัติของ
พนักงานนันๆ
- ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพืนฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสําคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และ
ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัวถึงและสมําเสมอ
- รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการงานของ
พนักงาน
- ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศรีของความเป็ นมนุษย์
- มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรืองทีส่อไปในทางผิดระเบียบวินยั และกฎหมายได้โดยมีการประชาสัมพันธ์ทีบอร์ด
และเว็บไซต์ภายในของบริษัท ถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรืองร้องเรียน ได้แก่ กล่องรับความ
คิดเห็นและเรืองร้องเรียนภายในบริษัท และกรรมการผูจ้ ัดการเท่านันทีมีกุญแจสามารถเปิ ดกล่องร้องเรียนได้
รวมถึงอีเมล์ของกรรมการผูจ้ ดั การ “tiyada@asiabiomass.com”
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรืองจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที เพือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทีอยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณอย่างทัวถึง
- จัดโครงการต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน และสนับสนุนกิ จกรรมทีส่งเสริมและปลูกฝั งให้พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
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ลูกค้า
บริษัทมุ่งมันทีจะจัดหาสินค้าและบริการทีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที
ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการ
เอาใจใส่กับความต้องการในรู ปแบบต่างๆ ของลูก ค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีห น่วยงานทีติ ดต่อ กับ ลูกค้า พร้อ มให้
คําแนะนําและรับฟั งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรืองการรักษาความลับของ ลูกค้า โดยรายละเอียดของ
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดงั นี
- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุม้ ครองหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ทีลูกค้ามอบหมายให้อยู่ใน
ความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
- ดํารงไว้ซึงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีทางการกําหนดเพือสร้างความ
เชือมันของลูกค้า
- ไม่เรียกร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิงตอบแทนอืนใดจากลูกค้าหรือบุคคลอืน เว้นแต่เป็ นการ
รับอันเนืองจากการให้ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดํารงความซือสัตย์สจุ ริตเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ
- ปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็ นทียอมรับโดยทัวไป
- ดําเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือ
สนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ทีมิชอบด้วยกฎหมาย
- ติดตามพัฒนาการและการเปลียนแปลงทีเกิดขึน และริเริมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า
ตลอดจนทุม่ เทกําลังความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
- ใช้ความรู ้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้าเยียง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ น
ความลับนันแก่บคุ คลอืน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็ นการดําเนินการตามกฎหมาย
- สือสารข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจทีถูกต้อง
- จัดให้มีกระบวนการทีลูกค้าสามารถแจ้งถึงปั ญหาของการนําสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการทีไม่เหมาะสมผ่าน
ทาง Email หรือ Website เพือทีบริษัทจะได้ป้องกัน/แก้ไขปั ญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
รวมทังนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
คู่ค้า
บริษัทคํานึงถึงความสําคัญกับคู่คา้ มีการซือสินค้าและบริการจากคู่คา้ เป็ นไปตามเงือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กติก าและสัญญาต่อคู่ค ้าอย่า งยุติ ธ รรม โปร่งใส และให้ค วามสํา คัญ ในเรืองของการชํา ระค่า สิน ค้า ตาม
กําหนดเวลา ทังนีบริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่คา้ ทีมีความน่าเชือถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม ทังนีเพือให้
มันใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รบั สินค้าและบริการทีมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามทีกําหนด โดยระเบียบและแนวปฏิบตั ิมีดงั นี
- ไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคูค่ า้ โดยไม่สจุ ริต และปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และ
เงื อนไขต่างๆ ทีมีต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่คา้ ทราบ
ล่วงหน้า เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
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-

-

ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีทีเกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ทีมิชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกําหนดของทาง
ราชการ
ไม่ด าํ เนิ นการใดๆ ที เกี ยวข้อ งกับ การละเมิ ดทรัพย์สิน ทางปั ญ ญา รวมทังส่ง เสริม ให้ผู้บริห าร พนัก งานใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการทีมีลิขสิทธิถูกต้อง และไม่สนับสนุน
การใช้สนิ ค้าหรือบริการทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ปฏิบตั ิตามเงือนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพือยังผลให้เกิดการค้าทีมีมาตรฐานทังกับคูค่ า้ ในประเทศ
และต่างประเทศ

เจ้าหนี
บริษัทมีการกําหนดเงื อนไขและการปฏิบัติกับเจ้าหนี ซึงเป็ นสถาบันการเงิ นต่างๆ ทีได้ให้การสนับสนุนทางด้าน
การเงินแก่บริษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ ทังนี บริษัทได้ทาํ การดูแลสถานะการเงินของบริษัทเพือให้
มันใจได้วา่ บริษัทสามารถควบคุมความเสียงในด้านการเงินได้และพร้อมปฏิบตั ิตามเงือนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง ในกรณีที
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขข้อใดข้อหนึง หรือมีเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริง
เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
คู่แข่ง
บริษัทประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม และตังอยู่บนพืนฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที
เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย หลีกเลียงวิธีการทีไม่สจุ ริตเพือทําลายคูแ่ ข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาํ ลายชือเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสือมเสีย
โดยปราศจากข้อมูลความจริง รวมถึงไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและงานอันมีลิขสิทธิของผูอ้ ืน
หรือคูแ่ ข่งทางการค้า
ชุมชนทีบริษัทตังอยู่
บริษัทตระหนักถึงปั ญหาด้านสิงแวดล้อมทีจะเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิ จของบริษัทเป็ นอย่างดี เนืองจากบริษัท
ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงอาจจะมีผลกระทบทีเกิดขึน คือ การมีฝนฟุ
ุ่ ้งกระจายรอบบริเวณคลังเก็บ
สิน ค้า และบริเ วณที รถบรรทุก ขนส่ง สิน ค้า จะนํา สิน ค้าไปจัด ส่ง ให้กับ ลูก ค้า ทางบริษั ทจึ ง มี ม าตรการต่า งๆ ในส่ว นของ
สิงแวดล้อม ทังมลภาวะทางเสียง ทางอากาศและทางนํา โดยบริเวณคลังสินค้า มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการ
รักษาความสะอาดสุขอนามัย ป้องกันฝุ่ นฟุง้ กระจาย
สิงแวดล้อมและสังคม
บริษัทได้ตระหนักดีถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนทีอยู่อาศัย โดยบริเวณรอบพืนทีคลังสินค้า
บริษัทได้มอบหมายให้ จป.วิชาชีพ ดูแลปั ญหาข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านทีอยู่ในบริเวณนัน บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนในส่วน
ของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุน
กิจกรรมเด็กนักเรียนและผูส้ งู อายุ ตามโอกาสสมควร เป็ นต้น นอกจากนี ในการรับสมัครงานของบริษัท จะให้ความสําคัญแก่ผู้
ทีมีภมู ิลาํ เนาในบริเวณใกล้เคียง ทังนี เพือสร้างงานให้แก่ทอ้ งถินและสนับสนุนผูท้ ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนํามาซึงรายได้
และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนัน

92

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ทีมีต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม ดังนันคณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับนโยบายการดูแลสิงแวดล้อม สังคมและ
ชุมชน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รูจ้ กั ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาสภาพแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
หมวดที 4: การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
4.1
การเปิ ดเผยข้อมูล
- บริษัทให้ความมันใจต่อนักลงทุนในการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทังข้อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และข้อมูลอืนทีเกียวข้อง ภายใต้กฎหมายและ
กรอบ ข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของบริษัท ทีเกียวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารัวไหลไปยัง
คู่แ ข่ ง ทางการค้า โดยบริ ษั ท จัด ให้มี ห น่ ว ยงานเกี ยวกั บ “ผู้ล งทุ น สัม พัน ธ์ ” เป็ นผู้ร ับ ผิ ด ชอบดู แ ลในการ
ติดต่อสือสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์ รวมทังยังเปิ ดโอกาสให้มีการชีแจง พบปะ และ
ตอบข้อซักถามโดยผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทอีกด้วย
- บริษัทจัดทํารายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสียง และ
นโยบายเกียวกับการดูแลสิงแวดล้อมและสังคม ทีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุ ปจากคณะกรรมการ รวมถึงผล
การปฏิบตั ิและเหตุผลในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ไว้ในรายงานประจําปี
- บริษัท จะจัด ให้มี รายงานความรับผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ รายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
- บริษัทจะจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพือประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ น ทุก ไตรมาส เพื อให้นักลงทุน ได้รบั ทราบข้อ มูล และเข้า ใจการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิงขึน
- บริษัทมีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืนทีผูส้ อบบัญชีให้บริการไว้ดว้ ย
- บริษัทจะเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครังของการ
ประชุม และจํานวนครังทีเข้าร่วมประชุมในปี ทีผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้าที รวมทังการฝึ กอบรมและ
พัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนืองของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปี
- บริษัทจะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ที
สะท้อนถึงภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย
4.2

ข้อมูลขันตําทีเปิ ดเผยบนเว็บไซต์
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ตามกฎเกณฑ์ที
กําหนดแล้ว บริษัท ยังทําการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทังมีการทบทวนอยู่เป็ นประจําเพือให้
เนือหาข้อมูลเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย
1. วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. รายชือคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร
4. งบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ทังฉบับปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้า
5. แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ทีสามารถให้ดาวน์โหลดได้
6. ข้อมูลหรือเอกสารอืนใดทีบริษัท นําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือสือต่างๆ
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7. โครงสร้างการถือหุน้ ทังทางตรงและทางอ้อม
8. โครงสร้างกลุม่ บริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า
9. กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมทีถือหุน้ ตังแต่รอ้ ยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
และมีสทิ ธิออกเสียง
10. การถือหุน้ ทังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง
11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
12. นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท
13. นโยบายด้านการบริหารความเสียง รวมถึงวิธีการจัดการความเสียงด้านต่าง ๆ
14. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลทีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชือบุคคลทีสามารถให้ขอ้ มูลได้
หมายเลขโทรศัพท์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามเกณฑ์เปิ ดเผยข้อมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทจึง
ได้จดั ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขนึ เพือเป็ นส่วนงานให้การสือสารข้อมูลให้แก่นกั ลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์
อีเมล Website นักลงทุนสัมพันธ์ รวมทังจัดกิจกรรมภายนอกเพือเป็ นการนําเสนอข้อมูลบริษัท ทังนีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์มีการ
กําหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ และนโยบายเปิ ดเผยข้อมูล เพือเป็ นไปตามการปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ทังนีผูท้ ีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับบริษัทสามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่อไปนี
1.

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
/ ถนนพระราม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

อีเมล ir@asiabiomass.com
3. โทรศัพท์ 02-415-0054 ต่อ 2226
2.

ทังนี ในปี 2563 บริษัทได้จดั กิจกรรมทีเกียวข้องกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ดงั นี
ตารางสรุ ปกิจกรรมการดําเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2563
กิจกรรม

จํานวนครัง
1
1
1
4
5

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
Opportunity Day
MAI Forum
สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัทโดยนักลงทุน
สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัทโดยสือ
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หมวดที 5: โครงสร้าง บทบาทหน้าที ความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
5.1
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจํานวนทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด แต่ตอ้ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
นอกจากนี กรรมการบริษัทจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน หรือหนึงในสามของจํานวนกรรมการบริษัททังหมดแล้วแต่จาํ นวนใดจะสูง
กว่าจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ ซึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทังยัง เป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ ากหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทังด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึงเกียวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน
7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีมาจากฝ่ ายบริหารจํานวน 2 ท่าน และกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 5 ท่าน โดยมี
กรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ถึงแม้ว่ากรรมการผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทจะมิใช่
กรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการมิ ได้มีต าํ แหน่งใดๆ ในฝ่ ายบริหาร มิ ใช่ก รรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (ครอบครัวควรสถาพร) โดยประธานกรรมการถือหุน้ ในบริษัทในสัดส่วนเพียงร้อย
ละ 5 ของทุนทีเรียกชําระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครังนี ซึงการจัดโครงสร้างการจัดการดังกล่าว
เป็ นไปเพือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและ
ออกเสียงในเรืองต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การออกเสียงของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระสามารถคานอํานาจ
การออกเสียงของกรรมการทีเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้ในกรณีทีประธานกรรมการและกรรมการอิสระมีความเห็นว่า
การอนุมตั ิการเข้าทํารายการใดมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
นอกจากนัน คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตังเลขานุการบริษัท โดยอาจเป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลอืนที
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพือช่วยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียม
วาระการประชุม นําส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทังจะต้องมีอาํ นาจหน้าที และความรับผิดชอบ
เป็ นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติม)
5.2
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอํานาจในการบริหารทีมีประสิทธิ ภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ กล่าวคือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้าทีของ
คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาในเรืองต่างๆ เพือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (2) คณะกรรมการ
บริ ห าร เพื อช่ ว ยในการพิ จ ารณาและกลันกรองงานเฉพาะเรืองเพื อประกอบการตัด สิน ใจของกรรมการผู้จัด การ (3)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีสรรหาบุคคลทีมีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับ สูง พิจ ารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่า ยค่าตอบแทนให้แ ก่ก รรมการและผูบ้ ริหารระดับ สูง และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป (แล้วแต่
กรณี) ให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท และตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์
เพื อให้เ ป็ นไปอย่ า งโปร่ง ใส มี ค วามเป็ น ธรรมกั บ ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย ทุก กลุ่ม ตลอดจนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ องค์ก ร และ (4)
คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสียงจากปั จจัยภายใน และภายนอกทีอาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว
5.3
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซือสัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง
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รัก ษาผลประโยชน์ข องบริ ษั ท และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ทุก ราย (Accountability to
Shareholders)
คณะกรรมการบริษั ท มี บ ทบาทสํา คัญ กํา หนดนโยบาย และทิศ ทางการดํา เนิ นงานของบริษั ท และกํา กับ
ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจการ และความมันคงสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้คณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ
ของบริษัท คณะกรรมการจะทําการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนัน
คณะกรรมการจะทําการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทจัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิ จและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานขึนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และช่วยกันธํารงไว้
เพือชือเสียงทีดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนําไปสูก่ ารเป็ นองค์กรทีมีระบบการกํากับดูแลทีดี โดย
บริษัทหวังเป็ นอย่างยิงทีจะให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้หลักจริยธรรมตามคูม่ ือนีอย่างสมําเสมอในทุก
กรณีจนกลายเป็ นหลักประจําใจในการทํางาน นอกจากนี บริษัทยังได้ตงคณะทํ
ั
างานดําเนินการเกียวกับคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ เพือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึ กอบรม รณรงค์และสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามคู่มืออย่างสมําเสมอ และรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
พิจารณา และอนุมตั ิ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเข้า
ทําธุรกรรมทีมีนยั สําคัญต่อบริษัท และการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการที
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
คณะกรรมการทําการพิจารณาการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบตามแนวทาง
ทีได้ระบุไว้อย่างชัดเจนของบริษัท เพือผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ การพิจารณาการ
ทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งนัน ผูม้ ีสว่ นได้เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ โดยคณะกรรมการจะมีการ
กํากับดูแลอย่างสมําเสมอเพือให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับขันตอนการดําเนินการจนไปถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลของรายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึงทางบริษัท มีขอ้ กําหนดใน
ข้อ บัง คับ ของบริษั ท เกี ยวกับการทํารายการที เกี ยวโยงกัน ของบริษั ท ตามความหมายของประกาศตลาด
หลักทรัพย์ ให้บริษัทต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีประกาศดังกล่าว นอกจากนีบริษัทยังได้กาํ หนดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนใน
ลักษณะทีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ครอบครัว
และผูอ้ ยูภ่ ายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ทาํ ธุรกรรมใดๆ ทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท ไม่ว่าโดยตรง
หรือทางอ้อม และไม่วา่ จะด้วยการกระทําของตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด
ดําเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีประสิทธิผล และเชือถือได้
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พิจารณา และกํา หนดแผนงบประมาณประจําปี และปรับปรุ ง แผนงบประมาณประจําปี ใ ห้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงบประมาณประจําปี
ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทอย่างสมําเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดใน
สัญญาทีเกียวข้องของบริษัท โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเรืองทีสําคัญอืนๆ
ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพือให้การดําเนิน
กิจการของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบและ
นโยบาย และคณะกรรมการจะแต่ง ตังให้มี บุค คลหรื อ หน่ ว ยงานที มี ค วามอิ ส ระในการปฏิ บัติ ห น้า ที เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทําการทบทวนระบบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง และนํา
รายการตรวจสอบดังกล่าวไปรายงานในรายงานประจําปี
มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเรืองการบริหารความเสียง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความ
เสียงทีเหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสมําเสมอ
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบทําการให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสียงไว้ในรายงานประจําปี
จัดให้มีรายงานประจําปี ของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็ นไปตามทีกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที
เกียวข้องกําหนด รวมถึงรายงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอย่างสมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริงถึงสภาพการ
ดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้มการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทังในด้านบวกและลบ พร้อมเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
จัดให้มีแนวทางดําเนินการทีชัดเจนกับผูท้ ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียผ่านทาง Website หรือ
รายงานตรงต่อบริษัท
กําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อย เพือดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัท โดยทําหน้าทีใน
การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย เพือควบคุมการบริหารให้เป็ นไป
ตามนโยบายของบริษั ท และการทํา รายการต่า งๆ ให้ถูก ต้อ งตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ข องกฎหมาย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
พิจารณา และอนุมตั ิโครงสร้างองค์กรทีเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงรวมถึงจัดตังคณะอนุกรรมการต่างๆ
และแต่ง ตังกรรมการ หรื อ บุค คลที มี ป ระสบการณ์ และความรู ค้ วามสามารถตามที คณะกรรมการบริษั ท
เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิ กในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
พิจารณา และแต่งตังกรรมการผูจ้ ดั การ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
พิจารณา และกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจําปี ของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ทีเหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตําแหน่ง
ขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนทีเหมาะสมใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
พิจารณาจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการทีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา และอนุมตั ิ
97

-

5.4

พิจารณาแต่งตังบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการ
- คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง หรือหลายคน หรือบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพือให้บคุ คลดังกล่าวมี
อํานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรือแก้ไขการมอบอํานาจนันๆ ได้เมือเห็นสมควร ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าว
ต้องจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอํานาจหน้าทีของผูร้ บั มอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน รวมทังผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจนัน
ต้องไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิรายการทีบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง”
ให้มีความหมายตามทีกําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
คณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัท
ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิไว้
- มีอาํ นาจ หน้าที และความรับผิดชอบอืนใด ตามทีกําหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง ข้อบังคับของ
บริษัท และมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมมีวาระทีสําคัญประกอบไปด้วย การให้ความรู แ้ ละรายงานผลการทํางานของแต่ละหน่วยงานใน
บริษัท พิจารณางบการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท รวมทัง
พิจารณานโยบายต่างๆทีสําคัญ แผนการดําเนินงานของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครัง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม
โดยมีการกําหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และให้ขอ้ มูลอย่าง
เพียงพอ ในกรณีทีประธานกรรมการเห็นว่ามีความจําเป็ นเร่งด่วน เพือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัท
อาจแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก็ได้
- ในกรณีทีบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะทําการส่งรายงานผลการดําเนินการและเอกสารต่างๆ ให้
กรรมการทราบทุกเดือน เพือให้สามารถควบคุมและดูแลฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนือง
- กรรมการบริ ษั ท ทุ ก ท่ า นจะเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองไม่ น ้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 75 ของจํา นวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททังหมดในรอบหนึงปี นอกจากนัน การประชุมแต่ละครังจําเป็ นต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของกรรมการทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
- ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนัน
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานทีประชุม
- คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะอนุกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสียง) หรือฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลทีเกียวข้อง หรือบุคคลทีเห็นสมควร เข้าร่วมประชุม
ในวาระการประชุมนันๆ และขอข้อมูลตามความจําเป็ น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
- เลขานุการบริษัททําหน้าทีบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที
ต้องจัดทําขึน และนําเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการประชุม
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ประธานกรรมการจะทําการจัดสรรเวลาการประชุมให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และในระหว่างการประชุมจะเปิ ด
โอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ โปร่งใส และเต็มที โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ น
เกียวข้องอย่างเป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถทีจะประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพือ
อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยหลังจากการ
ประชุมจะมีการรายงานกรรมการผูจ้ ดั การให้ทราบถึงผลการประชุมด้วย

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2563 มีการกําหนดการประชุมกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 ดังนี

ครังที

รายการ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที

BOD 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2564

วันพุธที 24 กุมภาพันธ์ 2564

15.00 น.

ห้องประชุม 1 ABM

BOD 2/2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 2/2564

วันศุกร์ที 14 พฤษภาคม 2564

15.00 น.

ห้องประชุม 1 ABM

BOD 3/2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 3/2564

วันศุกร์ที 13 สิงหาคม 2564

15.00 น.

ห้องประชุม 1 ABM

BOD 4/2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 4/2564

วันพุธที 10 พฤศจิกายน 2564

15.00 น.

ห้องประชุม 1 ABM

หมายเหตุ : การประชุมอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.5

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในการประเมินตนเองทุกๆ ปี โดยมีการกําหนด
บรรทัดฐานทีจะใช้เปรียบเทียบผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- บริษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังในรูปแบบคณะและรายบุคคล
5.6
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทได้กาํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจาณาให้อยู่ในลักษณะทีเปรียบเทียบได้กบั ระดับที
ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าทีขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของ
บริษัทโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้
ส่วนค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงนัน บริษัท พิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงาน
ของแต่ ล ะคน ประกอบกับ ผลการดํา เนิ น งานของบริษั ท และมี ก ารพิ จ ารณาปรับ ปรุ ง ให้เ หมาะสมเมื อเปรี ย บเที ย บกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ทังนี บริษัทจัดให้กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารทังหมด เป็ นผูป้ ระเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจําทุกปี โดยใช้บรรทัด
ฐานทีได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผูจ้ ดั การตามเกณฑ์ทีเป็ นธรรม โดยผลประเมินจะถูกนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็ นผูส้ ง่ สารการประเมินดังกล่าวให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ
5.7
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
- คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษัท ฯลฯ ในการเข้ารับ
การอบรมเกียวกับระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ทังทีจัดขึนภายในและภายนอกองค์กร
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ฝ่ ายจัดการจะจัดเอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์เพืออํานวยต่อการทํางานของกรรมการใหม่ รวมถึงช่วย
แนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่เสมอ
มีการกําหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงานเพือให้ทราบเป็ นประจํา ทังนีเพือให้
เกิดความต่อเนืองในการดําเนินงานในกรณีทีกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงไม่สามารถดํารงตําแหน่ง
หน้าทีต่อไปได้
มีการจัด โครงการสําหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้ก รรมการผูจ้ ัดการรายงานเป็ นประจําทุก ปี ถึงสิงที ได้ทาํ ใน
ระหว่างปี โดยพิจารณาควบคูไ่ ปกับแผนสืบทอดงาน

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและกํา หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริห ารความเสียง เพื อปฏิ บัติห น้าที เฉพาะเรืองและเสนอเรืองให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี ซึงคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าทีตามทีได้กาํ หนดไว้
ในขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ง
1. ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรนั ดร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีด ร. สฤษดิ โชคชัย นิ รนั ดร์ เป็ นผู้มี ความรู แ้ ละประสบการณ์เ พี ยงพอทีจะทํา หน้า ที ในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงิน ทังนี ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรนั ดร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก Manchester
Business School สหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโท สาขาการเงิน จาก London Business School สหราชอาณาจักร และ
ระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์และการเงิน จาก The University of Melbourne ออสเตรเลีย
ปั จจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการ และผูบ้ ริหารในหลายบริษัท โดยมีประสบการณ์การทํางานและมีความเชี ยวชาญในด้าน
การเงิน
อีกทังมีนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละประสบการณ์ในด้านบัญชีและ
บริหาร โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก London Business School สหราชอาณาจักร และ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาบัญชี (International Program) จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปั จจุบนั
ดํารงตําแหน่งกรรมการ และผูบ้ ริหารในหลายบริษัท โดยมีประสบการณ์การทํางานและมีความเชียวชาญในด้านการเงินและ
การบัญชี
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. คํานิยาม
“กรรมการอิ ส ระ” หมายความถึ ง กรรมการที ไม่ มี ส่ว นร่ว มบริห ารงาน ไม่เ ป็ น พนัก งาน/ลูก จ้า ง/ที ปรึก ษาที ได้ร ับ
เงินเดือนประจํา/ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลทีอาจมี
ความขัดแย้ง/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ทังนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
“พ.ร.บ.” หมายความถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
(รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม)
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง” หมายความถึง นิติบคุ คลทีเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท หรือนิติบคุ คลที ) กรรมการ
หรือผูบ้ ริหาร หรือ ) ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือ ) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือ ) บุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ทางการสมรส หรือจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตามข้อ ) หรือ ) หรือ ) เข้าไปถือหุน้ หรือมีอาํ นาจควบคุมหรือมีสว่ นได้
เสียอืนใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญ
2. เป้ าหมาย
เพือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุหน้าทีตามความรับผิดชอบ โดยควบคุมดูแลเรืองดังต่อไปนี (1) ทําให้
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชือถือ (2) ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด และกฎหมายทีเกียวข้อง (3) ตรวจสอบความเป็ นอิสระ
และคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี และ (4) ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี และเพือจัดทํา
รายงานตามทีหน่วยงานกํากับดูแลภายนอกต้องการ
3. อํานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการดําเนินการ หรือมอบอํานาจให้สอบสวนเรืองสําคัญใดๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที
ความรับผิดชอบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในเรืองดังต่อไปนี (1) มีอาํ นาจทีจะว่าจ้างทีปรึกษาภายนอกทีเป็ นอิสระมา
ให้คาํ แนะนํา ข้อคิดเห็น หรือช่วยดําเนินการสอบสวนในเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน ตามความรับผิดชอบ ในกรณีทีมีความ
จําเป็ นเพือให้การปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นไปด้วยดี ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท (2) มีอาํ นาจทีจะขอข้อมูลสารสนเทศตามทีต้องการ และขอ
ความร่วมมือตามคําร้องขอจากพนักงานของบริษัท และ (3) มีอาํ นาจทีจะเชิญกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารหรือผูท้ ีเกียวข้องมาให้
ถ้อยคํา หรือข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ หรือเข้าร่วมประชุม ตลอดจนสามารถเชิญนักกฎหมาย ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน หรือที
ปรึกษาภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
4. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท
4.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน
4.4 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงินเพียงพอจะทําหน้าที
สอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
4.5 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
4.6 คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึงให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
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4.7 คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูแ้ ต่งตังเลขานุการบริษัทเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีช่วยเหลือการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี ยวกับการ นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
5. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรีอผูม้ ี อํานาจ
ควบคุมของบริษัท ด้งนีให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. เป็ นกรรมการทีไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัท
3. เป็ นกรรมการทีไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครึอ บริษัทร่วม บริษัทที
เกียวข้อง หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
4. เป็ นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทังในด้านการเงินและการบริหารงาน ของบริษัท
บริษัทในเคริอ บริษัทร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
5. เป็ นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา ปี ก่อนได้รบั การแต่งตังเป็ น
กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมี ผลประโยชน์หรึอส่วนได้
เสียนัน จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ หน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็ นอิสระ ก็ สามารถ แต่งตังได้ โดยไม่ตอ้ งเว้น
ระยะเวลาดังกล่าว
6. เป็ นกรรมการทีไม่เป็ นผูท้ ีเกียวข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
7. เป็ นกรรมการทีไม่ได้รบั การแต่งด้งขึนเป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึงเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที แสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที ที ได็ ร ั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยไม่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของผู้บ ริ ห ารหรื อ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท รวมทังผู้ที
เกียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. ความเป็ นอิสระ
1. ความเห็นทีเป็ นอิสระ หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจทีได็รบั มอบหมาย โดยไม่ตอ้ ง
คํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ทีเกียวกับทรัพย์สินหรึอตําแหน่งหน้าที และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด
รวมถึงสถานการณ์ใดๆ ทีจะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามทีพึงจะ เป็ น
2. กรณีทีถือว่าปฏิบตั ิภารกิจโดยขาดความเป็ นอิสระ เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการ บริษัท ผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าทีของบริษัท เป็ นต้น ไม่วา่ จะด้วยความคุน้ เคย ความเกรงใจ หรึอด้วยเหตุผลใดๆ ที ส่งผลให้การปฏิบตั ิภารกิจเป็ นไป
ตามความต้องการของบุคคลหรอกลุม่ บุคคลเหล่านันจนทําให้เกิดเหตุการณ์ ดังนี
ั ิภารกิจตามทีได้รบั มอบหมาย
1) ละเว้นไม่ปฏิบต
้ เสียหาย หรึอ สูญ เสีย
2) ยอมรับ ข้อ เสนอหรื อ กระทํา การใดๆ ในสิ ง ที ไม่ ค วรกระทํา และมี ผ ลทํา ให้บ ริ ษั ท และผู้ถี อ หุน
ผลประโยชน์ทีควรจะได้รบั
3) ไม่แสดงความเห็นหรือไม่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการหรือต่อผูถ
้ ือหุน้ อย่างตรงไปตรงมา
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4)

5)

6)

7)
8)

ไม่มีการประสานงาน ปรึกษาหารึอ หรอไม่ให้ความร่วมมือกับกรรมการ ฝ่ ายบริหาร หรือเจ้าหน้าที ของบริษัททีตนปฏิบตั ิ
ภารกิจอยู่
ได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ที
เป็ นธุรกิจปกติในฐานะเป็ นสถาบันการเงิน
ดําเนินรายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ ีเกียวข้องกับกรรมการตรวจสอบทีกระทํากับ บริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทเกียวกับการได้มาหรือจําหน่าย สินค้าหรือบริการทีมิได้ปฏิบตั ิตามเงือนไข
ดังนี
• การได้ม าหรือ จํา หน่า ยสิน ค้า หรื อ บริก ารนันอยู่บ นพื นฐานของการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ และ เป็ น เงื อนไขการค้า
โดยทัวไปทีกําหนดโดยมีหลักเกณฑ์ชดั เจนและเป็ นทีเปิ ดเผย และ
• ราคาสินค้าหรือค่าบริการเทียบเคียงได้กบ
ั ราคาสินค้าหรือค่าบริการทีให้ลกู ค้ารายอืน
ดําเนินรายการใดๆ ทีเข้าข่ายรายการเกียวโยงกัน ซึงมิได้ได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของตลาด หลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
ดําเนินรายการอืนทีมิได้ปฏิบตั ิตามทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

7. อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจดําเนินการดังต่อไปนี
1.
2.

3.

4.

ปฏิบตั ิหน้าทีภายใต้ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบทีกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เชิญกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือเจ้าหน้าทีของบริษัท มาร่วมประชุมหรือชีแจงหรือตอบข้อซักถามในเรืองทีเกียวกับ กิจการ
และการดํา เนิ น งานของบริษั ท บริษัท ย่อ ย บริษัท ร่ว มทุน และโครงการร่ว มทุน ที อยู่ใ นขอบเขตหน้าที และ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรึกษาหารือผูเ้ ชียวชาญหรือทีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างทีปรึกษาหรือผูเ้ ชียวชาญภายนอก ในกรณีที จําเป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ตรวจสอบและสอบสวนตามทีจําเป็ นในเรืองต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทตามทีจําเป็ นเพือให้การ ปฏิบตั ิงาน
ภายใต้หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สาํ เร็จลุลว่ งด้วยดี

8. หน้าที ความรับผิดชอบ และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.1 รายงานทางการเงิน
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทํา และการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความ ถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหาร ทีรับผิดชอบจัดทํา
รายงานทางการเงินทังรายไตรมาส และประจําปี
8.2 รายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
(2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการเกียวโยง หรือรายการทีเกียวข้อง หรือรายการ ทีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8.3 การควบคุมภายใน
(1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิผล
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(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี และสํานักตรวจสอบภายในเกียวกับ ระบบการ
ควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทังติดตามผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนัน
8.4 การตรวจสอบภายใน
(1) สอบทานให้บ ริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในที มี ค วามเป็ น อิ ส ระ และมี ร ะบบการตรวจสอบภายในที มี
ประสิทธิผล
(2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของส่วนตรวจสอบภายใน และอนุมตั ิกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน
(3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทัง
ในการกําหนด และปรับค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบภายใน เพือสร้างความมันใจว่า หน่วยงานนีทําหน้าทีอย่างเป็ น
อิสระ
(4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน โดยเฉพาะทีเกียวกับระบบควบคุมภายใน และ
กระบวนการจัดการทางการเงิน
(5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ขอ้ สังเกตงบประมาณ และอัตรากําลังของส่วนตรวจสอบภายใน เพือเสนอฝ่ าย
บริหารเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี ของบริษั ท
รวมถึง ทีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ทีเกือกูลกัน ไม่ซาซ้
ํ อน
8.5 การสอบบัญชี
(1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เพือให้ได้ผสู้ อบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ โดย
คํานึงถึงความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั
และประสบการณ์ของบุคลากรทีได้รบั มอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปี ที
ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผูส้ อบบัญชี ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบทีเสนอโดยผูส้ อบบัญชี รวมทังพิจารณาเหตุผลในการเปลียนแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลียนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
(3) เสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเห็นว่าจําเป็ น และเป็ นเรืองสําคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้
(4) สอบทานรายงานของผูส้ อบบัญชีทีจัดทํา เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุ งแก้ไข และติดตามผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนัน
(5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน
(6) รับทราบจากผูส้ อบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกียวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการผูจ้ ัดการหรือ
บุคคลซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306,
308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพ.ร.บ. เมือผูส้ อบบัญชีได้พบ และดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดย
ไม่ชกั ช้า รวมทังต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบืองต้นให้แก่ สํานักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
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8.6 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบทีเกียวข้อง
สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8.7 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที
อืนใดทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้
ถีอหุน้ และผูล้ งทุนทัวไปเนืองจากรายงานดังกล่าวเป็ นการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและทําให้คณะกรรมการบริษัทมันใจได้วา่ ฝ่ ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคํานึงถึง ผลประโยชน์
ของผูถ้ ีอหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
1.

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
1) รายงานกิ จ กรรมต่ า งๆ ที ทํา อย่ า งเป็ น ประจํา เพื อคณะกรรมการบริ ษั ท จะได้ท ราบถึ ง กิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรืองต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน
• สรุ ปรายงานกิจกรรมทีทําระหว่างปี
• รายงานเกียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ ตรวจสอบภายใน
• รายงานอืนใดที เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
2) รายงานสิงทีตรวจพบในทันที เพือคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขทันเวลา
•
•

•

•

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญใน ระบบการควบคุม
ภายใน
ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหดักทรัพย์ ข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รายงานอืนใดที เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

การรายงานต่อหน่วยราชการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิงทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานและได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารแล้วว่าจะต้องดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข เมือครบ
กําหนดเวลาทีกําหนดไว้รว่ มกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผล
อัน สมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ งหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานสิ งที พบดัง กล่า วต่ อ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
3. การรายงานต่อผูถ
รายงานกิจกรรมทีทําระหว่างปี ตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง
รายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท
2.
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8.8 การกํากับดูแลกิจการทีดี
(1) สอบทานให้บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการพัฒ นาการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี อ ย่ า งต่ อ เนื อง รวมทังให้แ นวทาง และ
ข้อเสนอแนะทีจําเป็ นเพือการพัฒนา
(2) ให้ความสําคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกําหนดเรืองการกํากับดูแลกิจการทีดี ไว้เป็ นวาระประจําของการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริษัท
(3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบั สําเนารายงานการมีสว่ นได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ.
จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีบริษัทได้รบั รายงานนัน
8.9 การบริหารความเสียง
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสียงอย่างเป็ นระบบมาตรฐานทีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
( ) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสียง คณะทํางานบริหารความเสียง และฝ่ ายบริหารในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสียงของบริษัท
8.10 ความรับผิดชอบอืนๆ
(1) ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที และความรับผิดชอบทีได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ในขณะที ความรับ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมทุ ก ประการของบริ ษั ท ต่ อ
บุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริษัททังคณะ
(2) ทบทวน และปรั บ ปรุ งกฎบั ต รเกี ยวกั บ คณะกรรมการตรวจสอบนี ให้ ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของบริษัทเป็ นปกติปีละครัง
(3) มีหน้าทีตามทีตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดเพิมเติม
9. วาระการดํารงตําแหน่ง
1.1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตามทีได้กาํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท
1.2. กรรมการตรวจสอบทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระ
โดยอัตโนมัติ
1.3. กรรมการตรวจสอบทีประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยืนหนังสือลาออกให้บริษัททราบล่วงหน้าพอสมควร
พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย
1.4. กรณีทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง
บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพือให้มีจาํ นวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชกั ช้า โดย
บุคคลทีเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนนันจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึงตน
แทน
1.5. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(2) ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
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(3)
(4)
(5)
(6)

เสียชีวิต
ลาออก
ถูกถอดถอน
ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุด หรือคําสังทีชอบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่ในความผิดทีกระทําด้วย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(8) เป็ นบุคคลล้มละลาย
10. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
10.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง และต้องมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมของการประชุม แต่ละครัง
อย่างชัดเจน โดยนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อน ประชุม
ทุก ครัง ในกรณี ที ประธานกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า มี ค วามจํา เป็ นเร่ ง ด่ ว น อาจแจ้ง ให้ก รรมการตรวจสอบ
ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก็ได้
10.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจจัด การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบได้ ในกรณี ที มี ค ํา ขอจากสมาชิ ก ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาประเด็นต่า งๆ ซึงต้องนํามา
หารือร่วมกัน
10.3 กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง หรือต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการตรวจสอบทังหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
10.4 ในกรณีทีประธานกรรมการตรวจสอบลาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึงมาประชุมเ
ลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
10.5 กรรมการตรวจสอบคนหนึงมีเสียงหนึงเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชีขาดให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีทีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
10.6 กรรมการตรวจสอบผูม้ ีสว่ นได้เสียใดๆ ในวาระทีพิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนันต้องไม่รว่ มพิจารณาให้ความเห็นใน
เรืองนันๆ
10.7 การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุม ซึงถือว่ามีผลสมบูรณ์เสมือนหนึงว่าได้มี
การประชุมลงมติแล้ว เมือมตินนๆ
ั ได้รบั การลงนามรับรองโดยกรรมการตรวจสอบทุกคน ทุกครัง
10.8 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
10.9 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ ีได้รบั มอบหมายเป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม และจัดทํารายงานการ
ประชุม
10.10 ต้องมีการนําส่งรายงานการประชุมทุกครังให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
ครังถัด ไป โดยจัด ส่ง พร้อ มกับ หนัง สือ นัด ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังนํา ส่ง รายงานการ ประชุม ให้
คณะกรรมการบริษัทเพือรับทราบ
10.11 คณะกรรมการตรวจสอบมี อ ํ า นาจเชิ ญ กรรมการบริ ห าร ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ที เกี ยวข้ อ งมาให้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ
ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ หรือเข้าร่วมประชุม ตลอดจนสามารถเชิญนักกฎหมาย หรือผูส้ อบบัญชี หรือผูต้ รวจสอบภายใน
หรือทีปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้
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10.12 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง เพือหารือ
แลกเปลียนความคิดเห็นกันในประเด็นทีอาจเกียวข้องกับฝ่ ายจัดการ หากพบประเด็นปั ญหา
การปฏิบัติงานทืเกียวเนืองกับหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรคํานึงถึงการปฏิบตั ิงานทีเกียวเนืองกับเจ้าหน้าทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอคําอธิบายจากฝ่ ายจัดการเกียวกับผลแตกต่างทีสําคัญๆ ในงบการเงินระหว่าง ปี
ปั จจุบนั กับปี ก่อนๆ (การพิจารณาทบทวนนีอาจทําในทีประชุมของคณะกรรมการบริษัทก็ได้) และพิจารณา ร่วมกับ
ฝ่ ายจัดการถึงบทรายงาน การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ( Management’s Discussion and
Analysis หรือ MD&A) ทีปรากฏในรายงานประจําปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผูส้ อบบัญชีถึงขอบเขตทีผูส้ อบบัญชีได้พิจารณา ทบทวนบทรายงาน การ
วิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ และพิจารณาว่า ข้อมูลทีปรากฏในบทรายงาน การวิเคราะห์และ คําอธิบาย
ของฝ่ ายจัดการ และสารสนเทศอืนใดทีปรากฏในรายงานประจําปี มีความสอดคล้องกับสารสนเทศที ปรากฏในงบ
การเงินหรือไม่ อย่างไร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชี รายงานว่า มีปัญหาการรายงานทางการเงิ นที
สําคัญอะไรบ้างทีต้องปรึกษาหารึอร่วมกันในระหว่างงวดบัญชี และฝ่ ายจัดการได้มีการแก้ไขปั ญหานันแล้ว หรือไม่
อย่างไร
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีเพือขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรีองต่างๆ
เช่น คุณภาพของเจ้าหน้าทีบัญชีและการเงิน และคณะผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท รวมทังเรืองทีผูส้ อบบัญชี มี
ความกังวลมากทีสุด และเชือว่ามีสงอื
ิ นอีกหรือไม่ทีควรปรึกษาหารือร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบซึงไม่ได้
หยิบยกขึนมาหรืออธิบายไว้ทีอืน
5. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษั ท ควรพิ จ ารณาว่า ควรหรือ ไม่ ที ผู้ส อบบัญ ชี จ ะประชุม กับ
คณะกรรมการบริษัททังคณะ เพือหารือถึงประเด็นสําคัญๆ เกียวกับงบการเงิน และเพือตอบข้อชักถามที กรรมการ
อืนหยิบยกขืนมา
6. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอคําอธิ บายจากประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้านการเงินของบริษัท และผูส้ อบบัญชี
เกียวกับการเปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานทางการทีกํากับควบคุมดูแลที
เกียวข้องกับกิจการและมีผลต่องบการเงินของบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรหารือร่วมกับฝ่ ายบริหารและผูส้ อบบัญชีถึงเนือหาสําคัญๆ ของปั ญหาทีหยิบยกขึน
มาโดยนักกฎหมายภายในและภายนอกบริษัทเกียวกับคดีความในศาล ภาระทีอาจเกิดขึนภายหน้า สิทธิ เรียกร้อง
หรือการถูกประเมินผลทางคดีความใดๆ (Claims of Assessments) คณะกรรรมการตรวจสอบควร พิจารณาด้วย
ว่าปั ญหาดังกล่าวข้างต้นได้ปรากฏในงบการเงินแล้วหรือไม่ อย่างไร
8. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรทบทวนยอดการตังค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตังสํารองหรือประมาณการทีมี
อยูโ่ ดยฝ่ ายจัดการและเนือหาสําคัญทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงิน
9. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรดูเกียวกับปั ญหาภาษี เงินได้ทียืนต่อกรมสรรพากร ว่าอาจมีรายการสําคัญใดๆ ที อาจ
มีปัญหากับกรมสรรพากร และควรสอบถามเกียวกับสถานภาพของการตังสํารองภาษี ทีเกียวข้อง
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10. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิ จ ารณาทบทวนหนัง สื อ รับ รองจากฝ่ ายจั ด การของบริ ษั ท (Management
Representative Letter) ซึงได้ให้ไว้กบั ผูส้ อบบัญชี และซักถามเกียวกับความยุง่ ยากใดๆ ในการได้มาซึงหนังสือนัน
หรือสิงทีรับรอง (Representations) เฉพาะเรืองใดๆ ในหนังสือนัน
11. การดําเนินการอืนใดทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านตนเองเป็ น ประจํา ทุก ปี โดยการประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพือให้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาน
ระหว่างปี ทีผ่านมา เพือให้นาํ มาแก้ไขและเพิม ประสิทธิภาพในการทํางานโดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการได้
ใช้แนวทางแบบประเมินทีเสนอแนะโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนํามาปรับปรุงเพือให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหว้ ข้อด้งนี
1)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

3)

บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562และ 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลําดับ โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
มีดงั นี
ชือ
1.ดร.สฤษดิ โชคชัยนิรนั ดร์
2.นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
3.นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม/จํานวนครังทีประชุมทังหมด
ปี 2562
5/5
5/5
5/5

ปี 2563
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหาร จํานวน 3 ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ง
1. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริหาร
โดยมีนางอภิรตี สกุลอินทร์เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผูบ้ ริหารตามทีเห็นสมควรเข้าทํา
หน้า ที กรรมการบริ ห าร นอกจากนี กรรมการผู้จั ด การจะดํา รงตํา แหน่ ง เป็ น ประธานกรรมการบริ ห ารโดยตํา แหน่ ง ทังนี
คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
 คณะกรรมการบริหารเป็ นผูแ้ ต่งตังเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยอาจเป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หรือ บุคคลอืนที
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพือช่วยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริหารเกียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียม
วาระการประชุม นําส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
วาระการดํารงตําแหน่ง
 กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นระยะเวลา 3 ปี
 กรรมการบริหารทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระ
โดยอัตโนมัติ
 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งเมือ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
(รวมทังทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติม)
- ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- ศาลมีคาํ สังให้ออก
สิทธิการออกเสียง
กําหนดให้กรรมการบริหาร คน มีสทิ ธิออกเสียงได้ เสียง การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือ
เสีย งข้างมาก ถ้า คะแนนเสียงเท่า กัน ให้ประธานในที ประชุม ออกเสีย งเพิ มขึนอี ก เสีย งเป็ น เสียงชี ขาด ทังนี
หาก
กรรมการบริหารคนใดมีสว่ นได้เสียในเรืองทีพิจารณา กรรมการบริหารคนนันต้องไม่รว่ มพิจารณาให้ความเห็นในเรืองนัน
การประชุม
 คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการ
กําหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการบริหารทราบล่วงหน้าและให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ
 การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการบริหารทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
 ในกรณีทีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการบริหารทีเหลือเลือก
กรรมการบริหารคนหนึงเป็ นประธานในการประชุม
 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลทีเกียวข้อง หรือบุคคลทีเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในวาระการ
ประชุมนันๆ และขอข้อมูลตามความจําเป็ น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
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 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ทําหน้าทีบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม
ขอบเขตอํานาจหน้าที
 พิจารณากลันกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 กําหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกําหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
และอนุมตั ิหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
 พิจารณา และดําเนินการในประเด็นทีสําคัญซึงเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท
 พิจารณากลันกรอง และให้ขอ้ เสนอแนะงานทุกประเภททีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาแต่งตังกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)
 ดูแ ลและติ ด ตามผลการจัด การบริ ษั ท ให้เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนการดํา เนิ น งาน และงบประมาณประจํา ปี ที
คณะกรรมการบริษัทกําหนด และอนุมตั ิ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ
 พิจารณากลันกรองเรืองทีกรรมการผูจ้ ดั การนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมตั ิ
 อนุมตั ิการบรรจุ แต่งตัง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ หรือตําแหน่งอืนที เทียบเท่า
รวมทังการอนุมตั ิอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อืนแก่บคุ คลดังกล่าว
 อนุมตั ิเรืองเกียวกับการเงิน และทรัพย์สนิ ของบริษัทตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ
 มอบหมาย หรื อ แนะนํา ให้ก รรมการผู้จั ด การพิ จ ารณา หรื อ ปฏิ บัติ ใ นเรื องหนึ งเรื องใดที คณะกรรมการบริ ห าร
เห็นสมควร
 แต่งตังคณะทํางานเพือพิจารณาเรืองหนึงเรืองใดทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
 พิจารณา และนําเสนอเรืองทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรืออนุมตั ิ
 พิจารณาเรืองอืนใดหรือปฎิบตั ิหน้าทีอืนใดทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 ดูแลและติดตามผลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสียง
 พิจารณาเรืองอืนๆ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจําทุกปี โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแบบรายคณะ เพือให้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานระหว่างปี ทีผ่านมา
เพือให้นาํ มาแก้ไขและเพิม ประสิทธิภาพในการทํางานโดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบ
ประเมินทีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนํามาปรับปรุงเพือให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหว้ ข้อด้งนี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
3) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ง
1. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายพนม ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ไว้ดงั นี
ด้านการสรรหา
1. กําหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือกและเสนอชื อบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็ นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด เพือดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง (ผูบ้ ริหารระดับสูง หมายถึงผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัท)
เพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือ นําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป (แล้วแต่กรณี)
ทังนี ในการเสนอชือกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์
อย่างน้อยด้านหนึงด้านใดทีสําคัญสําหรับการดํารงตําแหน่ง (เช่น การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากร
บุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็ นต้น) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถทีจะช่วยให้การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท
เป็ นไปอย่างรอบคอบยิงขึน ความสามารถในการดําเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล รวมถึงความสามารถในการ
คิดอย่างมีกลยุทธ์ และแสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็ นผูน้ าํ รวมทังความชํานาญในวิชาชีพในระดับสูงและ
ความซือสัตย์ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติสว่ นบุคคลอืนทีเหมาะสม
3. ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบทีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลียนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจ
4. เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของบริษัท
5. ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเนืองในการบริหารทีเหมาะสมสําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เป็ นประจําทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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6. ดําเนินการอืนใดตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ และ/หรือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(แล้วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์ทีชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทีดี ซึงจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบ
3. ดําเนินการอืนใดตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็ นไปตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึงพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก
3. ในกรณีทีกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระ
ได้ ซึงส่งผลให้มีจาํ นวนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตํากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตังกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้มีจาํ นวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันทีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
เพือให้เกิดความต่อเนืองในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปี ละจํานวน 2 ครัง ตามลําดับ
โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี

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

จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม/จํานวนครังทีประชุมทังหมด
ปี 2562
2/2
2/2
2/2
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ปี 2563
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการบริหารความเสียง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสียง ประกอบด้วย กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหาร จํานวน 6 ท่าน
ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชือ
ตําแหน่ง
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริหารความเสียง
นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริหารความเสียง
นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริหารความเสียง
นางอภิรตี สกุลอินทร์
กรรมการบริหารความเสียง
นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ
กรรมการบริหารความเสียง
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
กรรมการบริหารความเสียง
โดยมีนายรัตพงษ์ วงศ์คม เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสียง

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2560 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความ
เสียง ไว้ดงั นี
1. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสียงโดยรวมของบริษัท พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็ นผูป้ ฎิบตั ิตาม
นโยบาย และแนวทางทีวางไว้ รวมถึงกําหนดหน้าทีให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสียง
2. ทบทวน และปรับปรุ งระบบการจัดการบริหารความเสียงของบริษัทให้มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลอย่างต่อเนือง และ
กําหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสียงให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางทีกําหนดไว้อย่าง
สมําเสมอ
3. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียงทีสําคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างเป็ นระบบ และ
ต่อเนือง เพือให้มนใจว่
ั าการประเมินความเสียงได้ครอบคลุมทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีปอ้ งกัน หรือ
ลดระดับความเสียงให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
4. รายงานความเสียง และข้อเสนอแนะตามทีคณะกรรมการบริหารความเสียงได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตร (Charter)
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ และในกรณี ทีมีเรืองสําคัญซึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาโดยเร็ว
5. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. คณะกรรมการบริหารความเสียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง ยกเว้น
กรรมการบริหารความเสียงทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ซึงจะครบวาระการดํารงตําแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้
2. กรรมการบริหารความเสียงทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสียงพ้นจากตําแหน่งเมือ
- เสียชีวิต
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติม)
- ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- ศาลมีคาํ สังให้ออก
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด จะดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมือ
กรรมการทีดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจาํ เป็ นทีจะต้องแต่งตังกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเพิม คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงสุด โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึงพิจารณา
ถึงความรู ค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทํางานประกอบการพิจารณา เพือกําหนดตัวบุคคลทีมีความเหมาะสมทังด้าน
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ามาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงสุด ทังนี บุคคลทีได้รบั
การแต่ง ตังให้ด าํ รงตําแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงสุด ของบริษั ท จะต้องมี คุณสมบัติครบถ้ว นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องไม่มี
ลัก ษณะต้อ งห้า มตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (รวมทังที มี ก ารแก้ไ ขเพิ มเติ ม ) กฎหมายอื น และ
กฎระเบียบทีเกียวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
- มีความซือสัตย์สจุ ริตและจริยธรรม
- สามารถระบุและจัดการกับความเสียงทีสําคัญของบริษัท
- มีความทุม่ เทและอุทิศเวลาให้กบั งานทีรับผิดชอบอย่างเต็มที
- ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
หรือ
กรรมการในนิติบคุ คลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์
ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอืน เว้นแต่จะแจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
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-

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีบริษัททําขึนไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิมขึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็ นผูท้ ีมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการทีกํากับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการทีเป็ น
กรรมการอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามทีบริษัทและคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดด้วย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท มีดงั ต่อไปนี
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดนันต้องมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทยและมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที
เลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) ในกรณี ทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้บุคคลทีได้รบั คะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ประธานทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี
ขาด
2. วาระในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทังหมด ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่ง และกรรมการทีจะต้องออกในวาระนีอาจเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก ทังนี กรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนนัน ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่
ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
3. นอกจากพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมือตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออก หรือศาลมีคาํ สังให้ออก
4. ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวน
หุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้า
เป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นจะเหลื
ั
อน้อยกว่าสองเดือน โดย
บุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ามาแทน ทังนี
มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดงั นี
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริษัท ทังนี ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีปรึกษา ของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี
น้อง และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง
ได้รบั ค่าบริการเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ื อหุน้ ซึงเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที
มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
ซึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็ นไปตามนิยามทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รบั แต่งตังจากคณะกรรมการหรือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระ และต้อง
- ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง และ
- ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ทีมีความรู แ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงิ นเพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงินได้ นอกจากนี บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอืนๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ
ความเชียวชาญเฉพาะทางทีเกียวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็ นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ ง ตังจากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท โดยคัด เลื อ กจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึงมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลักการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู ด้ า้ นบัญชีและ/หรือการเงิน เพือทําหน้าทีตรวจสอบและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัท รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี และการพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการตรวจสอบซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตังให้กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีทีตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพือให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลทีเป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตนทดแทน กล่าวคือเมือกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงจนมีจาํ นวนตํากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตังให้ครบจํานวนภายในระยะเวลาไม่
เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันทีคณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนน้อยกว่า 3 คน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท ทีสามารถ
บริหารงานในเรืองทีเกียวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ เพือทําหน้าทีบริหารจัดการงานประจําทีเกินอํานาจหน้าทีของกรรมการ
ผูจ้ ัดการและกลันกรองดูแลงานบริหารเพือนําเสนอเรืองทีมีสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ทังนี คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการทีมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดําเนินหน้าทีสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผูเ้ ลือกกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึงเป็ นกรรมการอิสระ 1 คน มาดํารงตําแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหา
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และกํา หนดค่ า ตอบแทน เพื อช่ ว ยเป็ น แกนหลัก ในการผลัก ดัน ให้ก ารปฏิ บัติ ห น้า ที ของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างอิสระ ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง และประธานกรรมการบริหารความเสียง โดยคัดเลือกจาก
กรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรูค้ วามชํานาญด้านการบริหารความเสียง หรือความรูค้ วามชํานาญใน
อุตสาหกรรมทีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ ทังนี คณะกรรมการบริหารความเสียงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสียงอย่างน้อย
3 คน
9.3.1. การสรรหากรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผูท้ ีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตังกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากบุคคลทีมีความรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายทีจะลงทุนในธุรกิจทีเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทในปั จจุบนั ซึงบริษัทพิจารณาแล้วเห็น
ว่าจะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั หรือเอือประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษัทในระยะยาวสูงสุด โดยในกรณีการลงทุนในบริษัท
ย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึงของบริษัท โดยมีระบบบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการในการอนุมตั ิและการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการทํารายการระหว่างบริษัทย่อยกับ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง การเข้าทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน การเพิมทุน และการลงทุนเพิมเติม เป็ นต้น
เช่นเดียวกับบริษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ นกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือเป็ นไปตามข้อตกลง
ร่วมกันเป็ นสําคัญ แต่สาํ หรับกรณีการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทมีขอ้ จํากัดในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน โดยบริษัทจะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ นกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารตามสัดส่วนการถือหุน้ และเป็ นไปตามความเหมาะสม หรือขึนอยู่กบั ข้อตกลง
ร่วมกัน โดยบุคคลทีบริษัทส่งเข้าไปเป็ นตัวแทนนันจะต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ทีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมนันๆ ซึงจะทําหน้าทีติดตามการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพือให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายทีบริษัทได้กาํ หนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย
การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนําความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัททียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ืนไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทังต้องไม่ทาํ การซือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทังนี บริษัทได้กาํ หนดแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี
1. ให้ความรู แ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทเกียวกับหน้าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนด
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โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) รวมทัง
การรายงานการได้ม าหรือ จํา หน่า ยไปซึงหลัก ทรัพ ย์ข องตนเอง คู่ส มรส และบุต รที ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภ าวะต่อ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 246 และบทกํา หนดโทษตามมาตรา 298 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
2. กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทํา และเปิ ดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 59 และบทกํา หนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนีให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับทีส่งรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยทีได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเป็ นสาระสําคัญซึงมี
ผลหรืออาจมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนทีงบ
การเงินหรือข้อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัวโมงภายหลังจากทีข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผูท้ ีเกียวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนันให้ผอู้ ืนทราบจนกว่าจะได้มกี ารแจ้ง
ข้อมูลนันต่อตลาดหลักทรัพย์ ทังนี หากมีการกระทําอันฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็ นความผิดทาง
วินยั ตามข้อบังคับการทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตังแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน
เป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ ซึงได้รบั ความเห็นชอบจากที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เป็ นผูส้ อบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ มีความน่าเชือถือและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีสว่ น
ได้สว่ นเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้อง ซึงมีรายชือผูส้ อบบัญชี ดังนี
(1) นายณรงค์ หลักฐาน
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4700
(2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นากร
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4701
(3) นายชัยกฤต วรกิจภร์
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 7236
(4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 10356

ซึงในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี

120

ชือบริษัทผูจ้ ่ายค่าสอบบัญชี
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
บริษัท ภาประภัส จํากัด
บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด

ค่าสอบบัญชี
1,580,000 บาท
112,500 บาท
112,500 บาท
25,500 บาท

หมายเหตุ : ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 ของบริษัทเป็ นจํานวนไม่เกิน 1,580,000 บาท

ค่าบริการอืนๆ (Non – Audit Fee)
ชือบริษัท

ค่าสอบบัญชี

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
บริษัท ภาประภัส จํากัด
บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด

78,893 บาท
6,545 บาท
9,935 บาท
- บาท

การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมันทีจะยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน โดยในปี ทีผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาการกับกับดูแลกิจการทีดี อยูใ่ นระดับดีมาก ในปี 2562 จากระดับดี ในปี 2561
บริษัทยังได้มีการเปิ ดเผยหลักการกับกับดูแลกิจการทีดีทีบริษัทยังไม่ได้ปฏิบตั ิ ดังนี
หมวด
การคํานึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ข้อ ประเด็น
C01 บริษัทได้จดั ทํารายงานความ
รับผิดชอบทางสังคมหรือไม่

ความรับผิดชอบของ E21 คณะกรรมการจัดตังหน่วยงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในขึนเป็ น
หน่วยงานหนึงภายในบริษัท
หรือไม่อย่างไร
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เหตุผล
บริษัทยังไม่มีการจัดทํารายงานความยังยืนตามหลัก
GRI แต่บริษัททํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม
ระบุอยูใ่ นรายงานประจําปี และแบบแสดงข้อมูล
ประจําปี
บริษัทยังไม่ได้จดั ตังหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ภายในบริษัท แต่บริษัทมีการว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกมาตรวจสอบ โดยหน่วยงานนีขึนตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ

E42 บริษัทได้กาํ หนดนโยบาย
เกียวกับจํานวนองค์ประชุมขัน
ตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะ
ลงมติในทีประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมี
กรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยว่า 2 ใน 3
ของจํานวนทังหมดหรือไม่
E46 ในปี ทีผ่านมากรรมการทีไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารได้มีการประชุม
ระหว่างกันเองหรือไม่อย่างไร
E69 ประธานกรรมการของบริษัท
เป็ นกรรมการอิสระหรือไม่

ปั จจุบนั การลงมติในทีประชุมกรรมการมีขอ้ กําหนดว่า
ต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 2 ตามหลักของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า

ในปี ทีผ่านมาไม่มีการประขุมกรรมการทีไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร เนืองจากไม่มีสาเหตุให้เกิดการประชุม
ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระ แต่
ประธานกรรมการบริษัทมิได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับ
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รวมทังกรรมการบริหาร

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ซึงผูบ้ ริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็ น แนวทางปฏิบตั ิในการทํางานในฐานะตัวแทนของ
บริษัท ดังนี
1. ยึดหลักนิติธรรม
บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ อีกทังเป็ นหน้าทีของผูบ้ ริหารและพนักงานทีจะต้องรู ร้ ะเบียบข้อบังคับของ
บริษัท กฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังกฎหมายทีจะประกาศใช้ในอนาคตซึงมีผลกระทบต่อ การบริหารงานและการทํางานของตน
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจ ในกฎระเบียบทีใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงานของทางราชการทังที
มีผลใช้บงั คับแล้วและทีจะมีผลใช้บงั คับในอนาคตอันใกล้
1.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคูแ่ ข่ง หรือข้อมูลจําเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงทีจะไม่เปิ ดเผยข้อมูล ของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค่า
หรือบุคคลอืน
2. มีความโปร่งใส
การตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานของบริษัท เป็ นไปด้วยความโปร่งใสทีสามารถเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้
เสียทังหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของบริษัททีเกียวข้องกับการป้องกัน
มิให้ความลับทางการค้ารัวไหลไปยังคูแ่ ข่งทางการค้า
แนวทางปฏิบตั ิ
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2.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องจัดทํารายงานทางการบัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดําเนินงาน เพือแสดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท ตามความเป็ นจริง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี มีความน่าเชือถือสามารถ
ตรวจสอบได้และ/หรือตามทีคณะกรรมการตรวจสอบจะกําหนด
2.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการจัดซือ / จัดจ้าง ให้เป็ นไปตามนโยบายของ บริษัท อย่างเคร่งครัด มี
ความโปร่งใสชัดเจน เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
ในกรณี ทีบริษัทคู่คา้ มีผูบ้ ริหาร พนักงานฝ่ ายขาย หรือผูถ้ ื อหุน้ เป็ นญาติหรือบุคคลผูอ้ ยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกับ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษัท ผูบ้ ริหารหรือพนักงานผูน้ นของบริ
ั
ษัทต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบเป็ นหนังสือทันที
และให้หลีกเลียงไม่ ข้องเกียวกับธุรกรรมการจัดซือจัดจ้างนัน
2.3 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามคูม่ ือแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัท อย่างเคร่งครัด
2.4 ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเกี ยวข้องกับกระบวนการจัดซือ/จัดจ้าง รวมตลอดทังญาติและผูอ้ ยู่อาศัยภายใต้ชายคา
เดียวกัน ควรหลีก เลียงการไปร่วมกิ จกรรมต่า งๆ รวมทังการรับ ประทานอาหารหรือเล่นกี ฬ า หากเป็ นกรณี จาํ เป็ น ที
หลีกเลียงไม่ได้ควรมีตวั แทนของบริษัท เข้าร่วมมากกว่าหนึงคนและต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบก่อน
3. ตังมันในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรม
บริษัทตังมันในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนืองในการ
ดําเนินธุรกิจ อีกทังไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ นึงผูใ้ ดอย่างไม่เป็ นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้
โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ
แนวทางปฏิบตั ิ
3.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องให้ความเป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในการดําเนินธุรกิจ การให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ลกู ค้าควรยึดถือหลักปฏิบตั ิและแนวนโยบายของบริษัท
3.2 ผูบ้ ริหารต้องบริหารงานด้วยความสุขมุ รอบคอบ เพือทําให้ผถู้ ือหุน้ มีความเชือถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการ
ดําเนินการใดๆ กระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ทังหลาย
3.3 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องให้ความเป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิในข้อกําหนดการจ้างงาน หมายรวมถึง การสรรหา
บุค ลากร การพิ จ ารณาผลตอบแทนและสิท ธิ ป ระโยชน์จ ากการจ้า งงาน การปรับ เลือนตํา แหน่ง การโอนย้า ย การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ การสินสุดสภาพการ จ้างงาน การปลดและรับ
พนักงานกลับเข้ามาทํางานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีสว่ นร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็ นต้น
3.4 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการทีเหนือความคาดหวังกับลูกค้าเสมอ รวมทังให้บริการลูกค้าด้วยความ
ซือตรงและเป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า
3.5 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการค้าทีมีตอ่ คูค่ า้ / เจ้าหนี อย่างซือตรงและเป็ น
ธรรม กรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขได้ให้แจ้งต่อคูค่ า้ / เจ้าหนี เพือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. ให้ความสําคัญต่อลูกค้า
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ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท ให้ความสําคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการ ควบคุมดูแลสินค้าและการบริการให้มี
คุณภาพ อันส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
แนวทางปฏิบตั ิ
4.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องรู แ้ ละทําความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัท เป็ นอย่างดี รวมทัง ต้องให้ขอ้ มูลที
ถูกต้องครบถ้วนแก่ลกู ค้า
4.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนจะเสนอสินค้าหรือ
บริการต่อลูกค้า เพือสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทังต้องสนใจใฝ่ หา ข้อมูลความรู อ้ ยู่เสมอ
และสังสมประสบการณ์ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน เพือเพิมความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
4.3 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลกู ค้า และใช้วาจาทีสุภาพกับลูกค้า
4.4 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องมีทศั นคติทีดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสําคัญต่องานบริการและปฏิบตั ิอย่างเต็มที อัน
ส่งผลให้งานบริการมีคณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูค่ วามเป็ นเลิศด้าน บริการ
4.5 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของลูกค้า
5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพึงมีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็ นภารกิจหลักทีจะสร้างสรรค์โครงการและ
กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม อาทิ
กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสิงแวดล้อม เป็ นต้น ตามทีบริษัท จะจัดให้มีขนเป็
ึ นคราวๆ
5.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิงแวดล้อม
ตลอดจนพยายามให้บริษัท สามารถหลีกเลียงการกระทําทีจะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์ทีเกียวข้อง
6. ไม่เกียวข้องกับการเมือง
บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียใช้สทิ ธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทังนีบริษัทจะวางตัวเป็ นกลาง
แนวทางปฏิบตั ิ
6.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่ใช่ตาํ แหน่งหน้าที เวลา ทรัพย์สนิ หรือสิงอํานวยความสะดวกอืนใดของบริษัท ในการเอือ
ประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง
6.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่ใช้อาํ นาจหน้าทีชีชวน กดดัน หรือบังคับให้เพือนร่วมงาน รวมทังผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้การ
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกของ องค์กรทางการเมือง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุ่ง เน้น การประกอบกิ จการด้ว ยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสีย เศรษฐกิ จ สังคมและ
สิงแวดล้อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึงบริษัทหวังว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคูก่ นั ไปด้วย

การดําเนินงาน
เพือให้การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็ นรู ปธรรม บริษัทจึงได้มีการ
จัดตังคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ ดังนี
(1) ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
(2) ดําเนินการสือสารให้พนักงานทุกระดับ คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา และผูท้ ีเกียวข้องทุกคน รู ้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(3) กํา หนดแผนงานที เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุท ธ์ทางธุร กิ จและสามารถบรรลุเ ป้า หมายตัว ชี วัด ด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัททีกําหนดอย่างสอดคล้องและสนับสนุนตัวชีวัดผลงานของสายงาน
(4) จัดทํางบประมาณ ติดตามประเมินผลงานตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ฝ่ ายและแผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทัง ทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
(5) ออกเกณฑ์ ระเบียบ คําสัง และประกาศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
(6) ตรวจเยียมหน่วยงานเพือรับทราบปั ญหา ให้คาํ ชีแนะ และแก้ไขให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท
(7) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลียน ความรู ้ ความสําเร็จ และประสบการณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระหว่าง
หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
(8) พิจ ารณาแต่ง ตังเปลียนแปลงผูร้ ับ ผิ ด ชอบและคณะกรรมการด้า นความรับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมของบริษั ทในระดับ
หน่วยงาน
(9) ประชุมคณะทํางาน และรายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน คือการดําเนินงานหรือกิจกรรม
เพือสังคมและสิงแวดล้อม ซึงเป็ นส่วนหนึงในการดําเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้อมที
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ (after-process) โดยบริษัทได้จดั ทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 8 หมวด
ซึงเป็ นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี
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กิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจปกติ (CSR in process)
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทมุง่ เน้นทีจะประกอบธุรกิจด้วยความซือสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมันทีจะแข่งขันทางการค้าตาม
หลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็
ตามทีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลทีความเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สจุ ริตทางการค้าในการจัดซือสินค้า เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผูอ้ ืน โดยบริษัทมีนโยบายให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือข้อกําหนดเกียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา อาทิ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นต้น อีกทัง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สาํ นึก
ให้แก่บคุ ลากรของบริษัทในทุกระดับชันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิตอ่ ผูท้ ีมีสว่ นเกียวข้องไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเท่าเทียมกัน ไม่
ละเมิดสิทธิ ขนพื
ั นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรืองของเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่ นเกียวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทได้สง่ เสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผูท้ ีได้รบั
ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี เพือให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดาํ เนินการสร้างองค์ความรู ด้ า้ นสิทธิมนุษยชน
และปลูกจิตสํานึกให้บคุ ลากรของบริษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยทีจะ
ช่วยเพิมมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยืนของบริษัทในอนาคต ทังนี
บริษัทได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเป็ นธรรม ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพือ
ช่วยเหลือสังคม
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3. ส่งเสริมการพัฒนาบุค ลากร โดยจัดให้มีก ารจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝึ กอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องเพือพัฒนาความรู ้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝั ง
ทัศนคติทีดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น และนอกเหนือจากที
กฎหมายกําหนด เช่น กองทุนสํารองเลียงชีพ และ ประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ
แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจําปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริษัท โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสียงตามระดับ
อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
6. ดําเนินการให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานทีทํางานทีดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกัน
การเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และส่งเสริมให้
พนักงานมีสขุ อนามัยทีดี และดูแลสถานทีทํางานให้ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7. เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกียวกับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรือการกระทําที
ไม่ถกู ต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีรายงานเรืองดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งมันทีจะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพือความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
และยึดมันในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ และเอาใจใส่ลกู ค้าเสมือนเป็ นบุคคลในครอบครัวของบริษัท
ดังนี
1. บริษัทมุ่งมันทีจะจัดหาสินค้าและบริการทีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที
ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือนไขต่างๆ ทีมีตอ่ ลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อม
กับการเอาใจใส่กบั ความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
2. บริษัทยึดมันในการตลาดทีเป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ลกู ค้าได้รบั ข้อมูลเกียวกับสินค้าและบริการของ
บริษั ททีถูกต้อ ง ไม่บิ ดเบื อน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกิ นจริง เพือให้ลูกค้า มีขอ้ มูล ทีถูก ต้องและเพี ยงพอในการ
ตัดสินใจ
3. จัดให้มีกระบวนการทีลูกค้าสามารถแจ้งถึงปั ญหาของการนําสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการทีไม่เหมาะสมผ่านทาง
Email หรือ Website เพือทีบริษัทจะได้ป้องกัน/แก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทังนํา
ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
4. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไปใช้ในทางทีมิชอบ
5. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยงยื
ั น
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การดูแลรักษาสิงแวดล้อม
การให้ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรืองสิงแวดล้อม
บริษัทให้ความสําคัญแก่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิงแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการดูแล
สิงแวดล้อมและมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสํานึก เพือส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รูจ้ กั ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยรณรงค์
ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้วสั ดุสาํ นักงานสินเปลืองต่าง ๆ อย่างคุม้ ค่า เช่น การใช้กระดาษรียสู (Re-used) การเปิ ด-ปิ ด
เครืองใช้ไฟฟ้า เครืองปรับอากาศระหว่างช่วงพัก และการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการดูแลรักษาสิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด ดําเนินการและควบคุมให้การดําเนินธุรกิจไม่ก่อผลกระทบต่อสังคมและชุมชนทีอยู่รอบข้าง และเพือให้พนักงานเกิด
ความเข้าใจอย่างแท้จริง ทางบริษัทจึงได้มีการฝึ กอบรม ให้ความรูใ้ นเรืองสิงแวดล้อม
มาตรฐาน FSC มีหลายประเภท เช่น FSCFM (Forest Management Certification) หมายถึง มาตรฐานการจัดการป่ า
อย่างยังยืนตามแนวทางที FSC กําหนดไว้ว่าต้องมีพืนทีอนุรกั ษ์อย่างน้อยร้อยละ 10 ของพืนทีสวนไม้ทีขอรับรอง ทังนี เพือเป็ น
การปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและฟื นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพือรักษาสิงแวดล้อมให้เกิดความยังยืน
ต่อไป
นอกจากนี บริษัทยังดําเนินกิจการภายใต้แนวคิด Forest Stewardship Council หรือ FSC ระบบการจัดการสวนป่ าอย่างยังยืนมา
ใช้กบั สินค้าของบริษัท เช่น ไม้สบั ชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้น ซึงเกิดจากการแปรรู ปไม้ บริษัท ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ FSC ใน
ฐานะผูจ้ ดั จําหน่าย ตังแต่การคัดเลือกแหล่งไม้ทีได้รบั การควบคุมตามมาตรฐาน FSC และ การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะคํานึงถึง
การรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยังยืนเป็ นหลัก
มาตรฐาน FSC CoC (Chain of Custody) การจัดการห่วงโซผลิตภัณฑ์ เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสําหรับองค์กรเพือ
แสดงถึงผลิตภัณฑ์ไม้มีการผลิตหรือจําหน่ายจากสวนไม้ทีได้รบั การรับรอง ตังแต่กระบวนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การรับและการ
จัดเก็บวัตถุดิบ การควบคุมปริมาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ จะต้องมีการคัดแยกหรือการกําหนดอย่างชัดเจนในทุก
ขันตอน เพือให้มนใจได้
ั
วา่ จะไม่มีการปะปนของวัสดุทีไม่ได้รบั การรับรองจนกว่าจะสินสุดกระบวนการผลิต แปรรูปต่างๆ
ผูท้ ีขอรับการรับรองจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การประเมินของ FSC เพือเป็ นการยืนยันว่าสวนป่ า
ดังกล่าวไม่ได้มาจากการทําลายป่ าธรรมชาติ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ FSC ตามนโยบายความสมดุล 3 ด้าน ได้แก่
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม
“โดยยึดหลักการสําคัญ คือ ความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศทีผืนป่ านันตังอยู่ สิทธิในการใช้ทีดินบนผืนป่ านัน สิทธิ
ของชนพืนเมืองดังเดิมทีอาศัยอยูใ่ นป่ านัน การใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ให้คมุ้ ค่าทีสุด ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ การกําหนดแผนการจัดการป่ าอย่างเหมาะสม รวมทังระบบการควบคุมดูแลรักษาสภาพผืนป่ าและการ
กําหนดแผนการปลูกป่ าทดแทน เป็ นต้น”
บริษัทมุง่ มันทีจะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมในทุกๆ ด้าน และตระหนักถึงปั ญหาทีอาจเกิดขึนจากการ
ดําเนินธุรกิ จของบริษัท ทังในปั จจุบนั หรืออนาคต จึงได้วางมาตรการดูแลสิงแวดล้อม เพือจัดระบบการป้องกันสิงแวดล้อม
ภายในบริษัท ดังนี
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คลังสินค้า
1. มีระบบคลังสินค้าแบบปิ ดสําหรับสินค้าประเภทขีกบ ขีเลือย และ Wood Pellet
2. จัดให้มีการคลุมผ้าใบกองสินค้า (ชีวมวล)
3. จัดให้มีการเปิ ดสเปรย์นาประตู
ํ
ทางเข้า-ออก คลังสินค้า
4. ปลูกต้นไม้รอบคลังสินค้า
5. จัดให้มีสแลนป้องกันฝุ่ น
6. จัดให้มีรถนําเพือสเปรย์นาพื
ํ นลานเพือลดการฟุง้ กระจายของฝุ่ น
7. จัดให้มีรถดูดฝุ่ นบริเวณคลังสินค้า
8. จัดให้มีพนักงานกวาดลานอย่างสมําเสมอ
9. รักษาสภาพนํารอบโรงงาน โดยการใช้ EM Ball เพือปรับสภาพนํา ทุก 2 เดือน
10. มีการตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศ เสียงและนํา ปี ละ 1 ครัง

ข้อปฏิบัติในการรับสินค้า ณ ท่าเรือ
1. เรือบรรทุกสินค้าเทียบท่าเรือโดยไม่มีการเปิ ดผ้าใบก่อนได้รบั อนุญาต
2. จัดให้มีการขึงผ้าใบระหว่างท่าเทียบเรือกับเรือบรรทุกสินค้า
3. ควบคุมปริมาณการตักสินค้าของรถแบ็คโฮ
4. รถบรรทุกขนถ่ายสินค้าต้องคลุมผ้าใบ
5. ควบคุมปริมาณการบรรทุกไม่ให้เกินขอบกระบะ
6. พนักงานทําความสะอาดพืนทีท่าเรือ
7. จัดให้มีรถโมบาย ตรวจสอบสินค้าระหว่างขนถ่าย
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ขันตอนการขนสินค้าก่อนนํารถบรรทุกออกสู่ถนนสาธารณะ
1. แผนก QC ตรวจสอบสภาพรถ ความพร้อมของรถ และความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนเข้าสูค่ ลังสินค้า
2. นํารถบรรทุกชังนําหนักรถเปล่า
3. นํารถบรรทุกผ่านระบบ QC เพือตรวจใบรับสินค้า
4. นํารถบรรทุกเข้ารับสินค้าภายในอาคารระบบปิ ด หรือ ลานเก็บกองสินค้า
5. นํารถบรรทุกชังนําหนักสินค้าเพือทดสอบนําหนักสินค้า ไม่ให้เกินตามทีกฎหมายกําหนด ณ เครืองชัง
6. คลุมผ้าใบปิ ดรถบรรทุกให้มิดชิด ป้องกันการตกหล่น ให้ได้มาตรฐานตามทีกฎหมายกําหนด
7. นํารถบรรทุกขึนชังเครืองชัง เพือตรวจสอบนําหนักสินค้าก่อนส่งออกจําหน่าย พร้อมรับเอกสารการส่งสินค้าจาก
เจ้าหน้าทีประจําเครืองชังนําหนัก
8. เมือได้รบั เอกสารแล้ว รปภ. ตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก และ พนักงานขับรถบรรทุก เป็ นครังสุดท้ายก่อน
ออกสูถ่ นนสาธารณะ
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมี
นโยบายที บริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของ ภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น การนํารถนําดับเพลิงของบริษัทใน
การช่วยฉีดพรมนํา เพือป้องกันฝุ่ นทีเกิดจากการทําถนน ซึงเป็ นกิจกรรมของหน่วยราชการ บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผูส้ งู อายุ เป็ นต้น ตามโอกาสสมควร นอกจากนี ในการรับสมัคร
งานของบริษัท จะให้ความสําคัญแก่ผทู้ ีมีภมู ิลาํ เนาในบริเวณใกล้เคียง ทังนี เพือสร้างงานให้แก่ทอ้ งถินและ สนับสนุนผูท้ ีอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงอันจะนํามาซึงรายได้และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนัน รวมทังตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อมอันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทัง บริษัทยังได้
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและสังคมด้วย
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อมและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมทีสร้างความสมดุลระหว่าง
มูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อมควบคูไ่ ปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยังยืน

กิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้อมทีนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)
ทีผ่านมาบริษัทได้มีการดําเนินกิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคมและสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง โดยสามารถสรุ ปกิจการทีได้
ดําเนินการไปแล้วได้ดงั นี
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วันที 8 มกราคม 2563 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) สนับสนุนรถบรรทุกนํา เพือจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ลดปั ญหาฝุ่ นละออง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลบางนําจืด ร่วมกับ ผูป้ ระกอบการในซอยกองพนันพล
และประชาชนจิตอาสา

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางนําจืด
จ.สมุทรสาคร และ โรงเรียนบ้านสันติสขุ จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบางปะกงแจกอุปกรณ์
การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และขนมให้กบั เด็กๆ นักเรียนในโรงเรียน ในวันที 11 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านสันติสขุ จ.สุราษฎร์ธานี
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โรงเรียนบ้านบางนําจืด จ.สมุทรสาคร

มอบของขวัญวันเด็ก ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบางปะกง
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) สนับสนุนงานวันเด็ก วันที 11 มกราคม 2563
มอบตุ๊กตาของขวัญ ให้กบั
เทศบาลตําบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

มอบพัดลมของขวัญวันเด็ก ให้กบั
เทศบาลตําบลโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร

มอบตุ๊กตาของขวัญ ให้กบั
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร

มอบตุ๊กตาของขวัญวันเด็ก ให้กบั
ตํารวจนํา 4 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจนําสมุทรสาคร
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วันที 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) สนับสนุนรถบรรทุกนํา เพือจัดกิจกรรม Big
Cleaning Day ครังที2 ลดปั ญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลบางนําจืด ร่วมกับ ผูป้ ระกอบการในซอย
กองพนันพลและประชาชนจิตอาสา

วันที 24 มีนาคม 2563 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยผูน้ าํ ชุมชน และเจ้าหน้าทีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าจีน ลงพืนทีฉีดพ่นนํายาฆ่าเชือ เพือป้องกันการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ในบริเวณวัดใหญ่จอม
ปราสาท เนืองจากวัดนันเป็ นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชน พร้อมทังแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กบั ประชาชนบริเวณชุมชน
โดยรอบ อย่างต่อเนืองจนกว่าสถานการณ์จะดีขนึ
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย และมอบเจลแอกอฮอล์ทาํ ความสะอาดมือแก่ นายก
เทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ รองปลัดฯ กองสาธารณะสุขเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ และผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 14
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้กบั ชุมชน-บ้านเรือนใกล้กบั โรงงาน
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ รือง COVID-19
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วันที 7 พฤษภาคม 2563 มอบหน้ากากอนามัย แก่พนักงานบริษัทฯ สําหรับใช้ในการป้องกันตนเองให้หา่ งไกลจากโรคโควิด19 เพือเป็ นการดูแลพนักงานอย่างต่อเนือง และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง
3

โครงการ “แห่เทียนพรรษาและผ้าอาบนําฝน
วันที 13 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรกั ษ์และสืบสานประเพณีทีดีงาม
จึงได้ทาํ โครงการแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบนําฝน ซึงพนักงานจะได้มีสว่ นร่วมในการทําบุญและสืบสานประเพณีทีดีงามของ
ไทย รวมทังเป็ นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรีทีดีต่อกัน ตลอดจนเป็ น
การอนุรกั ษ์และสืบทอดประเพณีทีดีงามให้คงอยูต่ อ่ ไป
ในวันที 13 กรกฎาคม 2563 ณ วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร
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วันอาทิตย์ที 16 สิงหาคม 2563 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเป็ นเจ้าภาพใน พิธีเท
ทองหล่อพระพุทธสิหิงค์ พร้อมถวาย ผ้าป่ าสามัคคี ณ.วัดใหญ่จอมประสาท จ.สมุทรสาคร
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วันที 11 ตุลาคม 2563 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ร่วมทําบุญทอดกฐิ นสามัคคี ประจําปี 2563 เพือ
บูรณะปฏิสงั ขรณ์ ณ. วัดแก้ว ตําบลแม่ลา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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สรุ ปภาพรวมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
สําหรับภาพรวมของการดําเนินธุรกิจภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทางบริษัทฯได้รบั ความร่วมมือจาก
พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ เป็ นอย่างดี มีการดําเนินโครงการอย่างสมําเสมอและต่อเนือง พร้อมทังมีการพูดคุย
แลกเปลียนความคิดเห็นต่างๆ กับผูท้ ีเกียวข้อง นํามาซึงการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างยังยืนตลอดไป
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) มีการบริหารกิจการบนพืนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลักการการ
กํากับดูแลกิจการ และปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การให้หรือรับสินบนกับ
เจ้าหน้าทีของรัฐหรือภาคเอกชน
โดยบริษัทได้กาํ หนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชา
ในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพือให้มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
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หน้าทีความรับผิดชอบ
1.

2.

3.

4.

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีพิจารณา อนุมัตินโยบาย สนับสนุนการป้องกันทุจริต และกํากับดูแลเพือให้ทุกคนใน
บริ ษั ท ได้เ ข้า ใจและตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของปั ญ หาที เกิ ด ขึ นจากการทุ จ ริ ต คอร์ร ัป ชั น พร้อ มทังกรณี ที
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทําการทุจริตทีส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีให้
คําปรึกษาข้อแนะนําพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปั ญหาให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและรับผิดชอบดังนี
2.1
พิจารณานโยบายการป้องกันทุจริตทีได้รบั จากกรรมการผูจ้ ดั การให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ
สภาพแวดล้อมของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมตั ิ
2.2
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการป้องกันทุจริตทีได้รบั จากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เลขานุการบริษัทฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมตั ิ
2.3
สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสียงเกียวกับการทุจริตตามที
คณะกรรมการบริหารความเสียงได้เสนอ เพือให้มนใจว่
ั าระบบดังกล่าวมีความเสียงทีจะทําให้เกิดโอกาสการ
ทุจริตทีมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทน้อยทีสุดและมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบธุรกิจของบริษัท
2.4
รับเรืองแจ้งเบาะแสการกระทําอันทุจริตทีคนในองค์กรมีสว่ นเกียวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทีได้รบั
แจ้งและเสนอเรืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารความเสียง มีหน้าทีและรับผิดชอบดังนี
3.1
ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามแผนการบริหารความเสียงทีกําหนดไว้และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั ทราบ
3.2
ปฏิบตั ิงานตามทีคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรืองการตรวจสอบการทุจริตทีเกียวข้องกับองค์กร
นอกเหนือจากแผนการบริหารความเสียงทีได้กาํ หนดไว้
กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีและรับผิดชอบดังนี
4.1
กําหนดนโยบายการป้องกันทุจริตเพือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2
สือสารกับบุคลากรในองค์กรและผูท้ ีเกียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการป้องกันการทุจริต
4.3
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของธุรกิจหรือ
ข้อกําหนดของกฎหมายเพือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4.4
คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามทีได้รบั แจ้งหรืองานทีได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการสอบสวนเรืองการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กบั ทีมผูบ้ ริหารที
เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้
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นโยบายและแนวปฏิบัติทวไป
ั
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบตั ิตามนโยบายป้องกันการทุจริตและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะเข้าไปเกียวข้องกับการทุจริตทังทางตรงหรือทางอ้อมโดย
แนวทางการปฏิบตั ิของ กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี
1.

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบทังทางตรง
หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานทีเกียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันนีอย่างสมําเสมอ

2.

กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าทีต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทําทีเข้าข่ายการทุจริต
คอร์ร ัป ชันทีเกี ยวข้อ งกับ บริษั ท โดยแจ้ง ต่อ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา หรือ บุค คลที รับ ผิ ดชอบ และให้ความร่วมมือ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

3.

บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีแจ้งเรืองการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทังบุคคลทีให้ความร่วมมือใน
การรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รปั ชัน

4.

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร ต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และมีหน้าทีในการ
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือสือสารไปยังพนักงานและผู้
ทีเกียวข้องทุกฝ่ ายให้เกิดการปฏิบตั ิ รวมทังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกับ
การเปลียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย

5.

ผูท้ ีกระทําการทุจริตคอร์รปั ชันจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริษัทกําหนดไว้ และอาจได้รบั โทษ
ตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิดกฎหมาย

6.

บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจใน
การปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซือสัตย์ความรับผิดชอบ
และภาระหน้าทีของตน

7.

บริษัทสนับสนุนให้คสู่ ญ
ั ญา คูค่ า้ หรือบุคคลอืนทีต้องปฏิบตั ิหน้าทีทีเกียวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัท

8.

บริษั ท มี น โยบายในการสรรหาหรือ การคัด เลือ กบุค ลากร การเลือนตํา แหน่ง การฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็ นธรรมและเพียงพอ เพือป้องกัน
การทุจริตคอร์รปั ชันภายในองค์กร และเป็ นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

9.

ในการดําเนินกิ จการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอืน ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
จะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขันตอนของการดําเนินกิจการ

143

นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทจะไม่ทาํ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกิจกรรมทางการเมืองพรรคหนึงพรรคใด โดยจะวางตัวเป็ นกลาง ไม่
ฝักไฝ่ พรรคหรือกลุม่ การเมืองใด และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตังทางการเมืองคนหนึงคนใดโดยเฉพาะท้งทางตรง
และทางอ้อม
บริษัทถือว่าพนักงานมีสทิ ธิและหน้าทีในระบอบประชาธิปไตยทีจะเข้าไปมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ต่างๆได้อย่างอิสระเป็ นการส่วนตัว โดยกระทํานอกเวลาทําการและไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทในการกระทําดังกล่าว

นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริจาคเพือการกุศล
บริษัทใช้ความระมัดระวังในการบริจาคเงินหรือสิงของหรือประโยชน์อืนใด ให้บคุ คลหรือนิติบคุ คลอืนใดทีจัดตังขึน โดย
ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงและเป็ นการบริจาคเพือสาธารณะประโยชน์สงั คม สิงแวดล้อม ให้แก่ องค์กรการกุศล มูลนิธิหรือ
กองทุน ซึงไม่แสวงหากําไร หากการบริจาคไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจส่วนรวม หรือสังคม ถือว่าเป็ นการทุจริต
บริษัทมีขนตอนการสอบทาน
ั
และการอนุมตั ิจากผูบ้ ริหาร รวมทังการติดตาม เพือให้มนใจว่
ั าการใช้บริจาคเพือการกุศล
ไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการคอร์รปั ชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน
การให้เงินสนับสนุนของบริษัท มีวตั ถุประสงค์เพือการทําธุรกิจหรือชือเสียงของบริษัท เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความ
น่าเชือถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึงควรเป็ นไปตามนโยบายของบริษัท โดยมีความถูกต้องโปร่งใส ต้องมี
เอกสารหลักฐานเพือบันทึกบัญชีได้ ควรระบุถึงบุคคลทีเกียวข้อง จุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างชัดเจน อธิ บายรายละเอียดของ
กิจกรรมนัน และระบุถึงจํานวนเงินทีได้จ่ายไป รวมถึงรูปภาพแสดงกิจกรรมดังกล่าว
บริษัทได้กาํ หนดให้มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพือให้มนใจว่
ั าการใช้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับ
การคอร์รปั ชัน มีขนตอนการอนุ
ั
มตั ิและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน

นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานสามารถให้ของขวัญและรับของขวัญได้ หากเข้าเงือนไขดังนี
1.

การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลียงรับรองจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ไม่เป็ นการกระทําโดยตังใจเพือ
ครอบงํา ชักนํา หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพือให้ได้มา ซึงความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทําทีไม่เหมาะสม
หรือเป็ นการแลกเปลียนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพือให้ได้มาซึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

2.

ไม่เป็ นการกระทําอย่างหนึงอย่างใดทีผิดกฎหมาย
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3.

เป็ นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของพนักงาน

4.

ไม่เป็ นของขวัญทีอยูใ่ นรูปของเงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกํานัล)

5.

เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ เป็ นต้น

6.

ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถกู ต้องตามกาลเทศะ

7.

เป็ นการให้หรือรับอย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด

กรณีทีไม่สามารถปฏิเสธ จะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ และนําส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการบริษัทฯ เพือนําไป
เป็ นของรางวัล ให้แก่พนักงาน หรือบริจาค เพือการกุศลตามความเหมาะสม และแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบเพือรับทราบอย่าง
น้อยปี ละหนึงครัง

การประเมินความเสียงเพือพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัทได้กาํ หนดให้ฝ่ายบริหารจะต้องประเมินความเสียงจากการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รปั ชันทีอาจจะ
เกิดขึนอย่างสมําเสมอ (อย่างน้อยปี ละหนึงครัง) รวมทังทบทวนมาตรการจัดการความเสียงทีใช้อยู่ และบริษัทยังมีคณะกรรมการ
บริหารความเสียงซึงมีหน้าทีควบคุมและตรวจสอบความเสียงทีเกิดขึนภายในบริษัทอย่างสมําเสมอและต่อเนือง

กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทึกข้อมูล
การตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท เป็ นการกระบวนการปฏิบตั ิงานทีเป็ นการกําหนดร่วมกัน กรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพือให้เกิดความมันใจในขันตอน หรือกระบวนการปฏิบตั ิงานตามทีกําหนดไว้ ซึงจะช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็ นเครืองมือในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี
1.

ทุกหน่วยงานได้มีการออกแบบการควบคุมภายใน และจัดทําขันตอนการปฏิบตั ิงานหรือการกระบวนการ
ทํางานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้ฝ่ายจัดการในแต่ละหน่วยงานสอบทาน และคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ ให้มีผลบังคับใช้ โดยมีการกําหนดหน้าที และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทังเก็ บ
เอกสารดังกล่าวในช่องทางทีพนักงานสามารถเข้าถึงได้

2.

จัด ให้ใ นแต่ ล ะหน่ว ยงานมี ก ารทบทวนขันตอนการปฏิ บัติ ง าน หรือ กระบวนการปฏิ บัติ ง าน เมื อมี ก าร
เปลียนแปลงทีมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญ เพือสอดคล้องกับการควบคุมทีดี และบริษัทยัง
มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทางทุกหน่วยงานเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหา
ข้อบกพร่อง รวมถึ งให้คาํ แนะนําในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี

3.

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีกํากับดูแลกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน บัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีตรวจสอบการปฎิบตั ิตามระบบควบคุมภายใน รวมถึงการสอบ
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ทานการปฏิบตั ิตามกระบวนการนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน และเมือตรวจสอบพบข้อบกพร่อง จะมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ ายจัดการจะทําหน้าทีในการ
ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
4.

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีกํากับดูแลกระบวนการจัดทํางบการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด กฏหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนนโยบายทีเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน

การติดตามและการทบทวน
บริษัทกําหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทําความเข้าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบาย และข้อปฏิบตั ิต่างๆทีกําหนดไว้
ในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด โดยผูบ้ ริหารทุกระดับในบริษัท มีหน้าทีติดตามดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิงาน และถือเป็ นภารกิจสําคัญทีจะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของทุกหน่วยงานทราบ เข้าใจ และ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่างจริงจัง
รวมทังคณะกรรมการบริษัท กําหนดให้ทกุ ฝ่ ายทีเกียวข้องตามโครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตาม และ
ทบทวนการปฏิบตั ิงานของตนเอง หากมีขอ้ สงสัยในการปฏิบตั ิงานเนืองด้วยการทุจริตคอร์รปั ชัน ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตาม
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตทีกําหนดไว้ทนั ที
ทังนี บริษัทได้มีการติดตามและทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ เพือให้มนใจว่
ั านโยบายดังกล่าว
สอดคล้องกับนโยบายกํากับดูและกิจการทีดี รวมไปทังตามข้อบังคับ หรือข้อกําหนดต่างๆ และกฎหมายทีเกียวข้อง

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณารับเรืองแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและให้
คําปรึกษาเกี ยวกับการกระทําทีอาจทําให้เกิ ดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชันทีเกิ ดขึนกับบริษัทโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมโดยทันที ผ่านช่องทางการรับเรืองทีได้กาํ หนดไว้ในนโยบายฉบับนี โดยผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรืองที
จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชือทีอยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้และส่งมายังช่องทางรับเรือง ดังนี
1.

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Email : ac@asiabiomass.com

2.

กรรมการผูจ้ ดั การ

Email : tiyada@asiabiomass.com

3.

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

Email : pongtham@asiabiomass.com

4.

เลขานุการบริษัทฯ

Email : secretary@asiabiomass.com

5.

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

Email : hr_manager@asiabiomass.com

โทรศัพท์ 02-415-0054 ต่อ 2619
6.

แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับความคิดเห็น
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ทังนี หากผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนมีขอ้ ร้องเรียน กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือเลขานุการบริษัทฯ ให้สง่ เรือง
ร้องเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
บุ ค คลที สามารถแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้อ ร้อ งเรี ย นเกี ยวกั บ การทุ จ ริ ต คื อ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ของบริ ษั ท ได้แ ก่
ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูแ่ ข่งทางการค้า เจ้าหนี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลการ
ร้องเรียนไว้เป็ นความลับ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพือเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิ ดชือทีอยูห่ รือข้อมูลใดๆ ที
สามารถระบุ ตัว ผู้ร ้อ งเรี ย นหรื อ ผู้ใ ห้ข ้อ มู ล ได้แ ละเก็ บ รัก ษาข้อ มู ล ของผู้ร ้อ งเรี ย นและผู้ใ ห้ข ้อ มู ล ไว้เ ป็ นความลับ โดย
จํากัดเฉพาะผูท้ ีมีหน้าทีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรืองร้องเรียนเท่านันทีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทังนี ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีทีเกียวข้องกับเรืองร้องเรียนมีหน้าทีเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอืนทีไม่มีหน้าทีเกียวข้องเว้นแต่เป็ น การ
เปิ ดเผยตามหน้าทีทีกฎหมายกําหนด
ทังนี บริษัทจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผูท้ ีปฏิเสธคอร์รปั ชันแม้วา่ การกระทํานันทําให้บริษัทสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ รวมทังมีการสือสารมาตรการนีให้ผทู้ เกี
ี ยวข้องรับทราบ

ขันตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
ขันตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษมีผลต่อผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยขันตอนในการตรวจสอบของบริษัทมี
ดังนี
1.
2.
3.

เมือได้รบั การแจ้งเบาะแสกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้
กลันกรองสืบสวนข้อเท็จจริง
ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะ
มอบหมายให้ตวั แทน (ผูบ้ ริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ทราบ
หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อมูลหรือหลักฐานทีมี มีเหตุอนั ควรเชือได้วา่ ผูท้ ีถูกกล่าวหาได้กระทํา
การทุจริตจริง บริษัทจะให้สทิ ธิผถู้ กู กล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหาและให้สทิ ธิผถู้ กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเองโดย
การหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิมเติมทีแสดงให้เห็นว่า ตนเองไม่มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอันทุจริตตามทีได้
ถูกกล่าวหา
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4.

หากผูถ้ กู กล่าวหาได้กระทําการทุจริตคอร์รปั ชันจริง จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที
บริษัทได้กาํ หนดไว้และหากการกระทําทุจริตคอร์รปั ชันนันผิดกฎหมาย ผูก้ ระทําผิดอาจจะต้องได้รบั โทษทาง
กฎหมาย และคําตัดสินของกรรมการผูจ้ ดั การถือเป็ นอันสินสุด

ในกรณีทีมีการร้องเรียนกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือเลขานุการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีในการ
รับเรืองหาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทีได้รบั แจ้งเพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณาสอบสวน
ข้อเท็จจริงและกําหนดโทษตามระเบียบบริษัท

การเผยแพร่นโยบายการป้ องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
เพือสร้างความเข้าใจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทได้รบั ทราบนโยบายการป้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชัน และสนับสนุนให้ยดึ มันในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี
1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริตในสถานทีเด่นชัดทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการป้องกันการทุจริตผ่านช่องทางการสือสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์บริษัททังภายในและ
ภายนอก รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี
3. บริษัทมีการสือสารการเผยแพร่นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันให้แก่คคู่ า้ โดยจัดทําในรูปแบบเอกสารประเภท
ต่างๆ
4. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการป้องกันการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานบริษัทในปั จจุบนั อย่าง
ต่อเนือง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษั ท ได้ต ระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของระบบการควบคุม ภายในที ดี ซึงจะช่ ว ยให้ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีสอบทานระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม
และมีการตรวจสอบภายในทีเป็ นไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดี ทังนี การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ
อนุมตั ิรายการทีเกียวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรียกรวมว่า “บริษัท”) จะมีผสู้ อบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง เพือนําเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ ติดตามความ
คืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพือให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันท่วงที
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตังบริษัท ตรวจสอบภายในธรรม
นิติ จํากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าทีผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้นางสาวศมจรีย ์
แก้วขอมดี ตําแหน่ง กรรมการบริหารและผูจ้ ัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าทีผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษัท
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวศมจรีย ์ แก้วขอมดี แล้วมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าว เนืองจากมีความเป็ นอิสระ โดยนางสาวศมจรีย ์ แก้วขอมดี มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบภายในมานานกว่า 10 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเกียวข้องกับการเข้าปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบ
ภายได้ โดยได้ผ่านหลักสูตรผูต้ รวจสอบภายในรุ น่ 1-2 หลักสูตรการประเมินความเสียง หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 4/2563 เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2563 ซึงมีประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ ทัง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร และหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมถึงอ้างอิงจากรายงานการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีจัดทําขึนโดยธรรมนิติ ฉบับลงวันที 30 ตุลาคม 2563 ทังนี ธรรมนิติได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ สามารถสรุปผลการประเมินได้ดงั นี
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control environment): บริษัทมีการกําหนดโครงสร้างองค์กร จริยธรรมองค์กร นโยบาย
และขันตอนในการปฏิบตั ิงาน ความรู ้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบ และมี
ขันตอนในการติดตามผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. การประเมินความเสียง (Risk assessment): บริษัทได้กาํ หนดให้มีการประเมินความเสียงระดับองค์กร และมีการระบุ
ปั จจัยความเสียง การวิเคราะห์ความเสียง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพือลดระดับความเสียง นอกจากนี ยังมีการ
สือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดไว้
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control activities): บริษัทมีการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ในระดับกระบวนการ
โดยได้มีการออกแบบการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการต่างๆ ไว้ในระดับทีเพียงพอ
4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information & communication): บริษัทมีการออกแบบการควบคุมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทัวไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ระบบการติดตาม (Monitoring activities): บริษัทมีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเพือประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและติดตามผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั ให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังมีระบบควบคุมภายใน ในเรืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการทีกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
นําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และบุคคลทีเกียวโยงกัน อย่าง
เพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีความควบคุมภายในทีเพียงพอแล้วเช่นกัน
โดยในช่วงที ผ่านมาธรรมนิติ ได้ดาํ เนินการประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจติดตามการ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยในรายงานของธรรมนิติ ได้ระบุถึงประเด็นต่างๆ ทีบริษัทควรปรับปรุ ง รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะใน
การปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน เพือให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีดีและมีประสิทธิ ภาพเพียงพอทีจะรองรับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ซึงบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรืองการควบคุมภายใน และได้กาํ หนดมาตรการและ
นโยบายต่างๆ รวมถึงได้ดาํ เนินการแก้ไขและปรับปรุ งระบบการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของธรรมนิติมาอย่างต่อเนือง
โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตทีมีความเสียงระดับสูง และระดับปานกลาง
ทังนี ข้อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริษัททีธรรมนิติทได้
ี ตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในฉบับลงวันที
2 พฤศจิกายน 2560 ในขอบเขตการตรวจสอบเรืองการควบคุมการใช้ระบบงานสารสนเทศ สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาหลักที
ตรวจพบ และบริษัทได้ปรับปรุ งแก้ไขให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะของธรรมนิติครบถ้วนแล้ว และผลการสอบทานข้อมูลตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลง
วันที 30 ตุลาคม 2563 โดยรวมสรุ ปได้ว่าฝ่ ายบริหารของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยมีการกําหนดมาตรการการควบคุมภายในทีสําคัญ ซึงเกียวข้องกับการดําเนินงาน การบริหารจัดการความ
เสียงและการกํากับดูแลติดตามของฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการทีเพียงพอ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทีมีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี
-ไม่มี-
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รายการระหว่างกัน
1.
สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างปี
2561 – 2563
บริษั ท และบริษั ท ย่อยมี ก ารทํา รายการระหว่างกัน กับ บุคคลและนิติ บุค คลทีอาจมี ค วามขัด แย้ง ซึงสามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ และรายการระหว่างกันทีเกิดขึน ได้ดงั นี
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์
1. บริษัท ภาประภัส จํากัด (“PPP”)
- PPP เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ
ประกอบธุรกิ จจัดหาและจําหน่ายเชื อเพลิงชี ว
99.98 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
มวลทีได้รบั การยกเว้นภาษี มลู ค่าเพิม
- บริษัทและ PPP มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่
1) นางณัชปภา ควรสถาพร
2) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
2. บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด (“STP”)
- STP เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ
ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าโดย
99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
รถบรรทุก โดยให้บริการกับ ABM และ PPP เป็ น - บริษัทและ STP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
หลัก
1) นางณัชปภา ควรสถาพร
3. บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด (“ABP”)
- ABP เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้อ ยละ
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตไม้สบั และชีวมวลอัด
99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
แท่ง
- บริษัทและ ABP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
4. PT Asia Biomass Indonesia (“ABI”)
- ABI เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีว
99.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
มวลในประเทศอินโดนีเซีย
- บริษัทและ ABI มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
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 นร้อ ยละ
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิง
55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว โดยบริษัท
ชีวมวลในประเทศมาเลเซีย
ถือหุน้ ร่วมกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อีก 1 ท่าน ดังนี
o Mr. Law Hieng Chai ถื อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
45.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
- บริษัทและ ABE มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
6. Asia Biomass Resources SDN. BHD.
- ABR เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้อ ยละ
(“ABR”)
55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว โดยบริษัท
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิง
ถือหุน้ ร่วมกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อีก 3 ท่าน ดังนี
ชีวมวลในประเทศมาเลเซีย
o Mr. Law Hieng Chai ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
22.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
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7. บริษั ท เอเชี ย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) (“AGE”)
ประกอบธุรกิจจําหน่ายถ่านหิน

-

8. บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จํากัด (“AGET”)
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า โดย
รถบรรทุก

o Mr. Ho Kim Hee ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 11.25
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
o Mr. Lai Che Sieng ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 11.25
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ ABR มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
AGE เป็ นบริษัททีเกียวข้องกับบริษัท ซึงถือหุน้ โดยบุคคล
ทีเกียวข้องกับบริษัท ดังนี
o นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริษั ท ) ร้อ ยละ
17.92 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
o นางณัชปภา ควรสถาพร (กรรมการบริษัท) ร้อยละ
6.57 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
o นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (กรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจ้ ดั การ) ร้อยละ 3.74 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแล้ว
o นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร นายณฐภัทร ควร
สถาพร นางสาวพิมชญา ควรสถาพร นายอธิ ภทั ร
ควรสถาพร และนางปณิตา ควรสถาพร (บุตรของ
นายพนม และนางณัช ปภา ควรสถาพร ซึ งเป็ น
กรรมการของบริษัท) ถื อหุน้ รวมกันร้อยละ 25.57
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
o นางพนิดา ควรสถาพร (มารดาของคุณพนม ควร
สถาพร กรรมการบริษัท) ร้อยละ 0.78 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
o กลุ่ ม ญาติ ส นิ ท ของนางณั ช ปภา ควรสถาพร
กรรมการของบริษัท ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 2.70 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
o นายอภิสิท ธิ รุ จิเกี ย รติกรรมจร (กรรมการบริษัท )
ร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ AGE มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
2) นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกาํ จร
AGET เป็ นบริษัททีเกียวข้องกับบริษัท โดย AGET เป็ น
บริษัทย่อยของ AGE ทีมี AGE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
99.00 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํา ระแล้ว และมี
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9. บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จํากัด (“AGETM”)
ประกอบธุรกิจบริการขนถ่ายและคัดแยกถ่านหิน
บริการเกียวกับการขนส่งทางนําหรือทางเรือ
10. บริษั ท มัลติ เอนเนอจี เทรดดิง (2020) จํา กัด (“MET”)
ประกอบธุรกิจให้บริการทีปรึกษา
11. บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จํากัด (“AGEM”) ประกอบธุรกิจบริการเกียวกับการขนส่งทางนํา
หรือทางเรือ
12. บริษัท เค.เอช. ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“KHD”)
ประกอบธุรกิจขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ ทีจอดรถ

-

-

ครอบครัวควรสถาพรถือหุน้ รวมกันร้อยละ 0.99 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ AGET มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
AGETM เป็ น บริษั ท ที เกี ยวข้อ งกับ บริษั ท โดย AGETM
เป็ นบริษัทย่อยของ AGE ทีมี AGE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ AGETM มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
เป็ น บริ ษั ท ที เกี ยวข้อ งกับ บริษั ท ซึ งถื อ หุ้น โดยบุค คลที
เกียวข้องกับบริษัท
บริษัทและ MET มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
AGEM เป็ นบริษัททีเกียวข้องกับบริษัท โดย AGEM เป็ น
บริษัทย่อยของ AGE ทีมี AGE ถือหุน้ ผ่านบริษัท AGETM
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แล้ว
บริษัทและ AGEM มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
KHD เป็ นบริษัททีเกียวข้องกับบริษัท ซึงถือหุน้ โดยบุคคล
ทีเกียวข้องกับบริษัท ดังนี
o นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริษั ท ) ร้อ ยละ
51.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
o นางณัชปภา ควรสถาพร (กรรมการบริษัท) ร้อยละ
7.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
o นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (กรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจ้ ดั การ) ร้อยละ 7.00 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแล้ว
o นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร นายณฐภัทร ควร
สถาพร นางสาวพิมชญา ควรสถาพร นายอธิ ภทั ร
ควรสถาพร และนางปณิตา ควรสถาพร (บุตรของ
นายพนม และนางณัช ปภา ควรสถาพร ซึ งเป็ น
กรรมการของบริษัท) ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 35.00
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ KHD มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่
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13. บริษัท ก๊กฮวด พร๊อพเพอร์ตี จํากัด (“KHP”)
ประกอบธุรกิจขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการเกียวกับอสังหาริมทรัพย์

-

14. บริษัท วีวี โฮม เดคคอร์เรทีฟ จํากัด (“VVH”) ประกอบธุ ร กิ จ จํ า หน่ า ยเครื องใช้ ส ํ า หรั บ
ครัวเรือนและการตกแต่งบ้าน

1) นายพนม ควรสถาพร
2) นางณัชปภา ควรสถาพร
3) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
KHP เป็ นบริษัททีเกียวข้องกับบริษัท ซึงถือหุน้ โดยบุคคล
ทีเกียวข้องกับบริษัท ดังนี
o นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริษั ท ) ร้อ ยละ
99.89 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
o นางสาวพิมชญา ควรสถาพร และนายอธิภทั ร ควร
สถาพร) ถื อหุน้ รวมกันร้อยละ 0.11 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ KHP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
VVH เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีนาง
พจนี ย ์ ตังสื บ กุ ล ซึ งเป็ นน้อ งสาวของนายพนม ควร
สถาพร (กรรมการบริษัท) เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร้อย
ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
DTC เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือมีนาย
อภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกาํ จร (กรรมการบริษัท) เป็ นกรรมการ

15. บริษัท ดี. ที .ซี . เอ็ นเตอร์ไ พรส์ จํา กัด (“DTC”) ประกอบธุ ร กิ จ จํ า หน่ า ย ให้ เ ช่ า ให้ บ ริ ก าร
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านเครือข่าย
16. Jinsolid SDN. BHD. (“JSD”) ประกอบธุรกิ จ - JSD เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ ถือหุน้
เกียวกับเชือเพลิงชีวมวล
โดย DHSB ร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแล้ว และมีผถู้ ือหุน้ ร่วมกับ ABE และ ABR ซึงเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท
17. Destiny Holdings (M) SDN. BHD. (“DHSB”) - DHSB เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีผู้
ประกอบธุรกิจเกียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ถือหุน้ รายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับ ABE ซึงเป็ น
และลงทุนในกิจการอืน
บริษัทย่อยของบริษัท
18. Destiny Integrated Logistics Services SDN. - DILS เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ ถือหุน้
BHD. (“DILS”)
โดย DHSB ร้อยละ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
ประกอบธุรกิจเกียวกับการบริการขนส่งโลจิสติกส์
แล้ว
19. AJ Biomass SDN. BHD. (“AJB”)
- AJB เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีผถู้ ือ
ประกอบธุรกิจเกียวกับเชือเพลิงชีวมวล
หุน้ รายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับ ABE และ ABR ซึง
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
20. Teck Yien Construction SDN. BHD. (“TYC”) - TYC เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีผถู้ ือ
ประกอบธุรกิจเกียวกับงานก่อสร้าง
หุน้ รายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับ ABE ซึงเป็ นบริษัท
ย่อยของบริษัท
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บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง
1. บริษัท ภาประภัส
จํากัด (“PPP”)

ลักษณะรายการ
ขายสินค้า
- บริ ษั ท มี ก ารขายกะลาปาล์ม ให้กั บ
PPP
ซือสินค้า
- บริษัทมีการซือกะลาปาล์มกับ PPP
รายได้คา่ บริหารจัดการ
- บริษัทให้บริการบริหารจัดการแก่ PPP
ในส่ ว นงานบางส่ ว นที ทั บ ซ้ อ นกั น
เพื อให้ก ารบริห ารจัด การในกลุ่ม เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
รายได้อืน
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รายได้คา่ เช่า
- บริษัทให้ PPP เช่าพืนทีสําหรับเป็ น
สํานัก งาน โดยมีเ งื อนไขการชํา ระค่า
เช่าตามทีตกลงในสัญญาเช่า
ลูกหนีการค้า
- เกิ ด ขึ นจากการขายสิ น ค้ า โดยมี
เงื อนไขและระยะเวลาเรี ย กเก็ บ เงิ น
ตามข้อตกลง

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563
121.32
112.85

150,813.32

1,176.93

267,758.72

936.00

-

367,258.88

1,176.00

-

-

299.99

180.00

912.00

983.75

-

120.75

4,775.05
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
- การขายและซือกะลาปาล์มระหว่างบริษัทและ PPP
เป็ นการดําเนินตามธุรกิ จปกติของบริษัท โดยบริษัท
ขายและซือกะลาปาล์มกับ PPP เมือมีรายการสังซือที
ต้องส่งมอบแต่ไม่มีสินค้าเพือส่งมอบ จึงต้องขายและ
ซือสินค้าระหว่างกันเพือส่งมอบต่อให้ลกู ค้า โดยการ
กําหนดราคาซือขายจะเป็ นราคาปกติทีเทียบเคียงกับ
ลูกค้ารายอืน และเป็ นราคาทีทัง 2 ฝ่ ายตกลงร่วมกัน
ทังนี การขายและซือสินค้า ระหว่างบริษั ท และ PPP
เป็ นการบริหารจัดการการจัดหาสินค้าและการจัดการ
สิ น ค้า คงคลัง ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด ต่ อ บริ ษั ท
โดยรวม
- บริษั ทให้บ ริก ารบริหารจัดการแก่ PPP โดยคิ ดค่า
บริหารจัดการซึงประเมิ นจากปริมาณ ลัก ษณะของ
งาน และจํานวนชัวโมง ตามเงือนไขและอัตราทีระบุใน
สัญญา
- บริษั ท ให้ PPP เช่ า พื นที โดยคิ ด อัต ราค่ า เช่ า โดย
คํานึงถึงต้นทุนของพืนทีเช่าทีบริษัทจัดสรรให้แก่ PPP
ซึงสอดคล้องกับราคาตลาด
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็ น

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ลูกหนีอืน
- เกิดขึนจากรายได้คา่ บริหารจัดการและ
ค่ า เ ช่ า พื น ที โ ด ย มี เ งื อ น ไ ข แ ล ะ
ระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง
เจ้าหนีการค้า
- เกิดขึนจากการซือสินค้า โดยมีเงือนไข
และระยะเวลาชําระเงินตามข้อตกลง

2. บริษัท สถาพรธ
นาพัฒน์ จํากัด
(“STP”)

รายได้ขายนํามัน
- บริษัทขายนํามันให้ ABM
ดอกเบียรับ
- บริษัทได้รบั ดอกเบียจากการให้ STP

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563
1,558.18
3,471.70

-

72,295.21

98,701.00

121,521.80

-

-

1,832.29

1,316.00

1,289.50

512.40
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กัน
การบริหารจัดการสินค้า ทรัพยากรบุคคลและพืนทีใน
การดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึงมีการกําหนดราคา
ค่าสินค้า อัตราค่าการบริหารจัดการ และอัตราค่าเช่า
จะคํานึงถึงต้นทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นเกณฑ์
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการ
บริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท และมี การคิ ด
ดอกเบียอ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินของบริษัท
- บริษัทมีเงินลงทุนใน PPP โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
99.98 ของทุน จดทะเบี ย นและเรี ย กชํา ระแล้ว ในปี
2559 และ PPP ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผล เนืองจากมี
กําไรสะสมเหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และ
เงินปั นผลรับนีถือเป็ นรายการปกติทวไป
ั
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการ
จ่ายเงิ นปั นผลของบริษัทย่อยทีมีกาํ ไรสะสมเพียงพอ
สําหรับการจ่ายเงินปั นผล
- บริษั ทมี ความจําเป็ น ในการให้ STP กู้ยื มเพือเพิ ม
สภาพคล่องในระยะสันให้กบั STP โดยคิดดอกเบียเงิน
กู้ยื ม ดังกล่า วอ้า งอิ ง จากต้น ทุน ทางการเงิ นที บริษั ท
กูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
กูย้ ืมเงินระยะสันเพือการบริหารสภาพ
คล่องภายในกลุม่ บริษัท
รายได้คา่ เช่า
- บริษัทให้ STP เช่าพืนทีสําหรับเป็ น
สํานักงาน และพืนทีจอดรถ โดยมี
เงือนไขการชําระค่าเช่าตามทีตกลงใน
สัญญาเช่า
ค่าขนส่ง
- บริษัทว่าจ้าง STP ขนส่ง โดย
กําหนดค่าขนส่งเป็ นไปตามสัญญาจัด
จ้างขนส่งซึงมีเงือนไขมาตรฐาน
เหมือนกับสัญญาทีบริษัททํากับบริษัท
ให้บริการขนส่งภายนอก
ค่าเช่ารถ
- บริษัทมีการเช่ารถตักและรถแท็งก์นาํ
จาก STP เพือใช้ในการดําเนินงานของ
บริษัท โดยมีเงือนไขการชําระค่าเช่า
ตามทีตกลงในสัญญาเช่า
ค่านํามัน อะไหล่ และวัสดุสนเปลื
ิ อง
- บริษัทจ่ายค่านํามัน อะไหล่ และวัสดุ
สินเปลืองทีเกิดขึนจากการเช่ารถจาก

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

1,018.80

712.80

712.80

38,490.34

33,733.94

32,517.27

625.57

546.90

392.97

1,011.91

377.14

889.73
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กัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการ
บริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท และมี การคิ ด
ดอกเบียอ้างอิงกับต้นทุนทางการเงินของบริษัท
- บริษัทให้ STP เช่าพืนที โดยอัตราค่าเช่าจะกําหนดโดย
คํานึงถึงต้นทุนของพืนทีเช่าทีบริษัทจัดสรรให้แก่ STP
ซึงสอดคล้องกับราคาตลาด
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึงมีการ
คิดอัตราค่าเช่าโดยคํานึงถึงต้นทุนพืนทีของบริษัท และ
สอดคล้องกับราคาตลาด
- บริษัทมีการใช้บริการขนส่งของ STP โดยบริษัทมี
มาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง STP เช่นเดียวกับ
การว่าจ้างขนส่งผูใ้ ห้บริการรายอืน ทังนี การคิดอัตรา
ค่าจ้างเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตราว่าจ้างผูใ้ ห้
บริการขนส่งรายอืน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ซึ งมี
ค่าบริการ และเงือนไขการค้า เช่นเดียวกับทีบริษัทเข้า

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
STP ตามทีได้ตกลงในสัญญาเช่า
ลูกหนีอืน
- เกิดขึนจากรายได้คา่ บริหารจัดการและ
ค่ า เ ช่ า พื น ที โ ด ย มี เ งื อ น ไ ข แ ล ะ
ระยะเวลาเรียกเก็ บ เงิ นตามข้อ ตกลง
และเกิ ด จากการ ABM รับ โอน
พนักงานซึงมีหนีสินผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงานจาก STP
ดอกเบียค้างรับ
- เกิดขึนจากเงินกูย้ ืมระยะสัน โดยมี
เงือนไขการชําระดอกเบียตามทีตกลง
เงินกูย้ ืมระยะสัน
- บริษัทให้ STP กูย้ ืมเงินระยะสันเพือ
การบริหารสภาพคล่องภายในกลุม่
บริษัท
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- เกิดขึนจากการว่าจ้างขนส่ง โดยมี
เงือนไขและระยะเวลาชําระเงินตาม
ข้อตกลง
ค่าขนส่ง (PPP)
- PPP จ้าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่า

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563
2,972.11

1,816.50

-

1,868.41

1,289.53

1,801.93

14,600.00

14,600.00

15,680.69

2,607.05

9,606.37

1,315.77

730.88

1,454.85

37,600.
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ทํารายการกับบุคคลภายนอก
- บริษัทเช่ารถจาก STP โดยจ่ายอัตราค่าเช่าตามราคา
ตลาด
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึงมีการ
จ่ายค่าเช่าตามราคาตลาด
- ค่ า นํามัน อะไหล่ และวัส ดุสิ นเปลื อ งที เกิ ด ขึ นเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกิ ด ขึ นตามปกติ จ ากการเช่ า รถ ซึ ง
เทียบเคียงได้กบั การทีบริษัทเช่ารถกับบุคคลภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริษัท และมี
เงือนไขการค้าเช่นเดียวกับทีทํากับบุคคลภายนอก
- บริษัทมีเงินลงทุนใน STP โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของทุน จดทะเบี ย นและเรี ย กชํา ระแล้ว ในปี
2559 และ STP ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผล เนืองจากมี
กําไรสะสมเหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และ
เงินปั นผลรับนีถือเป็ นรายการปกติทวไป
ั
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการ

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ขนส่งเป็ นไปตามสัญญาจัดจ้างขนส่ง
ซึงมีเงือนไขมาตรฐานเหมือนกับ
สัญญาที PPP ทํากับบริษัทให้บริการ
ขนส่งภายนอก
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน (PPP)
- เกิดขึนจากการว่าจ้างขนส่ง โดยมี
เงือนไขและระยะเวลาชําระเงินตาม
ข้อตกลง

3. PT Asia Biomass
Indonesia (“ABI”)

ซือสินค้า (รวมซือสินค้าระหว่างทาง)
- บริษัทซือกะลาปาล์มจาก ABI ซึงเป็ นผู้
จัดหากะลาปาล์มจากผูข้ ายในประเทศ
อินโดนีเซีย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
- การซือกะลาปาล์มจาก ABI จะต้องมี
การจ่ า ยเงิ น ค่ า ซื อสิ น ค้ า ล่ ว งหน้ า
เหมือนกับซือกะลาปาล์มกับผูข้ ายราย
อืน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

-

275.56

-

-

5,169.71

6,834.65
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
จ่ายเงิ นปั นผลของบริษัทย่อยทีมีกาํ ไรสะสมเพียงพอ
สําหรับการจ่ายเงินปั นผล

851.16

- - บริษัทมีความจําเป็ นในการซือกะลาปาล์มจาก ABI
เนืองจาก ABI สามารถจัดหากะลาปาล์มจากประเทศ
อิน โดนี เ ซี ย ในราคาและปริม าณที บริษัท ต้อ งการได้
โดยใช้ความชํานาญจากพนักงานในพืนที ซึงการซือ
8,484.53
กะลาปาล์มจาก ABI เป็ นการดําเนินการตามธุรกิ จ
ปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงือนไขต่างๆ ในการซือ
สิ น ค้ า ร วม ถึ ง กา ร จ่ า ย เงิ น ค่ า สิ น ค้ า ล่ ว ง ห น้ า
เช่นเดียวกับทีบริษัททํารายการกับผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้า
รายอืนๆ ของบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

4. Asia Biomass
ซือสินค้า
Energy SDN. BHD. - บริษัทซือกะลาปาล์มจาก ABE ซึงเป็ น
(“ABE”)
ผู้ จั ด หากะลาปาล์ ม จากผู้ ข ายใน
ประเทศมาเลเซีย

47,380.14

44,426.55

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
- การซือกะลาปาล์มจาก ABE จะต้องมี
การจ่ า ยเงิ น ค่ า ซื อสิ น ค้ า ล่ ว งหน้ า
เหมือนกับซือกะลาปาล์มกับผูข้ ายราย
อืน

21,031.47

13,756.47

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

ซือสินค้า
86,921.46
- บริษัทซือกะลาปาล์มจาก ABR ซึงเป็ น
ผู้ จั ด หากะลาปาล์ ม จากผู้ ข ายใน

-
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริษัท และมี
ราคาและเงือนไขการค้า เช่นเดียวกับทีบริษัทเข้าทราย
การกับบุคคลภายนอก
- - บริษัทมีความจําเป็ นในการซือกะลาปาล์มจาก ABE
เนื องจาก ABE สามารถจัด หากะลาปาล์ม จาก
มาเลเซียในราคาและปริมาณทีบริษัทต้องการได้ โดย
ใช้ความชํานาญจากพนักงานในพืนที ซึงการซือกะลา
ปาล์มจาก ABE เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของ
32,410.25
บริษัท โดยมีราคาและเงือนไขต่างๆ ในการซือสินค้า
รวมถึง การจ่ า ยเงิ น ค่า สินค้า ล่วงหน้า เช่ นเดี ยวกับ ที
บริษัททํารายการกับผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้ารายอืนๆ ของ
บริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริษัท และมี
ราคาและเงือนไขการค้า เช่นเดียวกับทีบริษัทเข้าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
- - บริษัทมีความจําเป็ นในการซือกะลาปาล์มจาก ABR
เนืองจาก ABR สามารถจัดหากะลาปาล์มจากประเทศ
มาเลเซียในราคาและปริมาณทีบริษัทต้องการได้ โดย

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ประเทศมาเลเซีย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
- การซือกะลาปาล์มจาก ABR จะต้องมี
การจ่ า ยเงิ น ค่ า ซื อสิ น ค้ า ล่ ว งหน้ า
เหมือนกับซือกะลาปาล์มกับผูข้ ายราย
อืน
ขายสินค้า
- บริษัทขายกะลาปาล์มให้ ABR
ลูกหนีการค้า
- เกิ ด ขึ นจากการขายสิ น ค้ า โดยมี
เงื อนไขและระยะเวลาเรี ย กเก็ บ เงิ น
ตามข้อตกลง
เจ้าหนีการค้า
- เกิ ด ขึ นจากการซื อกะลาปาล์ม จาก
ABR ตามสัญญาซือขาย และมูลค่า
สินค้าทีได้รบั เกินกว่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าสินค้า

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563
20,720.45

14,246.53

14,246.53

465.58

-

-

444.74

-

7.50

6,830.39

-

-
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
ใช้ความชํานาญจากพนักงานในพืนที ซึงการซือกะลา
ปาล์ม จาก ABR เป็ นการดํา เนิ น การตามธุร กิ จปกติ
ของบริษั ท โดยมี ร าคาและเงื อนไขต่า งๆ ในการซื อ
สิ น ค้ า ร วม ถึ ง กา ร จ่ า ย เงิ น ค่ า สิ น ค้ า ล่ ว ง ห น้ า
เช่นเดียวกับทีบริษัททํารายการกับผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้า
รายอืนๆ ของบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริษัท และมี
ราคาและเงือนไขการค้า เช่นเดียวกับทีบริษัทเข้าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
- บริษัทมีเงินลงทุนใน ABR โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วในปี
2560 และ ABR ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผล เนืองจากมี
กําไรสะสมเหลือเพียงพอสําหรับการจ่ายปั นผล และ
เงินปั นผลรับนีถือเป็ นรายการปกติทวไป
ั
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นการ
จ่ายเงิ นปั นผลของบริษัทย่อยทีมีกาํ ไรสะสมเพียงพอ
สําหรับการจ่ายเงินปั นผล
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

6. บริษัท เอเชีย กรีน
เอนเนอจี จํากัด
(มหาชน) (“AGE”)

ลักษณะรายการ

ซือสินค้า
- บริษัทซือกะลาปาล์มจาก AGE ซึงเป็ น
ผูจ้ ดั หาถ่านหิน
รายได้บริการขนส่ง (STP)
- AGE จ้าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่า
ขนส่งเป็ นไปตามสัญญาจัดจ้างขนส่ง
ซึ งมี เ งื อนไขมาตรฐานเหมื อ นกั บ
สัญญาที AGE ทํากับบริษัทให้บริการ
ขนส่งภายนอก
ค่าขนส่ง (สําหรับบริษัท และ PPP)
- บริษัทและ PPP มีการใช้บริการขนส่ง
สินค้าจาก AGE โดยกําหนดค่าขนส่ง
เป็ น ไปตามสัญ ญาจัด จ้า งขนส่ง ซึงมี
เงือนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที
บริ ษั ท ทํา กั บ บริ ษั ท ให้บ ริ ก ารขนส่ ง
ภายนอก

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

-

-

3,061.15

8,829.78

-

-

162

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริษัท และมี
ราคาและเงือนไขการค้า เช่นเดียวกับทีบริษัทเข้าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก

49,067.91 - STP ให้บริการขนส่งกับ AGE โดยมีการคิดอัตรา
ค่าบริการเช่นเดียวกับการให้บริการขนส่งลูกค้ารายอืน
- บริษัท และ PPP มีก ารใช้บริก ารขนส่งของ AGET
173.78
โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง AGET
เช่นเดียวกับการว่าจ้างขนส่งผูใ้ ห้บริการรายอืน ทังนี
การคิดอัตราค่าจ้างเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตรา
ว่าจ้างผูใ้ ห้บริการขนส่งรายอืน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
16,000.79
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดํา เนิ นธุร กิ จ ปกติข อง STP ซึงมี
ค่าบริการ และเงือนไขการค้า เช่นเดียวกับที STP เข้า
ทํารายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
รายได้อืน (STP)
- STP มีรายได้จากการจัดหารถ
ลูกหนีการค้า (STP)
- เกิดขึนจากการให้บริการขนส่ง โดยมี
เงื อนไขและระยะเวลาเรี ย กเก็ บ เงิ น
ตามข้อตกลง
เจ้าหนีการค้า (สําหรับบริษัท และ PPP)
เกิดขึนจากการใช้บริการขนส่ง โดยมี
เงื อนไขคิ ด ค่ า บริก ารและระยะเวลา
ชํา ระเงิ น ตามสัญ ญาจั ด จ้ า งขนส่ ง
ทัวไป

7. บริษัท เอ.จี.อี. ทราน
สปอร์ต จํากัด
(“AGET”)

ค่าขนส่ง (สําหรับบริษัท และ PPP)
- บริษัทและ PPP มีการใช้บริการขนส่ง
สินค้าจาก AGET โดยกําหนดค่าขนส่ง
เป็ น ไปตามสัญ ญาจัด จ้า งขนส่ง ซึงมี
เงือนไขมาตรฐานเหมือนกับสัญญาที
บริ ษั ท ทํา กั บ บริ ษั ท ให้บ ริ ก ารขนส่ ง
ภายนอก
รายได้จากการให้บริการ (STP)

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน

-

-

65.45

982.23

1,409.85

3,275.08

-

-

14,221.73

4,557.72

3,984.96

4.80

-
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8,622.12 - บริษัท และ PPP มีก ารใช้บริก ารขนส่งของ AGET
โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง AGET
เช่นเดียวกับการว่าจ้างขนส่งผูใ้ ห้บริการรายอืน ทังนี
การคิดอัตราค่าจ้างเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตรา
ว่าจ้างผูใ้ ห้บริการขนส่งรายอืน
- ABM และ STP มีการให้บริการขนส่งกับ AGET โดย
การคิดอัตราค่าจ้างเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตรา
4,449.18
ว่าจ้างที STP เรียกเก็บกับผูว้ า่ จ้างขนส่งรายอืน

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

8. บริษัท เอจีอี

ลักษณะรายการ
- AGET จ้าง ABM และ STP ขนส่ง โดย
กําหนดค่าขนส่งเป็ นไปตามสัญญาจัด
จ้ า งขนส่ ง ซึ งมี เ งื อนไขมาตรฐาน
เหมื อ นกั บ สั ญ ญาที AGET ทํ า กั บ
บริษัทให้บริการขนส่งภายนอก
รายได้อืน (STP)
- ABM, STP มีรายได้จากการขายนํามัน
ให้ AGET
- STP มีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้
AGET
ลูกหนีการค้า (STP)
- เกิดขึนจากการให้บริการขนส่ง โดยมี
เงื อนไขคิ ด ค่า บริก ารและระยะเวลา
ชํา ระเงิ น ตามสัญ ญาจั ด จ้ า งขนส่ ง
ทัวไป
เจ้าหนีการค้า (สําหรับบริษัท และ PPP)
- เกิดขึนจากการใช้บริการขนส่ง โดยมี
เงื อนไขคิ ด ค่ า บริก ารและระยะเวลา
ชํา ระเงิ น ตามสัญ ญาจั ด จ้ า งขนส่ ง
ทัวไป
รายได้จากการให้บริการ (STP)

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัท
ย่อย ซึงมีค่าบริการ และเงือนไขการค้า เช่นเดียวกับที
บริษัทและบริษัทย่อยเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก

-

-

1,058.88

-

22.56

-

1.50

8.10

2,743.95

479.36

943.18

524.53

-

218.06

447.17 - บริษัทมีการใช้บริการท่าเรือของ AGETM โดยบริษัทมี
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บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง
เทอร์มินอล จํากัด
(“AGETM”)

9. บริษัท มัลติ เอน
เนอจี เทรดดิง
(2020)จํากัด
(“MET”)

10. บริษัท เอจีอี มารีน
โลจิสติกส์ จํากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

- AGET จ้าง STP ขนส่ง โดยกําหนดค่า
ขนส่งเป็ นไปตามสัญญาจัดจ้างขนส่ง
ซึ งมี เ งื อนไขมาตรฐานเหมื อ นกั บ
สั ญ ญ า ที AGETM ทํ า กั บ บ ริ ษั ท
ให้บริการขนส่งภายนอก

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
มาตรฐานการพิ จ ารณาการใช้ บ ริ ก าร AGETM
เช่นเดียวกับการใช้บริการผูใ้ ห้บริการรายอืน ทังนี การ
คิดอัตราค่าบริการเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตรา
ค่าบริการผูใ้ ห้บริการท่าเรือรายอืน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
379.50
รายการตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัท
ย่อ ย และมี ร าคาหรือ ค่า บริก าร และเงื อนไขการค้า
เช่นเดียวกับทีบริษัทเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก

ลูกหนีการค้า (STP)
เกิ ด ขึ นจากการให้บ ริ ก ารขนส่ง โดยมี
เงือนไขคิดค่าบริการและระยะเวลาชําระ
เงินตามสัญญาจัดจ้างขนส่ง
ค่านํามัน (สําหรับ STP)
- รถบรรทุกของ STP มีการซือนํามัน
เชือเพลิงรถบรรทุก จาก "MET"

-

-

-

480.07

- - STP มีการเติมนํามันรถบรรทุกจาก โดยราคาซือขาย
นํามัน อ้างอิงได้กบั ราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และ
บริษั ท ย่ อ ย และมี ร าคาหรือ ค่า บริ ก าร และเงื อนไข
การค้ า เช่ น เดี ย วกั บ ที บริ ษั ท เข้ า ทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอก

ค่าขนส่ง (สําหรับบริษัท และ PPP)
- บริษัทและ PPP มีการใช้บริการขนส่ง

7,725.75

-

695.09 - บริษัท และ PPP มีการใช้บริการขนส่งของ AGEM
โดยบริษัทมีมาตรฐานการพิจารณาการว่าจ้าง AGEM
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บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง
(“AGEM”)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

สิ น ค้ า จาก AGEM โดยกํ า หนดค่ า
ขนส่งเป็ นไปตามสัญญาจัดจ้างขนส่ง
ซึ งมี เ งื อนไขมาตรฐานเหมื อ นกั บ
สัญญาทีบริษัททํากับบริษัทให้บริการ
ขนส่งภายนอก
เจ้าหนีการค้า (สําหรับบริษัท และ PPP)
- เกิดขึนจากการใช้บริการขนส่ง โดยมี
เงื อนไขคิ ด ค่ า บริก ารและระยะเวลา
ชํา ระเงิ น ตามสัญ ญาจั ด จ้ า งขนส่ ง
ทัวไป

178.82

178.82

11. บริษัท เค.เอช. ค่าเช่าสํานักงาน
ดีเวลลอปเม้นท์ ค่าไฟฟ้า
จํากัด .
- บริษัทเช่าสํานักงานจาก KHD โดยลง
(“KHD”)
นามในสัญญาเช่าครังแรกเมือวันที 1
กันยายน 2555 ซึงได้มีการต่อสัญญา
เช่าเรือยมา โดยอัตราค่าเช่ามิได้มีการ
เปลียนแปลงจนถึงปั จจุบนั ซึงสัญญา
เช่ า ฉบับ ปั จ จุ บัน ลงนามเมื อวัน ที 1
ตุล าคม 2560 มี อ ายุส ัญ ญาเช่ า 1 ปี
โดยมีอตั ราค่าเช่า ตารางเมตรละ 250

1,227.00
636.04

1,227.00
601.35
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
เช่นเดียวกับการว่าจ้างขนส่งผูใ้ ห้บริการรายอืน ทังนี
การคิดอัตราค่าจ้างเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับอัตรา
ว่าจ้างผูใ้ ห้บริการขนส่งรายอืน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัท
540.00
ย่อ ย และมี ร าคาหรือ ค่า บริก าร และเงื อนไขการค้า
เช่นเดียวกับทีบริษัทเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก

1,227.00 - บริ ษั ท เช่ า สํา นั ก งานจาก KHD เพื อใช้ ที ตั งของ
561.12
สํานักงานใหญ่ ซึงเป็ นรายการสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจปกติ โดยมีอตั ราค่าเช่า และเงือนไขต่างๆ ในการ
เช่าและรับบริการสาธารณูปโภคเป็ นไปตามสัญญาที
ทําร่วมกัน ซึงสามารถเทียบเคียงได้กบั การเช่าอาคาร
สํานักงานทีตังอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริษัท และมี
ราคาและเงือนไขการค้า สามารถเทียบเคียงกับการเช่า

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

บาท ซึ งเป็ นอัต ราค่ า เช่ า ที สามารถ
เที ย บเคี ย งได้ กั บ อั ต ราค่ า เช่ า ของ
อาคารสํา นัก งานในละแวกเดี ย วกัน
นอกจากค่าเช่าแล้ว บริษัทจะมีภาระ
ต้อ งชํา ระค่ า สาธารณู ป โภคให้ท าง
KHD โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคิดตาม
ปริ ม าณการใช้ จ ริ ง ในอั ต ราที KHD
ต้ อ งชํ า ระกั บ ผู้ ป ระกอบการด้ า น
สาธารณูปโภคนันๆ
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- เกิ ด ขึนจากการค่า เช่ าสํา นัก งานค้า ง
จ่ายทียังไม่ครบกําหนดชําระเงิน
12. บริษัท ก๊กฮวด พร็อพ ค่าบริการอืน
เพอร์ตี จํากัด
- บริ ษั ท จ้ า งบริ ก ารเก็ บ เอกสารกั บ
(“KHP”)
KHP โดยลงนามในสัญญาบริการ
ครังแรกเมือวันที ตุลาคม
มี
อายุ ส ัญ ญาเช่ า ปี โดยมี อั ต รา
ค่า บริ ก าร กล่อ งละ . บาท ซึ ง
เป็ นอั ต ร าค่ า บ ริ ก า รที สา มา ร ถ
เทียบเคียงได้กับ อัตราค่าบริการใน
ตลาด

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
อาคารสํานักงานทีอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท

160.40

146.08

147.35

-

-

41.31

-

-
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- บริษัท จ้า งบริก ารเก็ บ เอกสารKHD เพื อใช้ที ตัง
ของสํา นัก งานใหญ่ ซึ งเป็ นรายการสนับ สนุ น การ
ดําเนินธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าบริการ และเงือนไข
ต่างๆ ในการเช่าและรับบริการสาธารณูปโภคเป็ นไป
ตามสัญญาทีทําร่วมกัน ซึงสามารถเทียบเคียงได้กับ
ค่าบริการเก็บเอกสารบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
41.31
รายการตามการดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริษัท และมี

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- เกิดขึนจากการค่าบริการเก็บเอกสาร
ค้างจ่ายทียังไม่ครบกําหนดชําระเงิน
13. บ ริ ษั ท วี วี โ ฮ ม ซือสินค้า
เดคคอร์เ รทีฟ จํากัด - บริษัทซือสินค้าประเภทขีกบจาก VVH
(“VVH”)
เป็ นครั งคราว โดยมี ร าคาซื อและ
เงือนไขการค้าเช่นเดียวกับทีบริษัททํา
รายการกับบุคคลภายนอก

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

32.00

7.60

14. บริ ษั ท ดี . ที . ซี . เอ็ น ค่าติดตังและค่าเช่า GPS (STP)
เต อ ร์ ไ พ ร ส์ จํ า กั ด - เป็ นค่าติดตัง GPS และค่าเช่า GPS
(“DTC”)
สําหรับยานพาหนะของ STP
เจ้าหนีการค้า (STP)
- เกิ ด ขึ น จ า ก ค่ า เ ช่ า GPS สํ า ห รั บ
ย า น พ า ห น ะ โด ย มี เ งื อ น ไข แ ล ะ
ระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามข้อตกลง

195.76

201.37

18.51

15.89

15. Jinsolid SDN. BHD. ซือสินค้า
(“JSD”)
- บริษั ท ซื อสิ น ค้า ประเภทกะลาปาล์ม

432.80

-
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-

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
ราคาและเงื อนไขการค้า สามารถเที ย บเคี ย งกั บ
ค่ า บริ ก ารเก็ บ เอกสารที อยู่ ใ นบริ เ วณใกล้เ คี ย งกั บ
บริษัท
- บริษัทมีการซือสินค้าจาก VVH ซึงเป็ นการดําเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงือนไขต่างๆ
ในการซือสินค้าเช่นเดียวกับทีบริษัททํารายการกับผูจ้ ดั
จําหน่ายสินค้ารายอืนๆ ของบริษัท

193.56 - STP มีการใช้บริการซ่อมแซมยานพาหนะ ติดตังและ
เช่าเครือง GPS โดยมีมาตรฐานการพิจารณาการใช้
บริการ DTC เช่นเดียวกับการใช้บริการผูใ้ ห้บริการราย
15.89
อื น ทังนี การคิ ด อัต ราค่ า บริก ารเป็ น ไปตามเกณฑ์
เดียวกันกับอัตราค่าบริการผูใ้ ห้บริการรายอืน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
รายการตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัท
ย่อ ย และมี ร าคาหรือ ค่า บริก าร และเงื อนไขการค้า
เช่นเดียวกับทีบริษัทเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก
- - บริษัทมีการซือกะลาปาล์มจาก JSD ซึงเป็ นการนําเข้า
สินค้าจากประเทศมาเลเซีย ก่อนทีบริษัทจะสามารถ

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

16. Destiny Holdings
(M) Sdn Bhd
(“DHSB”)

ลักษณะรายการ
จาก JSD ซึงเป็ นการซือจากประเทศ
มาเลเซี ย เพื อส่ง ออกไปต่า งประเทศ
และนํา มาจํา หน่ า ยในประเทศ โดย
JSD ก็ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ จํ า ห น่ า ย
เชือเพลิงชีวมวลเช่นเดียวกับบริษัทแต่
ตังอยู่ในมาเลเซีย โดยมีราคาซือและ
เงือนไขการค้าเช่นเดียวกับทีบริษัททํา
รายการกับบุคคลภายนอก
เจ้าหนีการค้า
- เกิ ด ขึ นจากการซื อกะลาปาล์ม จาก
ABR ตามสัญญาซือขาย และมูลค่า
สินค้าทีได้รบั เกินกว่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าสินค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าต่างประเทศ
- เป็ นเงิ น ที บริ ษั ท จ่ า ยล่ ว งหน้า ให้แ ก่
JSD เป็ นค่าสินค้าทีบริษัทมีสญ
ั ญาจะ
ซือกับ JSD ก่อนที ABE และ ABR จะ
เริมดําเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด (ABE)
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด (ABE)
- เป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเช่า ค่า

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

102.12

-

-

-

318.20

219.78
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
จัดตังบริษัทย่อย ABE และ ABR และดําเนินการซือ
ขายผ่าน ABE และ ABR เองได้ โดยเป็ นการ
ดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เพือให้บริษัทสา
มารจัด ซื อจัด หากะลาปาล์ม ในมาเลเซี ย ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ โดยมีราคาและเงือนไขต่างๆ ในการซือ
ตามสัญญาทีตกลงกัน เช่นเดียวกับทีบริษัททํารายการ
กับผูจ้ ดั จําหน่ายต่างประเทศรายอืนๆ ของบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดัง กล่า วเป็ น รายการที สมเหตุส มผล เนื องจากเป็ น
94.58
รายการตามการดําเนิ นธุรกิ จปกติ ของบริษัท และมี
ราคาและเงือนไขการค้า เช่นเดียวกับทีบริษัทเข้าทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
-

96.81 - ABE
มี ก ารเช่ า พื นที สํา นั ก งาน พร้ อ มจ่ า ยค่ า
สาธารณูปโภค และค่าบริหารจัดการ ตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่า รายการ

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
ดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการ
ตามการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และมี ร าคาและ
เงื อนไขการค้า เช่ น เดี ย วกับ ที บริ ษั ท เข้า ทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก

สาธารณูปโภค ซึงมีราคาและเงือนไข
เป็ นไปตามตลาดทัวไป
ค่าบริหารจัดการ (ABE)
- DHSB ดําเนินการบริหารจัดการด้าน
สํานักงานให้กบั ABE และเรียกเก็บค่า
บริหารจัดการเป็ นรายเดือน
ค่าวัสดุสาํ นักงานสินเปลือง (ABE)
- เป็ นค่าใช้วสั ดุสาํ นักงานสินเปลือง ซึงใช้
ระหว่างการเช่าสํานักงาน ซึงมีราคาและ
เงือนไขเป็ นไปตามตลาดทัวไป

17. Destiny Integrated
Logistics Services
Sdn Bhd(“DILS”)

เจ้าหนีอืน (ABE)
เกิดขึนจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าบริหาร
จัดการ และค่าวัสดุสาํ นักงานสินเปลือง

6.24

20.23

ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายสินค้า
ค่าบริก ารและดําเนิน การท่า เรือ (ABE)
- เป็ นค่าใช้จ่ายของ ABE เกียวกับการซือ
กะลาปาล์มจาก JSD ดังทีกล่าวไว้ก่อน

1,697.01

877.07
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-

- บริษัทย่อยมีการเช่าคลังสินค้าและบริการรถตัก
จาก DILการคิดอัตราค่าบริการเป็ นไปตามเกณฑ์เดียวกัน
กับอัตราค่าบริการผูใ้ ห้บริการรายอืน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่า รายการ

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2561
2562
2563

ห น้ า นี ซึ ง มี ร า ค า แ ล ะ เ งื อ น ไ ข
เช่ น เดี ย วกั บ ที DILS ให้บ ริ ก ารกั บ
บุคคลภายนอก
18. AJ Biomass SDN.
BHD. (“AJB”)

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

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE)
- ค่าอุปกรณ์คลุมผ้าใบ
- เป็ นค่าแรงงานคนในการจัดเก็บสินค้า

367.88

425.85

273.49

เจ้าหนีอืน (ABE)
เกิดขึนจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าบริหาร
จัดการ และค่าวัสดุสาํ นักงานสินเปลือง

35.49

173.34

114.11

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ABE)
- เป็ นค่าโทรศัพท์สาํ นักงาน
เจ้าหนีอืน (ABE)
เกิ ดขึ นจากการใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์
สํานักงาน

35.61

32.00

-

5.75

2.64

-
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง
กัน
ดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการ
ตามการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และมี ร าคาและ
เงื อนไขการค้า เช่ น เดี ย วกับ ที บริ ษั ท เข้า ทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก
- ค่าแรงงานคนในการจัดเก็บสินค้าของ ABE โดยมีการ
จ่ายค่าแรงตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการ
ตามการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และมี ร าคาและ
เงื อนไขการค้า เช่ น เดี ย วกับ ที บริ ษั ท เข้า ทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก
- ค่าโทรศัพท์สาํ นักงานถูกเรียกเก็บตามการใช้งานจริง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นรายการ
ตามการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท และมี ร าคาและ
เงื อนไขการค้า เช่ น เดี ย วกับ ที บริ ษั ท เข้า ทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก

มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
ในการทํารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือ
บุคคลทีเกียวโยงกันนัน บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสังของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี ผูท้ ีมีสว่ นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณีทีกฎหมายกําหนดให้รายการระหว่างกันนันต้องได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัด
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพือพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นในการทํารายการและความ
สมเหตุสมผลของรายการนัน ๆ ทังนี ในการเข้าทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไป และรายการที
เป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้าโดยทัวไป ให้เป็ นไปตามหลักการดังนี
(ก)
การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไป
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันทีเป็ นข้อตกลงทาง
การค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องได้ หาก
รายการดังกล่าวนันมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ชู นจะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง
(แล้วแต่กรณี)
ทังนี บริษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าวเพือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
(ข)
การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้าโดยทัวไป
การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้าโดยทัวไปจะต้องได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อ ไป ทังนี ให้ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมทังข้อ บัง คับ ประกาศ และคํา สังของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน
ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจจะเกิดขึน บริษัทจะ
แต่งตังผูเ้ ชียวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพือให้มนใจว่
ั
าการเข้าทํา
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสําคัญ ทังนี บริษัทจะเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท

2.
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3.

นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต และแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนันคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้อบังคับ ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัท
ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทคาดว่าจะมีการทํารายการระหว่างกันกับ
บริษัทในกลุม่ และ/หรือ บุคคลทีเกียวโยงกัน ในลักษณะทีเป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการ
ให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงสามารถสรุปได้ดงั นี
1. การซือหรือจําหน่ายสินค้าระหว่างบริษัทในกลุม่ และบริษัททีอาจมีความขัดแย้ง ซึงเป็ นธุรกิจปกติของบริษัท
โดยมีการกําหนดราคาขายตามวิธี Cost Plus Pricing Method กล่าวคือ เป็ นการกําหนดราคาขายจากต้นทุน
เชือเพลิงชีวมวล บวกค่าขนส่ง บวกค่าใช้จ่ายในการขาย เป็ นต้น บวกกําไรขันต้น ซึงนโยบายการกําหนดราคา
ดังกล่าวเป็ นเงือนไขเดียวกันกับราคาขายทีขายให้แก่บคุ คลอืนทัวไป
2. การให้หรือรับบริการขนส่งสินค้าระหว่างบริษัทในกลุม่ และบริษัททีอาจมีความขัดแย้ง ซึงถือเป็ นธุรกิจสนับสนุน
ธุรกิ จปกติ โดยราคาขนส่งเป็ นราคาทีตกลงกันตามสัญญา และมีเงื อนไขเป็ นมาตรฐานเดียวกับทีบริษัทมี
ข้อตกลงกับบริษัทให้บริการขนส่งอืนในอุตสาหกรรม
3. การทําสัญญาเช่าพืนทีอาคาร จากบริษัททีอาจมีความขัดแย้ง โดยคิดค่าเช่าพืนทีและค่าบริการในอัตราที
สามารถเทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม รายการเช่าห้องเก็บเอกสารบัญชีจาก
นายกิติชยั เดชไพบูลย์ยศนัน จะไม่เกิดรายการขึนอีกในอนาคต เนืองจากปั จจุบนั บริษัทได้ยา้ ยทีเก็บเอกสาร
บัญชีจากพืนทีของนายกิติชยั เป็ นพืนทีในสํานักงานใหญ่แล้ว
4. รายการเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง ซึงเป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกําหนดราคาค่าเช่าจะคํานึงถึงต้นทุนในการได้มาซึงทรัพย์สิน
และความเหมาะสมของราคาเช่าในท้องตลาดเป็ นสําคัญ โดยจะมีการทําสัญญาเช่า และกําหนดเงือนไขให้
ชัดเจนและเป็ นธรรมสามารถเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรม
5. รายการให้บริการและ/หรือรับบริการต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง ซึงถือเป็ นการทํารายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ราคาค่าบริการและเงือนไขทางการค้า
หรือข้อตกลงอืนๆ จะต้องมีลกั ษณะใกล้เคียงกับทีบริษัทได้รบั หรือชําระให้แก่บคุ คลภายนอกแล้วแต่กรณี
ทังนี หากเกิดรายการระหว่างกันขึน บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการหรือขันตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่าง
กันตามทีกล่าวไปแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึงต่อไปจะ
เรียกรวมว่า “บริษัท”) สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 โดยการวิเคราะห์ในหัวข้อนีจะอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ผลการดําเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล โดยเริมต้นจากผลิตภัณฑ์ทีได้จาก
การแปรรูปไม้ เช่น เศษฟื น ขีกบ ขีเลือย จนประเทศไทยเริมเห็นความสําคัญกับเชือเพลิงชีวมวลมากขึน บริษัทจึงได้มีการขยาย
ประเภทผลิตภัณฑ์เพิมขึน เช่น กะลาปาล์ม ชีวมวลอัดแท่ง และไม้สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ และเพือเกิดความคล่องตัวในการ
จัดหาและจัดจําหน่าย บริษัทได้มีการดําเนินการขนส่งสินค้าเองด้วยภายใต้การบริหารจัดการของ STP ซึงเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัท ร่วมกับการจ้างผูด้ าํ เนินการขนส่งภายนอก เพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการขนส่งสินค้า นอกจากการ
จําหน่ายภายในประเทศแล้ว บริษัทได้ขยายขอบข่ายการจําหน่ายไปยังต่างประเทศ และเมือความต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวล
ทังในประเทศและต่างประเทศเพิมมากขึน ในขณะทีกําลังการผลิตเชือเพลิงชีวมวลในประเทศมีจาํ กัด บริษัทจึงได้มีการจัดหา
เชือเพลิงชีวมวลจากแหล่งผลิตต่างประเทศ จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพือจะได้เป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลา
ปาล์มรองรับการขยายการเติบโตอย่างต่อเนืองของธุรกิจการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท
ปริมาณการขายชีวมวลโดยรวมของบริษัท ในปี 2562 และ 2563 มีปริมาณเท่ากับ 498.17 พันตัน และ 525.81
พัน ตัน ตามลํา ดับ โดยปริ ม าณการขายสิน ค้า โดยรวมในปี 2563 เพิ มขึนเมื อเที ย บกับ ปี 2562 ปริม าณการขายสิ น ค้า
ต่างประเทศมีปริมาณขายทีเพิมสูงขึน ในขณะทีปริมาณการขายในประเทศลดลงเนืองจากภาวะขาดแคลนสินค้า

ปริมาณการขาย
-ในประเทศ
-ต่างประเทศ
รวม

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
พันตัน
ร้อยละ
พันตัน
ร้อยละ
พันตัน
ร้อยละ
407.38
81.68
393.34
78.96
381.99
72.65
91.34
18.32
104.84
21.04
143.82
27.35
498.73
100.00
498.17
100.00
525.81
100

2562-2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(3.45)
14.78
(0.11)

2563-2562
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(2.89)
37.18
5.55

ปริมาณการขายในประเทศ
สินค้าหลักในประเทศของบริษัทในปี 2563 คือ กะลาปาล์ม ไม้และไม้สบั และขีกบ ตามลําดับ ซึงปริมาณการขาย
สินค้าลดลง 2.89% จากปริมาณการขายไม้และไม้สบั ซึงเป็ นสินค้าทีมีระดับราคาตําเมือเทียบกับชีวมวลชนิดอืน อย่างไรก็
ตาม ปริมาณการขายไม้สบั ทีลดลงถูกทดแทนด้วยปริมาณทีเพิมขึนของกะลาปาล์มซึงเป็ นสินค้าทีมีระดับราคาทีสูงกว่า
ปริมาณการขายต่างประเทศ
สินค้าหลักต่างประเทศของบริษัทในปี 2563 คือ ไม้และไม้สบั กะลาปาล์ม และชีวมวลอัดแท่ง ตามลําดับ ปริมาณ
การขายต่างประเทศเพิมขึน 37.18% จากปริมาณการขายไม้สบั ส่งออกเพิมขึนอย่างมากในปี นี ในขณะทีปริมาณการขาย
ชีวมวลอัดแท่งลดลง จากความต้องการชีวมวลในตลาดคู่คา้ ลดลง ส่งผลให้ราคาตลาดของสินค้าชีวมวลอัดแท่งมีแนวโน้ม
ลดลงในช่วงทีผ่านมา
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ราคาขายสินค้าเฉลีย
สินค้าชีวมวลของบริษัทมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายชนิด และสินค้าแต่ละชนิดมีระดับราคาทีแตกต่างกันทัง
ในด้านของราคาขาย และกําไร โดยราคาขายสินค้าเฉลียของบริษัทในช่วงปี 2561 - 2563 มีดงั นี
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ราคาขาย
ราคาขายสินค้าเฉลีย

2561

2562

2563

บาท

บาท

บาท

2,577.85

2,590.73

2,916.76

ในปี 2563 ราคาสินค้าเฉลียเพิมขึน 11.2% จากปริมาณการขายส่งออกไม้สบั ทีมีราคาสูง และ และราคาตลาดของ
กะลาปาล์มทีสูงขึน เนืองจากสินค้าขาดตลาด
ผลการดําเนินงานทางการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบียและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) จากส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
1,288.83
9.38
1,298.21

2562-2561
2563-2562
เปลียนแปลง เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

99.28
0.72
100.00

1,323.67
8.33
1,332.00

99.37
0.63
100.00

1,548.37
15.48
1,563.85

99.01
0.99
100.00

2.70
(11.21)
2.60

16.98
85.83
17.41

(1,081.22) (83.29)
(165.16) (12.72)
(83.66)
(6.45)
(1,330.04) (102.45)
(31.83)
(2.45)
(11.42)
(0.88)
(43.25)
(3.33)
7.29
0.56
(35.96)
(2.77)
(31.15)
(2.40)

(1,058.61)
(195.69)
(88.85)
(1,343.15)
(11.15)
(12.69)
(23.84)
1.51
(22.33)
(15.66)

(79.47)
(14.69)
(6.67)
(100.84)
(0.84)
(0.95)
(1.79)
0.11
(1.68)
(1.18)

(1,266.92)
(194.23)
(67.75)
(1,528.90)
34.95
(11.88)
23.07
(5.97)
17.10
18.60

(81.01)
(12.42)
(4.33)
(97.77)
2.23
(0.76)
1.48
(0.38)
1.09
1.19

(14.27)
4.42
13.66
9.39
(64.98)
11.14
44.88
(79.29)
(37.90)
49.74

19.68
(0.75)
23.75
13.83
413.51
(6.40)
196.76
(495.36)
176.57
218.80

รายได้
รายได้รวมของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ และรายได้อืน โดยรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการเป็ นรายได้ทีเกิดจากการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัท 2 ประเภท ดังนี
(1) รายได้จากการขายสินค้า ซึงเป็ นรายได้หลักของบริษัท เกิดจากการดําเนินธุรกิจของ ABM และบริษัทย่อยใน
ประเทศคือ PPP และบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ ABI ในประเทศอินโดนีเซีย และ ABE และ ABR ในประเทศ
มาเลเซีย โดยบริษัทย่อยในต่างประเทศจะทําหน้าทีจัดหา และรวบรวมกะลาปาล์มทีผลิตในประเทศอินโดนีเซีย
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และมาเลเซีย เพือจําหน่ายต่อให้แก่ ABM และ PPP ตามแผนการจําหน่ายทีเกิดจาก ABM และ PPP ซึงเป็ นผู้
ติดต่อและรับคําสังซือจากลูกค้าทังในประเทศและต่างประเทศ
(2) รายได้จากการให้บริการขนส่ง เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยคือ STP ซึงบริษัทจัดตังขึนเพือให้บริการ
ขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกให้กบั ABM และ PPP เป็ นหลัก และหากในกรณีทีมีกาํ ลังการให้บริการเหลือในบาง
ช่วงเวลา STP ก็จะมีการให้บริการขนส่งแก่บริษัททีเกียวข้องกันและบริษัทอืน เพือให้เกิดประสิทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานสูงสุด
รายได้รวมของบริษัทในปี 2562 และ 2563 คือ 1,332.00 ล้านบาท และจํานวน 1,563.85 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
ปี 2563 มีรายได้เพิมขึน 231.85 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 17.41 เมือเทียบกับปี ก่อน โดยรายได้หลักกว่าร้อยละ 99
ของรายได้ร วมเป็ นรายได้จากการขายสินค้า นอกจากการขายสินค้าแล้ว ยังมีรายได้จากการให้บริการขนส่งแก่บริษัท ที
เกียวข้องกันและบริษัทอืนสัดส่วนประมาณร้อยละ 0 - 1 ของรายได้รวม ส่วนทีเหลือเป็ นรายได้อืน ซึงประกอบด้วยรายได้จาก
การขายสินทรัพย์ กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และอืนๆ เป็ นต้น
รายได้รวมของบริษัทในปี 2561 – 2563 สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี
2562-2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

ณ วันที 31 ธันวาคม
โครงสร้างรายได้
2561
ล้านบาท

2562
ร้อยละ

ล้านบาท

2563
ร้อยละ

ล้านบาท

2563-2562
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการ
1. รายได้จากการขายสินค้า
1,283.76
99.01
1,314.55
98.69
1,535.06
98.16
2.40
2. รายได้จากการให้บริการขนส่ง
3.51
0.27
9.13
0.69
13.31
0.85
160.11
รวมรายได้จากการขายสินค้า
99.37
99.01
2.83
1,287.27
99.28
1,323.67
1,548.37
และการให้บริการ
รายได้อืน /
9.38
0.72
8.33
0.63
15.48
0.99
(11.19)
2.73
รวมรายได้
1,296.64
100
1,332.00
100
1,563.85
100
1/
หมายเหตุ: รายได้อืน ประกอบด้วย รายได้จากการชดเชยชนะคดี หนีสูญได้รบั คืน กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ กําไรจากอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ประกอบด้วยรายได้ 3 ประเภท คือรายได้จากการขายสินค้าซึงเป็ นรายได้หลักของบริษัท
รายได้จากการให้บริการขนส่ง และรายได้อืน
(1) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้า ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์เชือเพลิงชีวมวล โดยบริษัทมีรายได้จากการขายเชือเพลิงชีว
มวลจํานวน 1,314.55 ล้านบาท และ 1,535.06 ล้านบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลําดับ ซึงรายได้จากการขายสินค้าของปี
2563 เพิมขึนจากปี 2562 จํานวน 220.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.77 สาเหตุเกิดจากปริมาณการขายชีวมวลทีมีราคา
สินค้าเฉลียสูงเพิมขึน
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16.77
45.78
16.98
85.80
17.41

หากพิจารณาการจําหน่ายสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์ บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าทังในประเทศ และต่างประเทศ
โดยมีการจําหน่ายในประเทศเป็ นหลักคิดเป็ นร้อยละ 70 - 91 ของยอดจําหน่ายสินค้าทังหมด สัดส่วนการจําหน่ายสินค้าใน
ประเทศและต่างประเทศ สําหรับปี 2561 – 2563 สามารถแสดงได้ดงั แผนภาพต่อไปนี
ตารางแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์ในปี 2561 – 2563
โครงสร้างรายได้จาก
การขายสินค้าและ
บริการตาม
ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย

ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
ล้านบาท

2562
ร้อยละ

ล้านบาท

2563
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2562-2561
2563-2562
เปลียนแปลง เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

938.083

72.87

928.69

70.16

1,026.89

66.32

(1.00)

10.57

- เอเชีย

349.182

27.13

394.99

29.84

521.48

33.68

13.12

32.02

รวมรายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการ

1,287.27

100

1,323.67

100

1,548.37

100

2.83

16.98

ต่างประเทศ

แผนภาพแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้าแยกตามเขตภูมศิ าสตร์
โดยกําหนดจากสถานทีปลายทางของสินค้าทีบริษัทจัดส่งไปในปี 2561 – 2563
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00

521.48
349.18

394.99

938.08

928.69

1,026.89

2561

2562

2563

1,000.00
800.00
600.00
400.00

ล้านบาท

ประเทศไทย

ต่างประเทศ

บริษัทเริมศึกษาและเปิ ดตลาดส่งออกสินค้าไปต่างประเทศตังแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จาก
การส่งสินค้าไปจําหน่ายต่างประเทศ (อิงจากสถานทีจัดส่งสินค้าปลายทาง) เป็ นจํานวน 521.48 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2562
จํานวน 220.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 32.02 โดยสินค้าหลักต่างประเทศของบริษัทในปี 2563 คือ ไม้และไม้สบั ชีวมวลอัด
แท่ง และกะลาปาล์ม ตามลําดับ
ในช่วงปี 2561 - 2563 รายได้หลักจากการขายสินค้าของบริษัทมาจากการจําหน่ายกะลาปาล์มซึงคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 52 – 60 ของรายได้รวมจากการขายสินค้าทังหมด รองลงมาเป็ นสินค้ากลุม่ ไม้สบั และส่วนอืนๆ ของไม้คิดเป็ น
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สัดส่วนร้อยละ 13 – 30 ของรายได้รวมจากการขายสินค้า ถัดมาเป็ นเชือเพลิงชี วมวลอัดแท่ง มีสดั ส่วนร้อยละ 6 – 25 ของ
รายได้รวมจากการขายสินค้า ทังนี สัดส่วนการจําหน่ายสินค้าแต่ละประเภทสามารถแสดงได้ดงั แผนภาพดังต่อไปนี
แผนภาพแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้าแต่ละประเภทในปี 2561 – 2563
กะลาปาล์ม
0.00%
9.05%

ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้

ชีวมวลอัดแท่ง
0.06%
6.76%
11.89%

24.39%
25.03%

ขีกบ ขีเลือย และฝุ่นไม้

สินค้าอืนๆ

0.09%
4.62%
5.21%
31.56%

13.81%

52.75%

56.26%

58.52%

2561

2562

2563

ในบรรดาสินค้าเชือเพลิงชีวมวลทีบริษัทจําหน่ายทังหมด กะลาปาล์มถือว่าเป็ นผลพลอยได้จากการแปรรู ปพืชผลทาง
การเกษตรทีมีปริมาณความต้องการมากทีสุด เนืองจากเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมีค่าความร้อนสูง และมีแหล่งผลิตทีเพียงพอ
รองรับความต้องการทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึงบริษัทก็เล็งเห็นถึงแนวโน้มดังกล่าว จึงทําให้ในช่วงทีผ่านมา บริษัทให้ความสําคัญใน
การเพิมประสิทธิภาพในการจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบุกตลาดการจําหน่ายกะลา
ปาล์มเพิมขึนจากเดิมทีเน้นจําหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มขีกบและขีเลือย ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนรายได้จากการจําหน่าย
สินค้าแต่ละประเภทดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น
ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ชีวมวลอัดแท่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.89 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 ทีร้อยละ 24.39
ของรายได้รวม ลดลงเนืองจากสถานการณ์ตลาดชีวมวลในต่างประเทศประสบปั ญหาความต้องการลดลงในกลุม่ ประเทศลูกค้า
เป้าหมาย ในขณะทีผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ โดยเฉพาะไม้สบั มีสดั ส่วนต่อรายได้รวมเพิมขึนจากร้อยละ
13.81 ในปี 2561 สูร่ อ้ ยละ 25.03 เติบโตจากปริมาณการส่งออกไม้และไม้สบั ไปยังต่างประเทศ
ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ โดยเฉพาะไม้สบั มีสดั ส่วนต่อรายได้รวมเพิมขึนจากร้อยละ
25.03 ในปี 2562 สูร่ อ้ ยละ 31.56 เติบโตจากปริมาณการส่งออกไม้และไม้สบั ไปยังต่างประเทศ ในขณะทีผลิตภัณฑ์ชีวมวลอัด
แท่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.21 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2562 ทีร้อยละ 11.89 ของรายได้รวม ลดลงเนืองจากสถานการณ์
ตลาดชีวมวลในต่างประเทศประสบปั ญหาความต้องการลดลงในกลุม่ ประเทศลูกค้าเป้าหมาย
(2) รายได้จากการให้บริการขนส่ง
ปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท นอกจากเรืองของแหล่งผลิตสินค้าแล้ว
การบริหารการขนส่งสินค้าก็นบั เป็ นสิงสําคัญอันจะทําให้การดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้จดั ตังบริษัทย่อยคือ
STP ขึนมาเพือดําเนินการขนส่งสินค้าให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นหลัก และหากมีกาํ ลังการให้บริการเหลือในบางช่วงเวลา STP
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จะให้บริการขนส่งกับบริษัททีเกียวข้องกันและบริษัทอืน โดยมีการวางแผนการขนส่งเพือให้มีการใช้รถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
รายได้จากการให้บริการซึงเป็ นการให้บริการขนส่งกับบริษัททีเกียวข้องกันและบริษัทอืนเพิมขึนจากปี 2562 ที 9.13 ล้านบาท
เป็ น 13.31 ล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิมขึน 4.18 ล้านบาท จากบริษัทมีการให้บริการขนส่งแก่บริษัททีเกียวข้องกันและบริษัท
เพิมขึน
(3) รายได้อืน
รายได้อืนของบริษัทในปี 2562 และ 2563 มีจาํ นวน 8.33 ล้านบาท และ 15.48 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงรายได้อืน
ประกอบด้วย 1) กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินรวม ในปี 2562 และ 2563 มี
จํานวน 2.13 ล้านบาท และ 4.04 ล้านบาท ตามลําดับ
2) ในปี 2563 บริษัทได้รบั หนีสูญได้รบั คืน เป็ นรายได้อืนจํานวน 5.3 ล้านบาท
3) รายได้จากการให้บริการขนส่งงานนอก จํานวน 2.9 ล้านบาท
ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ และกําไรขันต้น
(1) ต้นทุนขายสินค้า และกําไรขันต้น
ต้นทุนขายสินค้าของบริษัทในปี 2562 และปี 2563 มีจาํ นวน 1,051.22 ล้านบาท และ 1,256.69 ล้านบาท ตามลําดับ
ซึงต้นทุนขายสินค้าของปี 2563 เพิมขึนจากปี 2562 จํานวน 205.47 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.54 โดยการเพิมขึน
สัมพันธ์กับยอดขายทีเพิม ในขณะทีปี ก่อนมุ่งเน้นการขนส่งทางตรง ทําให้บริษัทมีตน้ ทุนการเก็ บรักษาในคลังสินค้าลดลง
ในขณะทีอัตรากําไรขันต้นของบริษัทในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับร้อยละ 20.03 และร้อยละ 18.18 ซึงบริษัทอัตรากําไรขันต้น
ลดลงจากปี ก่อน เนืองจากในปี 2563 เน้นการเก็บสินค้าเขาคลัง เพือควบคุมคุณภาพคลัง ในช่วงสินค้ากะลาปาล์มขาดแคลน
ทังผลผลิตภายในประเทศ และปั ญหาการนําเข้าสินค้า ในระหว่างปี 2563 เป็ นผลให้อตั รากําไรขันต้นลดลง
(2) ต้นทุนการให้บริการ และกําไรขันต้น
บริษัทมีตน้ ทุนการให้บริการขนส่งจํานวน 7.39 ล้านบาท และ 10.23 ล้านบาท ในปี 2562 และปี 2563 ตามลําดับ
เพิมขึนร้อยละ 38.43 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการขนส่งเพิมขึนตามปริมาณการให้บริการขนส่ง ซึงคิดเป็ นอัตรากําไร
ขันต้นร้อยละ 19.06 และร้อยละ 23.12 ตามลําดับ จากบริษัทไม่มีนโยบายขยายรถบรรทุกขนส่งของบริษัทเอง เน้นการใช้
เครือข่ายรถร่วม ช่วงทีผ่านมาบริษัทจึงมีการขายรถบรรทุกขนส่งทีอายุการใช้งานนานมากออก เพือให้การบริหารจัดการขนส่งมี
ประสิทธิภาพขึน เพือให้บริการขนส่งแก่บริษัททีเกียวข้องกันและบริษัทอืน เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(1) ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย ในปี 2562 และ 2563 บริษัทมีตน้ ทุนในการจัดจําหน่าย อยูท่ ี 195.69 ล้านบาท และ 194.23
ล้านบาท โดยในปี 2563 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย ลดลงเล็กน้อยเมือเทียบกับปี 2562 ค่าขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็ นออกจาก
คลังทําให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพือขายตํากว่า ในขณะทีช่วง 2562 บริษัทเน้นกลยุทธ์การขายแบบส่งตรง (Direct
shipment) ทําให้คา่ ใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายสูง
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(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2562 และ 2563 บริษัทมีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารอยูท่ ี 88.85 ล้านบาท และ 67.75 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 6.67 และร้อยละ 4.33 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อย
ละ 23.75 เมือเปรียบเทียบปี 2562 เนืองจากในปี 2562 มีการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ และการตังสํารองสินค้าคงเหลือ
ทังนี ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงาน ซึงคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รองลงมาคือ ค่าเช่าและบริการ ซึงรวมถึงค่าเช่าทรัพย์สินในการดําเนินงาน เช่นค่าเช่าสํานักงาน เป็ น
ต้น ค่าบริการ เช่นค่าบริการวิชาชีพ ค่าทีปรึกษา ค่าบริการตรวจสอบภายใน ค่าตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงิน
และค่าอบรม/สัมมนา เป็ นต้น ลําดับถัดมาจะเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย เป็ นต้น นอกจากนี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังประกอบด้วยค่าใช้จ่ายไม่ปกติ เช่น ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินค้า ค่าสํารอง/ตัดจําหน่ายสินค้าไฟ
ไหม้ ค่าสํารองหนีสงสัยจะสูญ และหนีสูญ และค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตรา
สารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เป็ นต้น
ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทมีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 12.69 ล้านบาท และ 11.88 ล้านบาท ในปี 2562 และปี 2563 ตามลําดับ คิดเป็ น
สัดส่วน ร้อยละ 0.95 และร้อยละ 0.76 ของรายได้รวม ตามลําดับ ต้นทุนทางการเงินลดลงเล็กน้อย จากการบริหารการหมุน
เงินสดให้มีสภาพคล่องดีขนึ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้ภาษี เงินได้จาํ นวน 1.51 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ 5.97 ล้านบาท
ตามลําดับ เนืองจากบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2563 บริษัทมีผลกําไรส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่อยู่ที 18.60 ล้านบาท เพิมขึนเมือเทียบกับปี 2562 ซึงมีผล
ขาดทุนอยูท่ ี 15.66 ล้านบาท
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

2562-2561
2563-2562
เปลียนแปลง เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

25.06

3.87

27.45

3.84

51.23

5.74

9.53

86.63

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

131.03

20.23

158.30

22.14

208.60

23.36

20.81

31.78

สินค้าคงเหลือ

139.24

21.50

153.51

21.47

202.02

22.62

10.25

31.60

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

21.39

3.30

4.22

0.59

4.36

0.49

(80.27)

3.32

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

11.03

1.70

14.92

2.09

4.34

0.49

35.30

(70.92)

327.75

50.61

358.40

50.13

470.55

52.69

9.35

31.28

10.00

1.54

40.00

5.59

40.00

4.48

300.00

0.00

-

-

9.69

1.36

11.39

1.28

100.00

17.54

279.55

43.16

273.70

38.28

345.98

38.74

(2.09)

26.40

1.93

0.30

1.25

0.17

0.67

0.08

(35.39)

(46.40)

19.44

3.00

28.17

3.94

23.73

2.66

44.89

(15.75)

8.97

1.39

3.76

0.53

0.69

0.08

(58.10)

(82.18)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

319.89

49.39

356.56

49.87

422.44

47.31

11.46

18.48

รวมสินทรัพย์

647.64

100.00

714.96

100.00

892.99

100.00

10.39

24.90

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีจาํ นวน 714.96 ล้านบาท และ 892.99 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทประกอบด้วยลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน สินค้าคงเหลือ และทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิมขึนจากปี 2562 จํานวน 178.03 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.90
เนืองจากการเพิมขึนของลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน และสินค้าคงเหลือเป็ นหลัก
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องค์ประกอบของสินทรัพย์ทีสําคัญของบริษัทมีดงั ต่อไปนี
(1) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนของบริษัท ณ สินปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 158.30 ล้านบาท และ 208.60 ล้านบาท
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.14 และร้อยละ 23.36 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามลําดับ โดยมีลกู หนีอืนในสัดส่วนไม่ถึง
ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม ทีเหลือเป็ นลูกหนีการค้า
ณ สินปี 2563 ลูกหนีการค้าของบริษัทอยูท่ ี 201.70 ล้านบาท เพิมขึน 52.25 ล้านบาท จากจํานวน 149.46 ล้านบาท
ณ สินปี 2562 เพิมขึนร้อยละ 31.32 เนืองจากในปี 2563 มียอดขายเพิมขึนมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี อีกทังครบกําหนด
ชําระช่วงหยุดยาว จึงทําให้ลกู หนีการค้าและลูกหนีอืน (ก่อนหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) สูงขึน ดังจะเห็นได้จากลูกหนีการค้า ณ
สินปี 2563 ยอดทีเพิมขึนส่วนใหญ่จะเป็ นลูกหนีทีค้างชําระเกินกว่ากําหนดไม่เกินกว่า 3 เดือน
ลูกหนีการค้าของบริษัท ประกอบด้วย ลูกหนีการค้าในส่วนของกิจการทีเกียวข้องกันและกิจการอืน โดยรายละเอียด
ของลูกหนีการค้าแบ่งตามอายุหนีทีค้างชําระสามารถแสดงได้ดงั นี
ณ วันที

ธันวาคม

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2562-2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

6.30

4.81

7.10

4.48

9.94

4.77

12.70

40.00

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

82.64

63.07

100.92

63.75

97.01

46.51

22.12

(3.87)

เกินกําหนดชําระไม่เกิน เดือน

33.51

25.58

42.52

26.86

93.69

44.92

เกินกําหนดชําระ เดือน แต่ไม่เกิน เดือน
เกินกําหนดชําระ เดือน แต่ไม่เกิน
เดือน

4.48

3.42

0.43

0.27

1.08

0.52

(90.40)

151.16

1.01

0.77

3.55

2.24

0.13

0.06

251.49

(96.34)

เกินกําหนดชําระมากกว่า

0.70

0.53

2.48

1.57

4.32

2.07

254.29

74.19

รวมลูกหนีการค้า

128.64

98.17

157.00

99.18

206.17

98.84

22.05

31.32

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

(. )

(. )

(. )

(. )

(. )

(2.14)

343.53

(40.85)

ลูกหนีการค้า – สุทธิ

126.94

96.87

149.46

94.41

201.70

96.70

17.74

34.96

4.10

3.13

8.84

5.59

6.89

3.30

115.61

(22.06)

208.60 100.00

20.81

31.78

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ตัวเงินรับ

2561

2562

2563

2563-2562
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

ลูกหนีการค้า
แยกตามอายุลูกหนีทีค้างชําระได้ดังนี

เดือน

ลูกหนีอืน
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

131.03 100.00

158.30 100.00

120.34

ณ สินปี 2563 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของบริษัทลดลงเป็ น 4.46 ล้านบาท จากจํานวน 7.54 ล้านบาท ณ สินปี 2562
หรือลดลดง 3.08 ล้านบาท ทังนี บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplifild Approach) โดย
ใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน และในปี 2563 ไม่นาํ ข้อมูลทีมีการ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward – looking information) เกียวกับสถานการณ์ COVID-19 ทียังมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา
และพิจารณาร่วมกับนโยบายในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ดังนี
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- ลูกหนีค้างชําระน้อยกว่า 180 วัน
ไม่ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญ
- ลูกหนีค้างชําระเกิน 181 – 360 วัน
ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 50
- ลูกหนีค้างชําระเกินกว่า 360 วัน
ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100
นโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญข้างต้น บริษัทได้พิจารณาจากประวัติการชําระหนีของลูกหนีทีผ่านมาโดยเห็น
ว่ามีความเพี ยงพอต่อการบริหารจัด การลูกหนีของบริษัท อย่างไรก็ ตาม การพิจารณาค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจะใช้ขอ้ มูล
ประกอบอืนๆ ร่วมด้วย โดยหากไม่ได้มีการตังค่าเผือตามนโยบายดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยผ่าน
ความเห็นจากผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบริหารการเงินและได้รบั อนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การ ทังนี บริษัทจะมีการสอบทานการตังค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง นอกจากนี บริษัทยังพิจารณาความเพียงพอของการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
เป็ นการเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกหนีแต่ละราย ซึงพิจารณาจากฐานะการเงิน ประวัติการชําระเงินในอดีต ปริมาณหนีคงค้าง
เทียบกับความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง อย่างไรก็ตาม ลูกหนีทีเคยมีประวัติการชําระไม่ดี
ค้างชําระเป็ นเวลานาน หรือมีปัญหาเรืองฐานะการเงิน บริษัทจะควบคุมดูแลลูกหนีดังกล่าวเป็ นพิเศษ และจะพิจารณาตังค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญเป็ นรายๆ ไป
- ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืนคือลูกหนีทีเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจ่ายล่วงหน้าและตัดจ่ายตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน เงินทดรองจ่ายพนักงาน ลูกหนีเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน เป็ นต้น โดย ณ สินปี 2563 บริษัทมียอดลูกหนีอืนจํานวน 8.84
ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2562 จํานวน 6.89 ล้านบาท ทังนี ลูกหนีอืนของบริษัทโดยปกติจะเป็ นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของ
สินทรัพย์รวม
(2) สินค้าคงเหลือ
ณ สินปี 2562 และ 2563 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสุทธิ (หลังหักค่าเผือมูลค่าสินค้าลดลง) จํานวน 153.51 ล้าน
บาท และ 202.17 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.47 และร้อยละ 22.64 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยปี 2563 มียอด
สินค้าคงเหลือสุทธิเพิมขึนจากปี 2562 จํานวน 48.66 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.70 โดยสินค้าคงเหลือเพิมขึนจากการ
กักตุนสินค้าประเภทกะลาปาล์ม ในช่วงทีสินค้ามีราคาตําเนืองจากนอกฤดูผลผลิต และนําเข้าสินค้าในช่วงสินปี อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังคงมีนโยบายบริหารสินค้าคงเหลือให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
(3) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
การจัดซือสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีเงือนไขการชําระเงินแบบจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าในจํานวนทีกําหนดไว้ใน
สัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของการโอนเงินให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้าล่วงหน้าเป็ นค่าสินค้าจํานวนหนึง และเมือได้รบั สินค้า
จะนํามูลค่าของสินค้าทีได้รบั ไปตัดยอดเงินจ่ายล่วงหน้า จนกว่าเงินทีจ่ายล่วงหน้าจะลดลงตํากว่ายอดเงินทีตกลงกันไว้ บริษัท
ก็จะทําการโอนเงินจ่ายล่วงหน้ากลับไปให้ผผู้ ลิตสินค้าให้เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้าทีกําหนดไว้ในสัญญาซือขายสินค้า ทังนี
จํานวนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าสําหรับผูผ้ ลิตสินค้าแต่ละรายจะขึนอยู่กับปริมาณสินค้าทีผูจ้ ัดจําหน่ายมีขอ้ ตกลงทีจะขาย
ให้กบั บริษัท การดําเนินนโยบายจ่ายชําระค่าสินค้าล่วงหน้านีเป็ นลักษณะทัวไปสําหรับธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีว
มวล ซึงเป็ นไปเพือประกันว่าผูผ้ ลิตสินค้าจะขายสินค้าทีผูผ้ ลิตผลิตได้ให้แก่บริษัทตามจํานวนทีได้มีการทําข้อตกลงกันไว้ ทังนี
บริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงิ นเครดิตทังสําหรับลูกหนีการค้าและเงิ นล่วงหน้าค่าสินค้า เพือพิจารณา
กลันกรองข้อมูลของคูค่ า้ ทีมีขอ้ ตกลงให้บริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า อาทิเช่น ข้อมูลการจดทะเบียนของคู่คา้ และข้อมูลด้าน
การเงิ นรวมถึงข้อมูลธุรกิ จอืน ๆ เป็ นต้น ทังนี คณะอนุกรรมการดังกล่าวนีจะต้องมีผบู้ ริหารสูงสุดด้านบริหารการเงิ นเป็ นผู้
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พิ จ ารณาและให้ค วามเห็ น ด้ว ยทุก ครัง โดยบริษั ท จะจ่ า ยเงิ น ล่ว งหน้า ค่า สิน ค้า ให้แ ก่ คู่ค ้า หลัง จากได้ร ับ การอนุมัติ จ าก
คณะอนุกรรมการดังกล่าวภายใต้วงเงินทีอนุมตั ิแล้วเท่านัน นอกจากนี บริษัทได้บริหารความเสียงจากการจ่ายเงินล่วงหน้าโดย
ลดวงเงินจ่ายล่วงหน้าลงให้เหลือเท่าทีจําเป็ นตามศักยภาพของคูค่ า้ อย่างเหมาะสมด้วย และปรับเปลียนจากการซือผ่านคูค่ า้ ใน
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียทีต้องจ่ายเงินล่วงหน้าจากปริมาณการสังซือคราวละมาก ๆ เป็ นการซือตรงจากผูผ้ ลิตหรือผ่าน
ผูจ้ ัดจําหน่ายรายย่อยที ละปริมาณน้อย ๆ โดยบริษัท ย่อยของบริษั ททังในประเทศอิน โดนี เซีย และมาเลเซีย ซึงเมือได้ร ับ
สินค้าเข้าคลังสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าวครบจํานวนทีจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว บริษัทจึงทําการจ่ายเงินล่วงหน้ากลับไปให้ผขู้ าย
ตามสัญญาซือขายสินค้าถัดไปตามลําดับ
ณ สินปี 2562 และ 2563 บริษัทมียอดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าจํานวน 13.92 ล้านบาท และ 15.73 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 1.94 และร้อยละ 1.7 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ อย่างไรก็บริษัทมีแนวนโยบายทีจะรักษาระดับสินค้าคงเหลือ
ให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม จึงต้องมีคคู่ า้ ธุรกิจทีจะทําให้มนใจได้
ั
วา่ จะมีสนิ ค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
(4) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท ปั จจัยสําคัญทีทําให้บริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนืองมาถึงปั จจุบนั คือการทีบริษัทสามารถจัดหาและรวบรวมสินค้าจากแหล่งต่างๆ เพือจําหน่ายให้กบั
ลูกค้าได้ตลอดทังปี และส่งสินค้าได้ตามคุณภาพทีลูกค้าต้องการภายในเวลาทีกําหนด ซึงการทีบริษัทจะสามารถดําเนินการ
ดังกล่าวได้ บริษัทจําเป็ นต้องมีการลงทุนในคลังสินค้าเพือใช้ในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพสินค้าให้เพียงพอต่อการจําหน่าย
ในช่วงทีสินค้าขาดแคลน และมีการลงทุนในกองรถทีใช้ในการขนส่งสินค้าในขนาดทีบริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษัทได้มีการลงทุนในโรงงานผลิตไม้สบั ชีวมวลอัดแท่ง เครืองบดไม้ เพือเป็ นเจ้าของปั จจัยผลิตชีว
มวล โดยทังนี ณ สินปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) และสินทรัพย์สิทธิการใช้ จํานวน 273.70
ล้านบาท และ 345.96 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.28 และร้อยละ 38.74 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยใน
ปี 2563 ส่วนประกอบของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วย ทีดิน และส่วนปรับปรุงทีดิน จํานวน 219.74 ล้านบาท อาคาร
สิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุ ง 37.67 ล้านบาท เครืองจักรและอุปกรณ์ จํานวน 10.72 ล้านบาท เครืองตกแต่ง ติดตังและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน 1.68 ล้านบาท ยานพาหนะ จํานวน 3.62 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างติดตัง จํานวน 16.48 ล้านบาท
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้-ทีดิน จํานวน 2.85 ล้านบาท และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้-ยานพาหนะ จํานวน 26.95 ล้านบาท
ในปี 2563 สินทรัพย์สทุ ธิเพิมขึน 72.26 ล้านบาทเมือเทียบกับปี 2562 เนืองจากลงทุนในทีดิน และคลังสินค้าระยอง
เครืองจักรผลิตชีวมวลอัดแท่ง และรถบรรทุกเพืองานขนส่ง
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หนีสิน
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

2562-2561
2563-2562
เปลียนแปลง เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

353.13

54.53

354.83

49.63

436.35

48.86

0.48

22.97

46.04

7.11

34.44

4.82

82.05

9.19

(25.20)

138.26

2.03

0.31

1.63

0.23

6.79

0.76

(19.94)

317.80

เงินกูย้ ืมระยะยาว

0.00

0.00

14.93

2.09

20.65

2.31

100.00

38.33

ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย

1.12

0.17

3.93

0.55

0.57

0.06

250.81

(85.49)

2.48

0.38

3.69

0.52

4.92

0.55

48.97

33.12

404.80

62.50

413.44

57.83

551.33

61.74

2.14

33.35

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่วนของหนีสินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

เงินปั นผลค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายและหนีสินหมุนเวียน
อืน
รวมหนีสินหมุนเวียน

0.00

หนีสินไม่หมุนเวียน

0.00

.00

หนีสินระยะยาว

0.00

0.00

78.86

11.03

88.21

9.88

100.00

11.86

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

1.14

0.18

4.25

0.59

19.23

2.15

273.09

352.12

หนีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลัง
ออกจากงาน

2.26

0.35

4.61

0.65

4.66

0.52

104.13

1.01

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

3.40

0.52

87.72

12.27

112.10

12.55

2,480.13

27.79

408.20

63.03

501.17

70.10

663.43

74.29

22.78

32.38

หนีสินภาษี เงินได้รอตัดบัญชี

รวมหนีสิน

หนีสินรวมของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีจาํ นวน 501.17 บาท และ 663.43 ล้านบาท ตามลําดับ
เพิมขึน 162.26 ล้านบาท หรือ 32.38% โดยหนีสินหลักของบริษัทประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน และหนีสินระยะยาว
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องค์ประกอบของหนีสินทีสําคัญของบริษัทมีดงั ต่อไปนี
(1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินถือเป็ นเงินทุนหลักทีใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินประกอบด้วยตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note, “P/N”) สินเชือเพือการนําเข้าสินค้า
(Trust Receipt, “T/R”) และสินเชือเพือการส่งออก (Packing Credit, “P/C”) โดย ณ สินปี 2562 และปี 2563 บริษัทมียอดเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 354.83 ล้านบาท และ 436.35 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 49.63 และร้อยละ 48.86 ของหนีสินรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
(2) เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนของบริษัท ณ สินปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 34.44 ล้านบาท และ 82.05 ล้านบาท
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.82 และร้อยละ 9.19 ของหนีสินรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตามลําดับ

เจ้าหนีการค้าและลูกหนีอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
รวม

2561
ล้านบาท ร้อยละ
21.81
0.47
24.22
0.53
46.03 100.00

ณ วันที 31 ธันวาคม
2562-2561
2563-2562
2562
2563
เปลียนแปลง เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
13.04
0.38
67.62
0.82
(40.21)
(40.19)
21.40
0.62
14.43
0.18
11.64
33.46
34.44 100.00
82.05 100.00
(25.18)
138.24

- เจ้าหนีการค้า
บริษัทมีเจ้าหนีการค้าจํานวน 13.04 ล้านบาท และ 67.62 ล้านบาท ณ สินปี 2562 และปี 2563 ตามลําดับ โดยปกติ
บริษัทจะมีเจ้าหนีการค้าในสัดส่วนทีค่อนข้างตําเมือเทียบกับปริมาณการซือสินค้าในแต่ละปี ทังนี เนืองจากผูผ้ ลิตสินค้าส่วน
ใหญ่จะมีขอ้ กําหนดให้บริษัทชําระเงิ นล่วงหน้าค่าสินค้า หรือหากยินยอมให้ชาํ ระเงินหลังได้รบั สินค้า ระยะเวลาเครดิตจะ
ค่อนข้างสัน แต่ปี 2563 เพิมขึนมากจากการนําเข้าสินค้าช่วงสินปี ทาํ ให้มียอดคงค้างจํานวนเยอะ
- เจ้าหนีอืน
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนีอืน ส่วนใหญ่เกิดจากรายจ่ายเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่
ยังมิได้ชาํ ระ อาทิเช่น โบนัสค้างจ่าย เจ้าหนีกรมสรรพากร ค่าบริการตรวจสอบบัญชีคา้ งจ่าย ค่าบริการขนส่งค้างจ่าย ค่าเช่า
ทีดินและอาคารค้างจ่าย และค่าบริการอืนๆ ค้างจ่าย เป็ นต้น
(3) เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาว ในปี 2563 เพิมขึนจํานวน 15.07 ล้านบาทจากในปี 2562 โดยในปี 2563 บริษัทมีกยู้ ืมระยะเพิมขึน
เพือการลงทุนในคลังสินค้า ที อําเภอตะพง จังหวัดระยอง
(4) หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหนีทีเกิดจากการให้บริการสินเชือของสถาบันการเงินในการซือรถบรรทุกขนส่ง
และรถทีใช้งานอืนๆ ของบริษัท ณ สินปี 2562 และปี 2563 บริษัทมียอดหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 5.87 ล้าน
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บาท และ 39.88 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.82 และร้อยละ 2.91 ของหนีสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
ตามลําดับ
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้

2561
ล้านบาท ร้อยละ

ณ วันที 31 ธันวาคม
2562
2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

2562-2561
2563-2562
เปลียนแปลง เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

150.00
90.51

23.16
13.97

150.00
90.51

20.98
12.66

150.00
90.51

16.80
10.14

0.00
0.00

0.00
0.00

2.48

0.38

2.48

0.35

2.48

0.28

0.11

0.11

6.10
4.30
(10.03)

0.94
0.66
(1.55)

6.10
(11.93)
(12.69)

0.85
(1.67)
(1.77)

6.10
3.36
(12.69

0.68
0.38
(1.47)

0.00
(377.43)
26.50

0.00
(128.17)
3.64

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ เฉพาะส่วน
บริษัทใหญ่

243.36

37.58

224.47

239.30

ส่วนได้สว่ นเสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุน้

(3.92)
239.44
647.64

(0.61)
36.97
100.00

(10.69)
213.79
714.96

31.40
(1.49)
29.90
100.00

26.80
(1.09)
25.71
100.00

(7.76)
172.58
(10.71)
10.39

6.61
(8.85)
7.38
24.90

(9.74)
229.56
892.99

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ ณ สินปี 2562 และปี 2563 มีจาํ นวน 224.47 ล้านบาท และ
239.30 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.40 และร้อยละ 26.80 ของหนีสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ ณ สินปี
2563 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพิมขึน จากการมีกาํ ไรจากการดําเนินงาน
การวิเคราะห์สภาพคล่อง
งบกระแสดเงินสด

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2561

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด

133.18
(36.48)
(121.40)
(0.01)
(1.12)
(10.83)
35.89
25.06
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2562

2563
(42.17)
(36.48)
81.29
(0.04)
(0.22)
2.39
25.06
27.45

12.36
(66.23)
78.12
(0.00)
(0.48)
23.78
27.45
51.23

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
สําหรับปี 2562 บริษัทมีกระแสเงิ นสดลดลงจากผลขาดทุนก่อนภาษี เงินได้จาํ นวน 23.84 ล้านบาท และบริษัทมี
กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดําเนินงาน ประกอบด้วย รายการลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนจ่ายเพิมขึน 33.25 ล้านบาท สินค้า
คงเหลือเพิมขึน 19.88 ล้านบาท และเจ้าหนีการค้าลดลง 11.69 ล้านบาท รวมทังดอกเบีย และภาษี เงินได้ 11.54 ล้านบาท
สําหรับปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 12.36 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัท
มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 2563 จํานวน 17.10 ล้านบาท และเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนเพิมขึนจํานวน 54.6 ล้านบาท ถึงแม้บริษัท
มี ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนจากกิจการอืนเพิมขึนจํานวน 47.26 ล้านบาท และการเพิมขึนของสินค้าคงเหลือเป็ นจํานวน
56.13 ล้านบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสําหรับกิจกรรมลงทุนจํานวน 36.48 ล้านบาท เนืองจากเงินฝากธนาคารทีติด
ภาระคําประกัน จํานวน 30 ล้านบาท และการซือทรัพย์สนิ ต่อเนืองจากการก่อสร้างโรงงานทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 12.60
ล้านบาท
ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสําหรับกิจกรรมลงทุนจํานวน 66.23 ล้านบาท เนืองจากซือทรัพย์สินเป็ นทีดิน
พร้อมสิงปลูกสร้างที จังหวัดระยอง จํานวนประมาณ 46.5 ล้านบาท และซือเครืองจักรสําหรับโรงผลิตชีวมวลอัดแท่ง และไม้บด
ทีคลัง จังหวัดสมุทรสาคร
เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 81.29 ล้านบาท มาจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เพือการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานไม้สบั ที อําเภอบางกุง้ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 78.12 ล้านบาท มาจากเงินกูร้ ะยะสัน เพือจัดหา
วัตถุดิบ ซึงบริษัทมีการนําเข้าสินค้าในช่วงไตรมาสที 4 เพิมขึนเมือเทียบกับช่วงปลายปี ก่อน เพือรองรับความต้องการของตลาด
และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพือการลงทุนในทีดิน และคลังสินค้า จังหวัดระยอง
อัตราส่วนทางการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
อัตราส่วนทางการเงิน
2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
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0.81
0.47
0.25
11.58
31.53
4.54
80.46
24.22

2562

0.89
0.52
(0.13)
9.15
39.89
7.23
50.47
26.31

2563

0.85
0.49
(0.03)
8.44
43.24
7.12
51.24
21.75

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
อัตราส่วนทางการเงิน
2561
ระยะเวลาชําระหนี
วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(PROFITABILITY RATIO)
อัตราส่วนกําไรขันต้น
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนกําไรอืน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย1/
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)2/
อัตราการจ่ายเงินปั นผล2/

2562

2563

(วัน)
(วัน)

15.07
96.92

13.87
76.49

16.78
77.70

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

16.11
(2.45)
0.72
5.62
(2.40)
(15.88)

20.03
(0.84)
0.63
(2.25)
(1.18)
(6.69)

18.18
2.23
0.99
0.44
1.19
8.02

(%)
(%)
(เท่า)

(4.37)
(11.46)
1.78

(1.64)
(4.03)
1.96

4.35
11.85
1.95

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

1.68
3.44
0.55
-

2.23
(1.68)
(3.96)
-

2.77
2.54
(1.91)
-

อัตราส่วนสภาพคล่อง
สินทรัพย์หมุนเวียนหลักของบริษัท คือลูกหนีการค้า สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ซึงรวมกันคิดเป็ น
ร้อยละประมาณ 40 - 50 ของสินทรัพย์รวม โดยแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลัก ประกอบด้วย เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
และเจ้าหนีการค้า
ทังนี ณ สินปี 2562 และปี 2563 บริษั ท มี อัต ราส่ว นสภาพคล่อ งเท่า กับ 0.89 เท่า และ 0.85 เท่า ตามลํา ดับ มี
อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กน้อย เนืองจากการนําเข้าสินค้าคงเหลือเพิมขึนช่วงปลายปี เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว ทีช้าลงจาก 0.52 เท่า เป็ น 0.49 เท่า ณ สินปี 2562
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียอยู่ที 39.89 วัน และ 43.24 วัน ในปี 2562 และปี 2563 ตามลําดับ เพิมขึนจากเนืองจากเป็ น
การขายในช่วงใกล้สนงวด
ิ
และเป็ นช่วงเทศกาลหยุดยาว ทําให้ได้รบั ชําระล่าช้า ผลให้ลกู หนีการค้าและลูกหนีอืนสูงกว่าปกติ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลียของบริษัทอยู่ที 50.47 วัน และ 51.24 วัน ในปี 2562 และ 2563 ตามลําดับ เนืองจาก
ในช่วงปี 2563 มีช่วงทีสินค้าขาดแคลน จึงเน้นเก็บสินค้าเข้าคลัง และราคาวัตถุดิบสูงขึน จึงทําให้ตน้ ทุนสูงขึน
ระยะเวลาชําระหนีในปี 2562 และปี 2563 อยู่ที 13.87 และ 16.78 ตามลําดับ ช้าลงเนืองจากเจ้าหนีทีเพิมเยอะช่วง
ปลายปี จากการนําเข้าสินค้าเป็ นลอตใหญ่ทีมีระยะเวลาเครดิต ซึงปี ทีผ่านมาเจ้าหนีส่วนใหญ่เป็ นรายย่อย มีเครดิตระยะสัน
ทังนีวงจรเงินสดในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีวงจรเงินสดอยูท่ ี 76.49 วัน และ 77.70 วัน ตามลําดับ
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีอตั รากําไรขันต้นสําหรับการขายสินค้าและการให้บริการร้อยละ 20.03 และร้อยละ
18.18 ตามลําดับ ลดลงเนืองจากบริษัทเน้นการซือสินค้าเข้าคลัง จึงมีตน้ ทุนค่าขนส่งเข้าคลังเพิมขึนเยอะ ทําให้อตั รากําไร
ขันต้นค่อนข้างตํา
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สําหรับปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีอตั ราหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที 1.96 และ 1.95 ตามลําดับ อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ลดลงล็กน้อย เนืองจากสินทรัพย์ทีเพิมขึนช่วงปลายปี คาดว่าจะมีรายได้ในปี 2564
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัต ราส่ว นหนี สิน ต่อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ณ สินปี ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 2.23 เท่า และ 2.77 เท่า
ตามลําดับ โดยแหล่งเงินทุนหลักของบริษัทคือ เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน หนีสินของบริษัทเพิมขึนสอดคล้องกับการ
เพิมขึนของสินทรัพย์ เช่น ลูกหนีการค้า สินค้าคงเหลือ และเงินฝากติดภาระคําประกัน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์โดยเป็ นผูร้ บั ผิด ชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํา กัด (มหาชน) ตลอดจนสารสนเทศ
ทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี ซึงงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย
โดยใช้นโยบายบัญ ชี ที เหมาะสมและถื อปฏิ บัติ อย่ า งสมําเสมอ มีก ารใช้ดุล ยพิ นิจ อย่ า งระมัด ระวัง และประมาณการที
สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือให้ผถู้ ือหุน้
นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีและดํารงไว้ซงระบบการบริ
ึ
หารความเสียง และระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล เพือให้มนใจว่
ั าข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชือถือ และมีความเพียงพอทีจะดํารงไว้ซงทรั
ึ พย์สนิ ของบริษัท และเพือ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ทังนีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็ นผูส้ อบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในการเปิ ดเผยข้อมูล
ทีเกียวกับรายการกับกิจการหรือบุคคลทีเกียวข้องกัน เพือให้แน่ใจในข้อมูลสารสนเทศในรายงานทางการเงินว่ามีการจัดทําตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้ระบบบรรษัทภิบาลทีดี
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกํากับดูแลทีดี การบริหารความเสียง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ฯมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการ
เงินของบริษัทฯ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ได้จดั ทําขึนภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายบัญชีที
เหมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมําเสมอมีการใช้ดลุ ยพินจิ ทีเหมาะสมอย่างระมัดระวัง มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง
และทันเหตุการณ์

นายอภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกาํ จร
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถอื หุน้
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึงประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 3 ท่าน โดยประธาน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระและไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าทีใน
คณะกรรมการชุดย่อยอืน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดปั จจุบนั ประกอบด้วย
1. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2. นายพนม ควรสถาพร

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

สําหรับในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
มีการประชุมรวมทังสิน 2 ครัง โดยครังที 1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
เนืองจากเป็ นเรืองพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ ซึงคุณธิญาดา ต้องออกจากห้องประชุม โดยให้คณะกรรมการสรรหาที
เหลือเป็ นผูพ้ ิจารณาและครังที 2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม จํานวน 2 ท่าน ซึงประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องออกจากห้องประชุม เนืองจากเป็ นกรรมการทีออกตามวาระ เพือเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรืองต่างๆ ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึงได้มีรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมําเสมอ ทังนี สามารถสรุปสาระสําคัญของงานทีได้ปฏิบตั ิในปี 2563 ดังต่อไปนี
1)

พิจารณาการแต่งตังกรรมการทีครบกําหนดวาระ เพือเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง เพือนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในการพิจาณาแต่งตังกรรมการทีครบกําหนดวาระเพือเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึงนัน คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยเห็นว่า กรรมการทังสามท่าน
ยังคงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดและได้ปฏิบติหน้าทีด้วยความระมัดระวัง มีความตังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าทีอย่างสมําเสมอและเต็มใจ รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิ จการของ
บริษัทและผูถ้ ือหุน้

2)

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพือเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริษัท

3)

พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการ เพื อเสนอที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการพิ จารณาค่าตอบแทน
กร ร ม ก าร ผู้ จั ด กา ร คณ ะ ก ร รม ก า ร สร ร ห า และ กํ า หน ด ค่ า ตอ บ แ ท นได้ พิ จ าร ณ า โดย คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
เหมาะสมกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย และผลการปฏิบตั ิงานรวมถึงผลประกอบการของบริษัท

4)

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัททังคณะและกรรมการผูจ้ ดั การ จัดอยูใ่ นเกณฑ์ทีดี

ในปี 2563 ทีผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิงานทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระ เพือประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้
อย่างเหมาะสมแล้ว
(นายวิชยั

พรกีรติวฒ
ั น์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึง
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายนามดังต่อไปนี
1. ดร.สฤษดิ
โชคชัยนิรนั ดิ
ประกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิชยั
พรกีรติวฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวภัทรวรรณ
มานัสสถิตย์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท ทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึง
สอดคล้อง กับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมรวม 4 ครัง เพือพิจารณาเรืองต่างๆโดยได้มีการหารือร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสียง บริษัท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จํากัด และผูส้ อบบัญชีในเรืองทีเกียวข้อง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง สรุป
สาระสําคัญของภารกิจได้ดงั นี

รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อยกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ ายจัดการ โดยผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงือนไข คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ซกั ถาม และพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีในประเด็นทีสําคัญ (Key Audit Matters :KAMs) รวมทังมาตรฐานการ
สอบบัญชีและ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการเปลียนแปลง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเพียงพอทันเวลาและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งบการเงินพร้อมทังให้คาํ แนะนํา
ข้อคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์เพือให้งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง
เชือถือได้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับรายการเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ง
ทาง ผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตามทีกําหนดโดยถือหลักความ
ถูกต้อง ระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส คํานึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทังการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอสอดคล้อง กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรม
นิติ จํากัด และการบริหารความเสียงของบริษัท และ บริษัทย่อย โดยพิจารณาในเรืองการดําเนินงาน การดูแลทรัพย์สนิ การ
ป้องกันความผิดพลาดเสียหายหรือทุจริต การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยพิจารณาจากรายงานของ
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ผูต้ รวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี ทีมีนัย สํา คัญ การแก้ไ ขปรับปรุ งประเด็น สําคัญตามรายงานการตรวจสอบ และ
รับทราบการบริหารจัดการความเสียงสําคัญขององค์กรโดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกียวกับการประเมินความเพียงพอเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพของระบบการ ควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสียงของบริษัท

การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการของการกํา กับดูแลกิจการทีดี เพือ
ให้การปฏิบัติงานมีค วามโปร่งใสและเป็ นธรรมสร้า งความเชือมันและเชื อถื อได้ให้แก่ ผูม้ ีส่วนได้เสียโดยการถื อปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือกและพิจารณาค่าสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบ
บัญชี จํากัด โดยพิจารณา คุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง และคุณภาพงานการสอบบัญชีในรอบปี ทีผ่านมา โดยเห็นว่าเป็ นผูม้ ีความ
เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี ซึงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้
เสนอแต่งตังบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทังคณะ
โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีครบถ้วนตาม
ทีได้รบั มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ใน
รอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จดั ทํางบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเปิ ด เผยข้อมูลอย่ างเพียงพอ รวมทังการดํา เนินธุรกิ จของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสียงที
เหมาะสม มีการถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง

ดร.สฤษดิ โชคชัยนิรนั ดิ
ประกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่ อย
งบการเงิ นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 63
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
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รายงานของผู้ส อบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ ถือหุ้นบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํ ากัด (มหาชน)
ความเห็ น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท
ย่อย (กลุ่ มบริ ษ ัท) และของเฉพาะบริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิ นรวม และงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกําไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น รวม และงบแสดงการเปลี ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุ ดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญและเรื องอืนๆ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้น นี แสดงฐานะการเงิน รวมและฐานะการเงิน เฉพาะ
กิ จ การของบริ ษทั เอเชี ย ไบโอแมส จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ัทย่อย และของเฉพาะบริ ษ ัท เอเชี ย ไบโอแมส จํา กัด
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงิ นสดรวมและกระแสเงิน สดเฉพาะกิ จ การสํ าหรั บ ปี สิ นสุ ด วัน เดี ยวกัน โดยถู กต้องตามที ควรในสาระสํ าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่า วไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้ า ข้าพเจ้ ามี
ความเป็ นอิส ระจากกลุ่ม บริ ษั ทและบริ ษั ทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ป ระกอบวิ ชาชี พบัญชี ที กําหนดโดยสภา
วิชาชี พบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็ น ไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื องต่างๆ ทีมี นยั สําคัญ ที สุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การสํ าหรั บงวดปั จจุ บนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านี มาพิ จารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ เรื องเหล่านี
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธที ใช้
ี ในการตรวจสอบ

การรั บรู้ รายได้จากการขายต่ างประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศรั บรู ้เมือบริ ษ ทั ได้โอนอํานาจ
การควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึงในปี 2563 มี รายได้
จากการขายต่า งประเทศเป็ นจํานวน 521.48 ล้านบาท และ
521.48 ล้านบาท (คิ ดเป็ นสัดส่ ว นร้ อยละ 33.97 และร้ อยละ
44.40 ของยอดขายรวม) ในงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จ การ ตามลํา ดั บ เนื องจากรายได้ จ ากการขาย
ต่างประเทศมี เงื อนไขการขาย และการส่ งมอบสิ นค้าให้แก่
ลู ก ค้า ที แตกต่ า งกั น ดั ง นั น การรั บ รู ้ รายได้ จากการขาย
ต่างประเทศตามเงื อนไขที แตกต่างกันดังกล่า ว อาจมี ผลต่อ
ความถูกต้องและครบถ้วนตรงรอบระยะเวลาบัญชี
นโยบายการบัญ ชี และรายละเอี ยดของรายได้จากการขาย
แสดงไว้ ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ข้อ 5 และ 35
ตามลําดับ

วิธีการตรวจสอบทีสําคัญรวมถึ ง


ทําความเข้าใจเกียวกับกระบวนการบันทึ ก การรับรู ้
รายได้ และเรื องที เกี ยวข้อง เพือตรวจสอบเนื อหา
สาระ



ประเมิ น และทดสอบระบบการรั บ รู้รายได้ ลู ก หนี
และการรั บ ชํา ระเงิน โดยตรวจสอบเอกสารการ
บั น ทึ กบั ญ ชี ที เกี ยวข้อ งกั บ รายได้ จ ากก ารขาย
ต่างประเทศ



ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึ งประกอบด้วย
- ตรวจสอบสั ญ ญาซื อขาย เงือนไขการขาย และ
ข้อกําหนดในการส่ งมอบสิน ค้า หรื อเงือนไขการ
ส่ ง มอบสิ น ค้า (Incoterm) หลัก ฐานการส่ งมอบ
สิ นค้ า การจ่ า ยเงิ น และตร วจสอบเอกส ารที
เกียวข้องกับการบันทึกบัญชี
- ตรวจตัดยอดขายโดยเลือกรายการก่ อนและหลัง
วันสิ นปี เพือให้แน่ ใ จว่า บริ ษ ัท บันทึ กรายได้จาก
การขายต่างประเทศตรงรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมู ล ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2

197

เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธที ใช้
ี ในการตรวจสอบ

ค่ าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่ าจะเกิดขึน
สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท ี เริ มใน หรื อ หลั ง วัน ที 1 วิธีการตรวจสอบทีสําคัญรวมถึ ง
มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริษ ทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน  ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบด้วย
การรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมื อทางการเงิน
- ประเมิ น ความเหมาะสมของการพิ จ ารณ าผล
โดยมาตรฐาน การรายงานท างการเงิ น ฉบั บ ดั ง กล่ า ว
กระทบที เกิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
กําหนดให้กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั รับ รู ้การด้อยค่าตามผลขาดทุน
การเงินมาถือปฏิบตั ิเป็ นครั งแรก
ด้านเครดิตที คาดว่าจะเกิ ดขึน
- ตรวจสอบหลั ก ฐานประกอบการพิ จารณาของ
การพิจารณาค่าเผือผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิ ดขึน
ผูบ้ ริ ห ารทีกําหนด (ซึ งได้แก่ รายงานวิเคราะห์อายุ
สํา หรั บ ลูก หนี การค้าและเงิ น จ่ ายล่ ว งหน้ าค่า สิ น ค้า กลุ่ม
หนี และข้อ มู ลผลขาด ทุ น ด้า น เครดิ ตใน อดี ต
บริ ษทั /บริ ษทั ได้พิจารณาค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที คาด
(historical loss rate) เพือประเมิน ความเหมาะสม
ว่าจะเกิดขึ นแบบอัตราส่ วนสู ญ เสี ยด้านเครดิ ตของขันอายุ
ของวิธีการพิจารณาและข้อสมมติฐานทีสําคัญและ
ของชั นลูกหนี (Credit loss method) และรายลูกหนี (Indiข้อมู ลทีผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั นํามาใช้ใน
vidual assessment)
การพิจารณาค่าเผือผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที คาดว่า
- การพิจ ารณาลูกหนี แบบกลุ่มเป็ นการพิ จารณาที ต้องใช้
จะเกิดขึน
ดุลยพิ นิ จของผู้บ ริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัท ในการ
- ตรวจสอบข้อบ่งชีของการด้อยค่าเพือประกอบการ
ประมาณการค่าเผือผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที คาดว่า จะ
พิ จารณาการตังค่าเผือผลขาดทุน ด้านเครดิตที คาด
เกิ ด ขึ น โดยบริ ษ ัท พิจ ารณาตังค่ า เผือผลขาดทุ น ด้า น
ว่าจะเกิดขึน
เครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ นแบบกลุ่ม โดยใช้วิธี อย่า งง่า ย
- ประเมิ น ความเหมาะสมของมู ลค่า ทีจะได้รับ คืน
(Simplified Approach)
สําหรับลูกหนี รายทีมี ขอ้ บ่งชีของการด้อยค่า
- การพิ จ ารณาค่า เผือผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที คาดว่า จะ
- ทดสอบการคํานวณค่าเผื อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที
เกิ ดขึนรายลูกหนีนัน กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษ ัท พิ จ ารณาโดย
คาดว่าจะเกิดขึ นและพิ จารณาความเพียงพอ
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน ประวัติการชําระหนี และ
คาดการณ์ เ กี ยวกับ ความสามารถในการชํา ระหนี ใน
อนาคตของลูกหนี แต่ละราย
ดังนั นเรื องสําคัญ ในการตรวจสอบ คือการแสดงมูล ค่าของ
ลู ก หนี การค้า และเงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า ค่ า สิ น ค้า และค่ า เผื อ
ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที คา ดว่ าจะเกิ ด ขึน ว่ า เป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่
นโยบายการบัญ ชี และรายละเอีย ดของลู กหนี การค้าและ
เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า และค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที
คาดว่า จะเกิ ดขึ นแสดงไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
ข้อ 5 8 และ 10 ตามลําดับ
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เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธที ใช้
ี ในการตรวจสอบ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 3 บริ ษทั มีสิ นทรั พ ย์ภาษี เงินได้รอ วิธีการตรวจสอบทีสําคัญรวมถึ ง
การตัดบัญ ชี จํานวน 31.29 ล้านบาท ในงบการเงิ นเฉพาะ  ตรวจสอบเนือหาสาระ ซึงประกอบด้วย
กิจ การ (ซึ งสิ นทรั พ ย์ภ าษีเ งิ น ได้ รอการตัดบัญ ชี ส่ ว นใหญ่
- ประเมิ น และสอบถามผูบ้ ริ ห ารเกี ยวกับดุ ลยพิ นิ จ
เป็ นผลแตกต่างชัวคราวของรายการผลขาดทุ นสะสมยกมา
และข้อสมมติฐานที ใช้ในการจัดทําประมาณกําไร
ไม่ เกิ น 5 รอบบั ญ ชี จํา นวน 19.79 ล้ า น บาท ค่ า เผื อผล
ทางภาษีในอนาคตของบริ ษทั
ขาดทุนด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนี การค้าและ
เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า จํานวน 7.68 ล้านบาท และค่าเผือ - ประเมิ นความสมเหตุสมผลของประมาณการกําไร
ทางภาษีใ นอนาคต โดยใช้ความเข้าใจของข้าพเจ้า
การด้อยค่ าเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทย่อย จํานวน 2.36 ล้านบาท)
ทีได้รับจากการตรวจสอบ รวมทัง พิจารณาความ
โดยสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตัดบั ญชี จ ะสามารถรั บ รู ้
สอดคล้ องกับ แผนธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ที ใช้ใ นการ
รายการได้เมื อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ ว่าบริ ษ ทั จะมี
จัดทํา ประมาณการกํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตกับ
กําไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
ประมาณการทางอุตสาหกรรม
บัญ ชีม าใช้ป ระโยชน์ ในอนาคตได้ ซึ งในการพิ จารณาว่า
บริ ษั ท จะมี ก ํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอกับ การใช้ - ทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษี ใน
อนาคตตามข้อสมมติฐานทีกําหนด
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าวนันต้องอาศัยดุ ลย
พิ นิจของฝ่ ายบริ ห ารอย่างมากในการจัดทํา แผนธุ รกิ จการ - ประเมิ น ประมาณการกําไรทางภาษี ในอนาคตว่า
ประมาณการกํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตที คาดว่า จะเกิ ด ขึ น
เพี ย งพอกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่ า ง
ตามที ได้อ นุ มั ตินั น ดัง นั น จึ งมี ค วามเสี ยงเกี ยวกับ มู ล ค่ า
ชั วค ราวห รื อไม่ แล ะก ารเปิ ด เผย ข้ อ มู ล ใน
สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของสิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชี แสดงไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ข้อ 5.21 และ 17 ตามลําดับ
ข้อมูลและเหตุการณ์ ทเน้
ี น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกต 1) ข้อมู ลตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นข้อ 37 ซึ งได้อธิ บ ายผลของคดีความทีศาลชันต้น มี
คําพิพากษาแล้ว และศาลอุทธรณ์มี คาํ พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชันต้น ซึงขณะนีอยูร่ ะหว่างการฎีกา อย่างไร
ก็ตามฝ่ ายบริ หารและที ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั มีความเห็นว่าคดีนีมี ความเป็ นไปได้ทีความผูกพันในการชําระหนียัง
มี ความไม่แน่นอนสู ง และยังไม่สามารถประมาณภาระผู กพัน ที อาจจะเกิ ดขึ นได้ บริ ษ ัท จึ งไม่ตงประมาณการหนี
ั
สิ น
ทีอาจเกิ ดขึ นไว้ใ นงบการเงิน และ 2) ข้อมู ลตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นข้อ 39 ซึ งอธิ บ ายการแก้ไขข้อผิดพลาด
จากการคํานวณส่ ว นได้เสี ยที ไม่ มีอาํ นาจควบคุมในปี ก่อน ทังนี ข้าพเจ้ามิ ได้แสดงความเห็น อย่างมี เ งือนไขในเรื อง
ดังกล่าว
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เรื องอื น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะ
บริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จํา กัด (มหาชน) ตามลํา ดับ สํ า หรั บ ปี สิ นสุ ดวัน ที 31 ธั นวาคม 2562 ที แส ดงเป็ นข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอืน ซึ งแสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงือนไข ตามรายงานลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2563
ข้ อมูลอืน
ผู้บริ ห ารเป็ นผูร้ ับ ผิ ดชอบต่ อข้อมู ล อื น ข้อมู ลอื นประกอบด้ว ยข้อ มู ล ซึ งรวมอยู่ใ นรายงานประจําปี แต่ ไม่ รวมถึ ง
งบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญ ชีทีอยู่ใ นรายงานนัน ซึ งข้าพเจ้าคาดว่ารายงาน
ประจําปี จะถู กจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชี นี
ความเห็น ของข้าพเจ้าต่องบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การไม่ ครอบคลุ ม ถึงข้อมู ลอืน และข้า พเจ้าไม่ได้ใ ห้
ความเชื อมันต่อข้อมูลอืนนัน
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้า ทีเกี ยวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ คื อ การอ่า น
ข้อมูลอื นตามทีระบุขา้ งต้นเมื อจัดทําแล้วและพิ จารณาว่าข้อมู ลอืนมีความขัดแย้งทีมี ส าระสําคัญกับงบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื นมี การแสดงข้อมูล
ทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมู ล ที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสํ าคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าทีในการกํากับดูแล และขอให้ทาํ การแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผิ ดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าทีในการกํากั บดู แลต่ องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ผูบ้ ริ หารมีห น้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวม และงบการเงิ นเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้องตาม
ทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพื อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที ปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ น รวม และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ผู บ้ ริ ห ารรั บ ผิด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของ
กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องที เกียวกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส ําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อ
หยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าทีในการกํากับดูแ ลมีห น้าทีในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน ของกลุ่มบริ ษ ัท
และบริ ษทั
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ความรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ประสงค์เพือให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํ าคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริตหรื อ
ข้อผิ ดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื อมั นอย่างสมเหตุ สมผล คื อ
ความเชื อมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญทีมี อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามี สาระสําคัญเมือคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิ น รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ข้า พเจ้าได้ใ ช้ดุลยพินิจ และการสัง เกตและสงสั ยเยียง
ผูป้ ระกอบวิ ชาชี พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุ แ ละประเมิ นความเสี ยงจากการแสดงข้อมูล ทีขัด ต่อ ข้อเท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสําคัญ ในงบการเงิน รวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรือ ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ใ นการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พ บข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจ ริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมู ลที ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุม ภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุป ระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริษทั



ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ้ ริ ห ารใช้ และความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญ ชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที เกียวข้องซึ งจัดทําขึ นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ การบัญชี สําหรับ การดํา เนิ น งานต่อเนื องของผู บ้ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจ
เป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสั ยอย่างมี น ัยสําคัญ ต่อความสามารถของกลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษทั ในการดําเนิ น งานต่อเนื อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที มี ส าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สั งเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวม และงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรือถ้า
การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชี ที ได้รับ จนถึ งวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ห รื อสถานการณ์ใ น
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริษ ทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
6
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ประเมิ นการนําเสนอโครงสร้า งและเนื อหาของงบการเงิน รวม และงบการเงินเฉพาะกิจ การโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ด เผยข้อมูล ว่างบการเงิน รวม และงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ใ นรู ปแบบที ทําให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญ ชี ทีเหมาะสมอย่า งเพียงพอเกี ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จ การภายในกลุ่ม หรื อ
กิ จ กรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ม บริ ษ ัท เพื อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิน รวม ข้า พเจ้ารับ ผิ ด ชอบต่อการกํา หนด
แนวทาง การควบคุม ดู แล และการปฏิ บัติ งานตรวจสอบกลุ่ม บริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบแต่เ พี ยงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า ได้สื อสารกับ ผูม้ ี ห น้า ที ในการกํา กับ ดู แลในเรื องต่า งๆ ทีสําคัญ ซึ งรวมถึ งขอบเขตและช่ ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที ได้วางแผนไว้ ประเด็น ทีมี นยั สําคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมี นยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ใ ห้ คาํ รั บรองแก่ผูม้ ี หน้าทีในการกํา กับดู แ ลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที เกี ยวข้องกับ
ความเป็ นอิ สระและได้สือสารกับผูม้ ี หน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัม พันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอื น ซึงข้าพเจ้า
เชื อว่ามี เหตุผลที บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิส ระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้ เพือ
ป้องกันไม่ใ ห้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ี หน้าที ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื องต่างๆ
ทีมี นยั สําคัญทีสุ ด ในการตรวจสอบงบการเงิน รวม และงบการเงินเฉพาะกิ จการในงวดปั จ จุบัน และกําหนดเป็ นเรื อง
สําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านี ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ใ ห้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื อง
ดังกล่า วในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสารดังกล่าว

(มะลิ วรรณ พาหุวฒั นกร)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
เลขทะเบียน 4701
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2564
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
สินทรั พย์

หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

25,463,001

11,328,746

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

51,229,805

27,449,384

ลูกหนี การค้า

6, 8

ลูกหนี หมุนเวียนอืน

6, 9

6,886,569

8,841,447

13,324,726

12,941,232

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า

6, 10

4,340,773

4,223,412

34,075,950

14,515,029

14,600,000

14,600,000

25,033,453

17,142,453

144,500

6,671,727

เงินให้กูย้ ืมระยะสัน

6

สินค้าคงเหลือ

11

201,711,495 149,460,343 141,475,074 105,801,530

-

-

202,017,172 153,507,158

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

4,265,594

14,801,942

100,000

114,677

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจะจําหน่าย
ที จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

470,551,408 358,398,363 254,116,704 183,000,717

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าไม่หมุนเวี ยน

10

ที ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้

11,389,040

4, 14, 19, 23, 36
4, 15

9,692,800

5,999,570

8,496,026

11,389,040

9,692,800

316,178,890 273,698,042 289,912,529 239,012,787
29,798,110

-

4,515,801

-

สินทรัพย์ไม่มี ตวั ตนอืน

16

672,863

1,246,979

647,828

1,205,296

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

23,730,390

28,166,482

31,293,667

33,703,315

เงิ นฝากธนาคารที ติดภาระคําประกัน

19, 23

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

672,842

3,753,272

671,501

1,232,047

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

18

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

422,442,135 356,557,575 384,429,936 333,342,271

รวมสิ นทรัพ ย์

892,993,543 714,955,938 638,546,640 516,342,988

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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8

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี หมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนีสินระยะยาว
ที ถึงกําหนดชําระภายหนึ งปี
ส่ วนของหนีสินตามสัญญาเช่า
ที ถึงกําหนดชําระภายหนึ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนีสินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

19
6, 20
6, 21

436,348,335 354,829,453 142,757,311 107,091,951
67,619,738 13,044,011 167,709,700 105,597,289
14,432,778 21,394,124 10,461,444 16,418,003

23

20,652,000

4, 24

14,928,000

20,652,000

14,928,000

6,786,078
1,625,176
1,578,022
572,454
3,929,106
4,923,283
2,913,291
3,075,262
2,913,291
781,078
719,877
551,334,666 413,444,239 346,233,739 247,668,411

22

23
4, 24

88,206,000
19,232,499

25

78,858,000
4,253,258

88,206,000
2,903,215

78,858,000
-

4,662,282
4,613,315
2,390,728
2,345,829
112,100,781 87,724,573 93,499,943 81,203,829
663,435,447 501,168,812 439,733,682 328,872,240

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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9

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุ นจดทะเบีย น
ทุ นทีออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนอืน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสียที ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

26

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

26
27

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
90,507,012 90,507,012 90,507,012 90,507,012
2,482,778
2,482,778
-

27
4, 39
27

6,100,000
3,365,115
(13,151,815)
239,303,090
(9,744,994)
229,558,096

13, 39

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

6,100,000
6,100,000
6,100,000
(11,929,666) (44,926,532) (56,805,631)
(12,687,759) (2,867,522) (2,330,633)
224,472,365 198,812,958 187,470,748
(10,685,239)
213,787,126 198,812,958 187,470,748

892,993,543 714,955,938 638,546,640 516,342,988

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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10

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

(บาท)
รายได้
1,535,057,049 1,314,546,195

รายได้จากการขาย

6

รายได้จากการให้บริ การ

6

13,314,334

9,126,922

6, 28

14,805,672

8,225,168

รายได้อืน
รวมรายได้

1,563,177,055 1,331,898,285

1,174,494,078 1,004,888,711
16,126,008

7,566,195

1,190,620,086 1,012,454,906

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย

6

ต้นทุนการให้บริ การ

6

10,235,308

7,386,226

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

6, 29

194,231,307

195,692,477

175,886,308

164,745,756

ค่าใช่จา่ ยในการบริ หาร

6, 30

70,337,119

76,596,683

52,130,309

64,337,091

ค่าใช้จ่ายอืน
(ผลกําไร)ขาดทุนอื น

1,256,689,877 1,051,219,152

22

1,338,881

-

1,532,832,492 1,330,894,538

รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน

931,043,567

800,440,443

-

-

-

492,296

(509,140)

-

1,158,551,044 1,030,015,586

30,344,563

1,003,747

32,069,042

(17,560,680)

รายได้ทางการเงิน

6

672,563

103,373

1,177,632

1,458,378

ต้นทุนทางการเงิ น

33

11,881,118

12,692,618

6,676,961

7,071,325

ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 12

-

หนีสงสัยจะสู ญ

-

12,254,196

2,496,456
-

39,501,022

ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนี
(กลับรายการ)

8, 38

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

17

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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(3,935,194)

-

9,458,782

-

23,071,202

(23,839,694)

14,614,475

(62,674,649)

5,967,474

(1,508,376)

2,543,870

(13,998,377)

17,103,728

(22,331,318)

12,070,605

(48,676,272)

11

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

(บาท)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี ยงกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ของรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ใน
ขาดทุนในภายหลัง-สุ ทธิจากภาษี
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ใน
ขาดทุนในภายหลัง-สุ ทธิจากภาษี
ขาดทนเบ็ดเสร็จอืนสําหรั บปี -สุ ทธิภาษี

22

(450,490)
(671,111)

(420,205)
(2,913,291)

(671,111)

(2,913,291)

15

134,222

582,658

134,222

582,658

(987,379)

(2,750,838)

(536,889)

(2,330,633)

25

-

(718,421)

-

(515,266)

15

-

143,684

-

103,053

(987,379)

(574,737)
(3,325,575)

(536,889)

(412,213)
(2,742,846)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

16,116,349

(25,656,893)

11,533,716

(51,419,118)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

18,616,743
(1,513,015)

(15,656,349)
(6,674,969)

12,070,605
-

(48,676,272)
-

17,103,728

(22,331,318)

12,070,605

(48,676,272)

18,152,687
(2,036,338)

(18,888,311)
(6,768,582)

11,533,716
-

(51,419,118)
-

16,116,349

(25,656,893)

11,533,716

(51,419,118)

0.06

(0.05)

0.04

(0.16)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ขันพืนฐาน
34
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สํ าหรั บปี สิ นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
การเปลียนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น :กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
โอนไปขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
150,000,000

150,000,000

ทุนทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

90,507,012

90,507,012

6,100,000

6,100,000

(48,676,272)
(48,676,272)
(412,213)
(56,805,631)

(7,717,146)

(2,330,633)
(2,330,633)
(2,330,633)

-

(412,213)
(412,213)
412,213
-

-

กําไร(ขาดทุน)สะสม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง ยังไม่ได้จดั สรร ผลขาดทุน จากการ
ผลขาดทุน
มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) ป้องกันความเสี ยง จากการวัดมูลค่าใหม่
กระแสเงินสด
ของผลประโยชน์
พนักงานทีกําหนดไว้
(บาท)

รวม

-

(2,742,846)
(2,742,846)
412,213
(2,330,633)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ อื หุน้

15

(48,676,272)
(2,742,846)
(51,419,118)
187,470,748

238,889,866

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
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สํ าหรั บปี สิ นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ตามที รายงาน
ในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่
การเปลียนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น :กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
90,507,012
90,507,012

90,507,012

150,000,000

6,100,000

6,100,000
6,100,000

12,070,605
12,070,605
(44,926,532)

(56,805,631)
(191,506)
(56,997,137)

(536,889)
(536,889)
(2,867,522)

(2,330,633)
(2,330,633)

-

-

16

12,070,605
(536,889)
11,533,716
198,812,958

(536,889)
(536,889)
(2,867,522)

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

187,470,748
(191,506)
187,279,242

รวม

(2,330,633)
(2,330,633)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ อื หุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง ยังไม่ได้จดั สรร ผลขาดทุน จากการ
ผลขาดทุน
มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฏหมาย (ขาดทุนสะสม) ป้องกันความเสี ยง จากการวัดมูลค่าใหม่
กระแสเงินสด
ของผลประโยชน์
พนักงานทีกําหนดไว้
(บาท)

150,000,000
150,000,000

ทุนทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษทั เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ปรั บรายการทีกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรั บ(จ่าย)
หนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนี(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผล(กําไร)ขาดทุนอื น
ค่าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้าที เสีย หายจากไฟไหม้
ปรับปรุ งสินค้าขาด(เกิน)จากบัญชีสินค้า
ค่าใช้จ่ายสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนที ยังไม่เกิดขึน
กําไรจากการจําหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
ปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการทําสัญญาเช่าที ดินใหม่
ขาดทุนจากการตัดบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีสินดําเนินงาน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีหมุนเวียนอืน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
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งบการเงินรวม
2563
2562

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2563
2562

17,103,728

(22,331,318)

12,070,605

(48,676,272)

(6,108,206)
1,338,881
17,126,865
4,898,062
578,652
297,188
511,335
6,813,669
1,527,601
(9,545)
(349,984)
(452,619)
(672,563)
11,881,118

12,254,196
17,773,936
657,719
(5,338,173)
10,953,453
1,795,245
125,237
(582,086)
46,234
(103,373)
11,423,602

7,285,772
2,496,456
(509,140)
12,085,345
1,603,513
561,967
100,000
511,335
(225,564)
1,096,874
17,273
(94,406)
(271,571)
(1,177,632)
6,676,961

30,229,961
9,512,108
11,716,208
627,033
(4,843,962)
458,020
1,027,988
135,955
(709,815)
43,554
(1,458,378)
5,999,023

5,967,474
60,451,656

(1,508,376)
25,166,296

2,543,870
44,771,658

(13,998,377)
(9,936,954)

(49,213,384)
1,954,801
1,218,168
(56,132,206)
10,536,347
2,930,430

(28,356,972)
(4,892,837)
1,866,933
(19,883,514)
(3,773,129)
5,290,931

(33,388,105)
162,246
(30,867,043)
(8,276,771)
6,527,227
560,547

(11,113,379)
(7,562,893)
11,504,620
36,233,583
(5,362,720)
5,219,029

17

บริษทั เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2563
2562

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีหมุนเวียนอื น
หนีสินหมุนเวียนอืน
จ่ายชําระประมาณการหนี สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รับคืน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

54,626,171
(6,997,153)
(781,078)
(1,478,228)
17,115,524
(4,753,809)
12,361,715

(บาท)
(8,766,352)
(2,924,199)
(1,702,632)
(157,096)
(38,132,571)
(4,318,404)
282,907
(42,168,068)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
เงินฝากธนาคารที ติดภาระคําประกันเพิมขึน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับ จากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื อทีดิน อาคารและอุป กรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื อสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายเพือซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
เงินสดจ่ายเงินมัดจํายานพาหนะ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

672,562
1,291,608
(68,013,344)
(172,500)
(4,500)
(66,226,174)

103,373
(30,000,000)
6,247,789
(12,598,370)
(5,773)
(223,255)
(36,476,236)

665,232
451,608
(63,342,289)
(103,500)
(4,500)
(62,333,449)

2,037,249
(30,000,000)
23,000,000
1,112,140
(11,559,174)
(5,773)
(15,415,558)

(11,588,395)
664,295,254
(582,776,372)

(11,535,683)
1,016,383,011
(1,014,685,985)

(6,751,968)
239,695,667
(204,030,307)

(6,114,952)
565,109,482
(656,863,495)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัด หาเงิน
จ่ายดอกเบี ย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน

62,136,037
(5,817,402)
(719,877)
(1,051,975)
34,036,542
(33,339)
34,003,203

16,889,668
(15,638,898)
(1,667,402)
(963,158)
17,601,496
(35,086)
17,566,410

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพือเงินกูย้ มื ระยะยาว

30,000,000

95,030,000

30,000,000

95,030,000

(14,928,000)

(1,244,000)

(14,928,000)

(1,244,000)

จ่ายชําระหนี สินตามสัญญาเช่า
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(6,878,034)
78,124,453

(2,654,524)
81,292,819

(1,518,661)
42,466,731

(4,082,965)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุท ธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลียน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลียนที มีต่อเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธั นวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2563
2562
(บาท)

7
7

24,259,994

2,648,515

14,136,485

(1,932,113)

(2,230)
(477,343)
23,780,421
27,449,384
51,229,805

(37,930)
(220,893)
2,389,692
25,059,692
27,449,384

(2,230)
14,134,255
11,328,746
25,463,001

(46,889)
(1,979,002)
13,307,748
11,328,746

รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนีทรัพย์สินสําหรับอุปกรณ์
ซื อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนีสินตามสัญญาเช่า

24

19,897,961

214,634
5,355,029

-

214,634

1,740,268

-

โอนยานพาหนะเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย

-

114,677

-

-

โอนทรัพย์สินอื นเป็ นเงินมัดจํา

-

254,813

-

-

ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์รบั รู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

-

2,913,291

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”)
การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้า
ลูกหนี หมุนเวียนอื น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
สินค้าคงเหลื อ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ส่วนได้เสียที ไม่มี อาํ นาจควบคุม
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิท ธิ การใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี หมุนเวียนอืน
หนีสินตราสารอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนีสินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุ น้
ส่วนเกินทุนและสํารอง
รายได้อนื
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

20
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บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิ น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขันพืนฐาน
ข้อมูลตามส่วนงานธุ รกิจ
ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
คดีความหรื อการฟ้องร้อง
เครื องมื อทางการเงิน
การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการคํานวณในปี ก่อน
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
งบการเงิน นี ได้รบั อนุมตั ิให้ออกงบการเงิ นจากคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 24 กุมภาพันธ์
1

4

ข้อมูลทัวไป
บริษทั เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติ บุคคลที จัดตังขึ นในประเทศไทย และมี ทอยู
ี จ่ ดทะเบี ยน
สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั เ่ ลขที / ถนนพระรามที แขวงแสมดํา เขตบางขุนเที ยน กรุงเทพมหานคร และมีส าขา 3
แห่ง ดังนี
สาขา 1
สาขา 2
สาขา 3

ตังอยูเ่ ลขที 12 หมู่ที ตําบลบางนําจื ด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ตังอยูเ่ ลขที / หมูท่ ี 14 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา
ตังอยูเ่ ลขที / หมูท่ ี ถนนกาญจนวิถี ตําบลบางกุง้ อําเภอเมื องสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

บริษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบี ยนกับตลาดเอ็ม เอ ไอ เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่ม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษัทซึ งถื อหุ ้ นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทีชําระแล้ว ในระหว่างปี ได้แก่
(ร้ อยละของทุนชําระแล้ว)
66.10

กลุ่ม ควรสถาพร

กลุ่ม บริษทั ดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับจําหน่ายเชื อเพลิ งชีวมวล ผลิตไม้สบั และชีวมวลอัดแท่ง และการขนส่ งสิ นค้า
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยของบริ ษ ัท ณ วัน ที
งบการเงินข้อ 12
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ

ธันวาคม

3 และ 62 ได้เปิ ดเผยไว้ใ นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึ งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกียวข้อง
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมี ผลบังคับใช้ในปัจจุ บนั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มี การออกและปรับปรุ งใหม่ซึ งมีผลบังคับใช้ตังแต่รอบระยะเวลา
บัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับ ปรุ ง
ใหม่นนั มี ผลให้เกิดการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษัท/บริษทั
กลุ่ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัทถื อปฏิ บ ัติต ามกลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที เกียวข้องกับเครื องมือทางการเงิน ซึ ง
ประกอบด้ว ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิ น (TFRS 9) รวมถึง มาตรฐาน
และการตีค วามมาตรฐานทีเกียวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 16 เรื อง สัญ ญาเช่ า (TFRS 16)
เป็ นครังแรกซึ งได้เปิ ดเผยผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญ ชีได้ปรับ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรั บรอบระยะเวลา
บัญชี ที เริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่ มบริ ษั ท/บริ ษัทไม่ ได้น าํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาใช้ใ นการจัดทํางบการเงินนีเนืองจากยังไม่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบทีอาจ
เกิดขึ นต่องบการเงิ นจากการถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ปรั บปรุ งใหม่เหล่านี ซึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นในงวดทีถือปฏิบตั ิ
2.3

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี จัดทําขึ นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึ กตามราคาทุนเดิ ม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี
รายการ
หนีสิน ผลประโยชน์ที กําหนดไว้

2.4

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มู ล ค่ าปั จจุ บนั ของประมาณการหนีสิ น ไม่ ห มุ นเวี ยนตามโครงการ
ผลประโยชน์ที กํา หนดไว้ ได้ เปิ ด เผยในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 25

สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี จัดทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงิ นบาท ซึ งเป็ นสกุลทีใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษ ัท
ข้อมูลทางการเงินทังหมดมี การปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นเพือให้แสดงเป็ นหลักล้านบาท ยกเว้นทีระบุ
ไว้เป็ นอย่างอืน
23
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2.5

การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินนี เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพิ นิจ การประมาณการ
และข้อสมมติ หลายประการซึ งมี ผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที เกียวกับ
สินทรัพย์ หนีสิน รายได้และค่าใช้จา่ ย ผลทีเกิ ดขึ นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ทีใช้ในการจัดทํางบการเงิน จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชี จะบันทึก โดยวิธีเปลี ยนทันทีเป็ นต้นไป
2.5.1 การใช้ ดุลยพินจิ
ข้อมูลเกียวกับการใช้ดลุ ยพินิจในการเลื อกนโยบายการบัญชี ซึ งมี ผลกระทบที มีน ัยสําคัญต่อจํานวนเงิ นที
รับ รู้ ในงบการเงิ น ซึงประกอบด้วยหมายเหตุป ระกอบงบการเงินต่อไปนี
5.11 และ 15

สัญญาเช่า
-

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

-

กลุ่ม บริ ษัท/บริ ษ ัทพิจารณาถึ งความแน่ นอนอย่างสมเหตุ ส มผลที จะใช้สิ ทธิ ต่ออายุ
สัญญาเช่าหรื อไม่

-

กลุ่มบริษทั /บริ ษทั จะใช้สิท ธิ ยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่

-

กลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษทั ได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนเกือบทังหมดของสิ น ทรั พย์ที
ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับให้กบั ผูเ้ ช่าหรื อไม่

2.5.2 ข้ อสมมติและความไม่ แ น่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการทีสําคัญซึ งมี ความเสี ยงอย่างมี นัยสําคัญ ทีเป็ นเหตุให้
ต้องมี การปรับปรุ งจํานวนเงิ นทีรับรู ้ ในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิ นดังต่อไปนี
5.11 15 และ 24 การกําหนดอัตราดอกเบียเงินกูย้ มื ส่วนเพิมที ใช้ในการวัดมูลค่าหนีสิ นตามสัญญาเช่า
12, 14, 15

การทดสอบการด้อยค่า เกี ยวกับการใช้ข อ้ สมมติ ทีสํา คัญในการประมาณมูลค่าทีคาดว่า
จะได้รับคืน

17

การรับ รู้สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี การคาดการณ์ ก าํ ไรทางภาษีในอนาคตที จะนํา
ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์

25

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที กําหนดไว้เกียวกับข้อสมมติ หลักใน
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ป ระกันภัย
24

219

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
8 และ 38

การวัดมู ลค่า ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีการค้าเกียวกับข้อสมมติ ที สําคัญ
ทีใช้ในการกําหนดอัตราส่วนสู ญเสี ยด้านเครดิ ต

การใช้ ดุลยพินจิ และการประมาณการทีสําคัญ สรุปได้ ดังนี
การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์ และหนีสิน
ในการพิจารณาการรั บรู ้หรื อการตัดรายการสิน ทรัพ ย์และหนี สิ น ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ ดุลยพินิจในการพิจ ารณาว่า
กลุ่ม บริ ษ ัท/บริ ษทั ได้โอนหรื อรับ โอนความเสี ยงและผลประโยชน์ ใ นสิ นทรัพย์และหนี สิ น ดังกล่ าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดลุ ยพิ นิจบนพืนฐานของข้อมูลทีดีทีสุ ดทีรับรู้ ได้ในสภาวะปัจจุบนั
จากสถานการณ์ตามที กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ทําให้มีความไม่แน่นอนในการประมาณการ
กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั ได้เ ลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ทีประกาศโดยสภาวิชาชี พ เรื อง มาตรการผ่อนปรน
ชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชี เพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) มี ดงั นี
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั เลือกพิจารณาการด้อยค่าของลู กหนีการค้าตามวิ ธีการอย่างง่าย (Simplifild Approach) โดยใช้
ข้อมู ลผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุ นที คาดว่าจะเกิ ดขึน และไม่ นาํ ข้อมู ล ทีมี การ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward – looking information) เกียวกับสถานการณ์ COVID-19 ที ยังมี ความไม่แน่นอนมา
พิจารณา
อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสือมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารใช้การประมาณอายุ การให้ป ระโยชน์และมู ลค่า
คงเหลือเมื อเลิ ก ใช้ งานของทรัพ ย์สินดังกล่าว และได้มีการทบทวนอายุการให้ ประโยชน์และมู ลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลียนแปลง
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั มีห นีสิ นที อาจจะเกิดขึนจากการถู กฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ดุลยพินิจ ใน
การประเมิ น ผลของคดี ที ถูกฟ้ องร้ องแล้ว ประกอบกับความเห็ น ของที ปรึ ก ษากฏหมายเชื อมั นว่าจะไม่ มี ความ
เสี ยหายเกิดขึนจึงไม่ ได้บันทึ กประมาณการหนีสิ นดั งกล่าว ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที
เกิดขึ นจริ งอาจแตกต่างไปจากทีได้มีการประมาณการไว้
25
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2.5.3 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพือโอนหนี สิ นในรายการทีเกิดขึ นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ทีกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั สามารถเข้าถึ งได้ในวันดังกล่าว มู ลค่ายุติธรรมของหนี สิ นสะท้อนผลกระทบของความเสี ยงทีไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมู ลของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มี การวัดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรั พย์
และหนีสิ นทางการเงิ นและไม่ใช่ทางการเงิ น
กลุ่มบริ ษทั /บริษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื องมื อทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดที มี ส ภาพคล่อง หาก
สามารถหาได้ ตลาดจะถื อว่ามี “สภาพคล่อง” หากรายการของสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นเกิดขึนอย่างสมําเสมอในจํานวนที
เพียงพอซึงสามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื อง
หากไม่มี ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมี สภาพคล่องกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ใช้เทคนิคการประเมิ นมูลค่าทีใช้ขอ้ มูลทีสามารถ
สังเกตได้ทีมี ความเกียวข้องให้มากทีสุ ด และลดการใช้ขอ้ มู ลทีไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยทีสุ ด การเลือกเทคนิ คการ
ประเมิ นมูลค่าจะพิจารณาปั จจัยทังหมดทีผูร้ ่ วมตลาดคํานึ งถึ งในการกําหนดราคาของรายการ
หากสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นที วัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมมี ราคาเสนอซื อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ัทวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และสถานการณ์ เป็ นสิ นทรั พย์ดว้ ยราคาเสนอซื อ และวัดมูลค่าหนี สิ นและสถานะการเป็ นหนี สิ นด้วยราคา
เสนอขาย
หลักฐานทีดีที สุ ดสํ าหรับมู ลค่ายุติธรรมของเครื องมื อทางการเงิ น ณ วันทีรับรู ้ รายการเมือเริ มแรกคือราคาของการทํา
รายการ เช่ น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที ให้หรื อได้รั บ หากกลุ่มบริ ษัท/บริ ษทั พิจารณาว่ามู ลค่ายุติธรรม ณ วันที
รับ รู้ รายการเมือเริ มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการและมู ลค่ายุติธรรมไม่วา่ จะได้มาจากราคาเสนอซื อเสนอขาย
ในตลาดทีมี สภาพคล่องสํ าหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนีสิ นที เหมื อนกันหรื อโดยใช้เทคนิ คการวัดมู ลค่าซึ งใช้ขอ้ มู ลทีไม่
สามารถสังเกตได้ซึงตัดสิ นว่าไม่มีนัยสําคัญต่อการวัดมูลค่า ทําให้ เครื องมื อทางการเงิ นวัดมูลค่าเมื อเริ มแรกด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมปรั บด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที รั บรู ้ รายการเมือเริ มแรกและราคาของการทํารายการ และรั บรู ้
เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซึงจะรับรู ้ในกําไรหรือขาดทุ นด้วยเกณฑ์ทีเหมาะสมตลอดอายุ ของเครื องมื อทางการเงินแต่ตอ้ ง
ไม่ช้ากว่าการวัดมูลค่ายุติธรรมที ใช้หลักฐานสนับสนุ นทังหมดจากข้อมู ลทีสังเกตได้ในตลาดหรื อเมื อรายการดังกล่าว
สิ นสุ ดลง
การวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั ใช้ข้อมูลที สามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทํา
ได้ มู ลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมิ นมู ลค่าดังนี
26
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ข้อมู ลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมี สภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพ ย์ห รื อหนี สิ น
อย่างเดี ยวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า
ข้อมู ลระดับ 2 เป็ นข้อมู ลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ราคาที สั งเกตได้) สํ าหรั บ
สินทรัพย์หรือหนีสิ นนัน นอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมู ลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสั งเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นนั น

หากข้อมู ลที นํามาใช้ใ นการวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ห รื อหนี สิ นถู กจัดประเภทลํา ดับชันที แตกต่างกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลทีอยู่
ในระดับตําสุดทีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริษทั รับรู ้ การโอนระหว่างลําดับชันของมู ลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานที การโอนเกิดขึน
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อสมมติทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 22
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 38

หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
เครืองมื อทางการเงิน

2.6 ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญของบริษัทและบริ ษทั ย่ อยต่ างประเทศ
ดัง ทีปรากฎในงบการเงิน ณ วัน ที ธัน วาคม 3 กลุ่ มบริ ษัท /บริ ษ ัทมี ห นี สิ นหมุ น เวียนสู ง กว่ าสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนจํานวน 81 ล้านบาท และจํานวน 92 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
และบริ ษ ั ท ย่อ ยในต่า งประเทศสามแห่ งไม่ มี รายได้ห ลัก จากการประกอบธุ รกิ จ ซึ งบริ ษ ัท ย่อ ยบางแห่ งหยุด
ดําเนิ นงาน ซึงบริ ษทั ได้ให้ความสนับสนุ นด้านการเงินแก่บริษ ทั ย่อยดังกล่าว รวมทัง ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
ในต่ า งประเทศสามแห่ ง ได้แ สดงความเห็ น อย่า งไม่ มี เ งือนไข แต่ ไ ด้ร ายงานเกี ยวกั บ ความไม่ แ น่ น อนที มี
สาระสําคัญที เกียวข้องกับการดําเนินงานต่อเนื องอันเนื องมาจากบริษทั ย่อยดังกล่าวมี ขาดทุนสะสม จํานวน 13.67
ล้านบาท 14.67 ล้านบาท และ 14.75 ล้านบาท ตามลําดับ มี หนี สิ นหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุ นเวี ยน จํานวน
4.05 ล้านบาท 11.49 ล้านบาท และ 10.63 ล้านบาท ตามลําดับ และมี ส่ วนขาดของผูถ้ ือหุ้ น จํานวน 4.06 ล้านบาท
10.13 ล้านบาท และ 10.60 ล้านบาท ตามลําดับ เหล่านี เป็ นต้น
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3

ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ า

(“COVID-19”)

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื อไวรัส โคโรนา 2019 ในปั จ จุบ ัน ยังมี ผลกระทบต่อ ธุ รกิ จ และ
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ อาจนํามาซึ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิน ธุ รกิ จของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเกี ยวกับมูลค่าของสิ น ทรัพ ย์ ประมาณการหนี สิ นและหนี สิ นทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนื อง ทังนี
ฝ่ ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์ มีการเปลียนแปลง
4

การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ออกและปรับปรุ ง
ใหม่ดงั ทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 สรุปได้ดงั นี

4.1

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงิน
กลุ่ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีเกียวข้องกับเครืองมื อทางการเงินนี ให้ข้อกําหนดเกียวกับนิ ยามสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นและหนี สิ นทางการเงิ นตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึ งหลักการ
บัญชี ของอนุ พนั ธ์ และการป้ องกันความเสี ยง โดยรายละเอี ยดของนโยบายการบัญชี เ ปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 5.3
และข้อ 38 ผลกระทบจากการถื อปฏิ บตั ิกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือ ทางการเงิ น
มี ดงั นี
4.1.1 การจัดประเภทรายการของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสิ น ทรัพ ย์ทางการเงิน เป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ การวัดมู ลค่าด้วยราคาทุน ตัดจําหน่ าย มูลค่ายุติธ รรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ อืน (FVOCI) และ
มู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVTPL) ทังนี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนียกเลิ กการจัด
ประเภทตราสารหนีที จะถื อจนครบกําหนด หลักทรั พ ย์เผือขาย หลักทรัพ ย์เ พือค้า และเงิน ลงทุ น ทัวไป
ตามที กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 เป็ นไปตามลักษณะของ
กระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุ รกิจของกิจการในการบริ หารจัดการสิ นทรัพ ย์ทางการ
เงิ นนั น และตาม TFRS 9 อนุ พ นั ธ์วดั มู ลค่าด้ว ยมูล ค่ายุติธรรมผ่า นกําไรหรื อขาดทุ น โดยนํามาใช้แทน
นโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริษทั ที เคยรั บ รู ้รายการโดยการปรั บมู ลค่าตามอัตราแลกเปลี ยน ณ สิ น
งวด หรื อเมื ออนุ พนั ธ์ดงั กล่าวถูกนํามาใช้
การจัด ประเภทรายการของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ตาม TFRS 9 ไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งมี ส าระสําคัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
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4.1.2 การวัดมูลค่าด้วยวิธี ราคาทุนตัดจําหน่าย
ตาม TFRS 9 สิ น ทรั พย์และหนี สิ นทางการเงินที วัดมูลค่าด้ว ยวิ ธีราคาทุน ตัดจําหน่าย รั บรู ้ ดอกเบี ยรั บและ
ดอกเบี ยจ่ายด้ว ยอัตราดอกเบี ยที แท้จ ริ ง ซึ งการนํา TFRS 9 มาใช้ไ ม่ มี ผลกระทบอย่างมี ส าระสํา คัญ ต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
4.1.3 การจัดประเภทรายการของหนี สิ นทางการเงิน
TFRS 9 ให้ว ิธีการจัดประเภทและการวัดมู ลค่าหนีสิ นทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนีสิ นทางการเงิน
เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ วิธี ราคาทุนตัดจําหน่ าย และวิธีมู ลค่ายุ ติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น ทังนี หนี สิ นทาง
การเงินจะจัด ประเภทเป็ นหนี สิ น ทางการเงิ น ที วัด มูล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่า ยุ ติ ธ รรมผ่า นกํา ไรหรื อ ขาดทุน
ได้ก็ ตอ่ เมื อกิจการถื อไว้เพือค้า หรื อเป็ นอนุ พนั ธ์ หรื อเลื อกวัดมูลค่าเมือเริ มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว
การจัดประเภทรายการหนี สิ นทางการเงิ นตาม TFRS 9 ไม่มี ผลกระทบอย่างมี ส าระสําคัญต่องบการเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั /บริษทั
4.1.4 การบัญชี ป้องกันความเสี ยง
TFRS 9 ให้แ นวปฏิ บ ัติ เกี ยวกับ การบัญ ชีป ้ อ งกัน ความเสี ยง ในขณะที มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ในปั จจุบ นั ไม่ได้กล่าวถึง โดยการบัญชี ป้องกันความเสี ยงมี 3 ประเภท และการถื อปฏิ บตั ิในแต่ละ
ประเภทนันขึ นอยูก่ บั ลักษณะของความเสี ยงทีทําการป้ องกัน ได้แก่ การป้ องกันความเสี ยงในมูลค่ายุติธรรม
การป้ องกันความเสี ยงในกระแสเงิ นสด และการป้ องกันความเสี ยงของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ
ตาม TFRS 9 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องระบุถึง ความสั ม พัน ธ์ข องการบัญ ชี ป้ องกัน ความเสี ยงที สอดคล้อง
กับ วัต ถุ ป ระสงค์และกลยุทธ์ ในการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และต้องนําข้อมูลเชิ งคุณภาพ
และการคาดการณ์ไ ปในอนาคตมาประเมินความมีประสิ ทธิ ผลในการป้องกันความเสียง
ทังนี TFRS 9 ให้ทางเลื อกในการถือปฏิบ ตั ิตามการบัญชี ป้องกันความเสี ยงสําหรั บรายการทีเข้าเงือนไข ซึ ง
กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั มี การทําสั ญญาสัญญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Swap) ตามทีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
4.1.5 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 ให้ว ิธีก ารพิ จ ารณาผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ นตลอดอายุของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิน
ในขณะทีเดิ มกลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั ประมาณการค่าเผื อหนี สงสัยจะสู ญ โดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี
และการคาดการณ์ เกียวกับการชําระหนี ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กําหนดให้ใ ช้วจิ ารณญาณในการ
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ประเมิ น ว่า การเปลี ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิ จ นันมีผลกระทบต่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะ
เกิดขึ นอย่างไร และพิจารณาความน่ า จะเป็ น ถ่ว งนําหนัก ทังนี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่า วจะถือปฏิ บตั ิ
กับ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที วัดมู ล ค่ าด้ว ยวิ ธี ราคาทุน ตัดจําหน่ าย หรื อมู ลค่ ายุ ติธ รรมผ่ านกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอืน ซึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ งการนํา TFRS 9 มาใช้ไม่มี
ผลกระทบอย่างมีส าระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั /บริ ษทั
4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
ก่อน TFRS 16 มี ผลบังคับใช้ กลุ่ มบริ ษ ัท/บริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่ ารับ รู ้รายจ่ ายภายใต้สัญ ญาเช่ า ดําเนิน งาน ในกําไร
หรื อขาดทุ น โดยวิธี เส้น ตรงตลอดอายุส ัญญาเช่ า เมื อ TFRS 16 มี ผลบังคับใช้ ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2563 ได้
กํา หนดให้ใ ช้ว ิ ธีการบัญชี เดี ยวสําหรั บผูเ้ ช่ า โดยผูเ้ ช่ าต้องรับ รู้สิน ทรัพย์สิ ทธิ การใช้และหนีสิ นตามสั ญญาเช่ า ซึ ง
ยกเว้นการรั บรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั น หรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมี มูลค่าตํา
กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี โดยการรั บรู ้ผลกระทบสะสมจากการ
ถื อ ปฏิ บัต ิ เป็ นครั งแรก (Modified retrospective approach) โดยปรั บ ปรุ งกับ กํา ไร(ขาดทุ น )สะสม ณ วัน ที
มกราคม
โดยไม่ปรับย้อนหลังข้อมู ลทีนํามาแสดงเปรี ยบเทียบ ซึ งการถื อปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมีผลกระทบ สรุป ได้ดงั นี

งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 1 มกราคม 2563
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนีสินตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายหนึ งปี
หนีสินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนสะสม

ตามที รายงาน
ในปี ก่อน

งบการเงินรวม
รายการ
ปรับปรุ ง
(บาท)

273,698,042
3,753,272

(7,505,170)
16,423,861
(150,000)

266,192,872
16,423,861
3,603,272

1,625,176
4,253,258
(11,929,666)

3,078,737
6,035,332
(345,379)

4,703,913
10,288,590
(12,275,045)

ปรับปรุ งใหม่

30

225

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63

ตามที รายงาน
ในปี ก่อน
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ส่ วนของหนีสินตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายหนึ งปี
หนีสินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ งใหม่
(บาท)

1,232,047

5,354,435
(90,000)

5,354,435
1,142,047

(56,805,631)

1,337,856
4,118,085
(191,506)

1,337,856
4,118,085
(56,997,137)

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิ บตั ิครั งแรก กลุ่มบริ ษทั /บริษทั รับรู ห้ นีสิ นตามสัญญา
เช่าสําหรับสัญญาเช่าที เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสั ญญาเช่าที
เหลื ออยูค่ ิ ดลดด้ว ยอัตราดอกเบี ยเงิน กูย้ มื ส่ วนเพิมของกลุ่ม บริ ษ ทั /บริ ษัท ณ วันที 1 มกราคม 2563 และสํ าหรับ
สัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่ม บริษทั /บริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี สิน
ตามสัญญาเช่าด้วยมู ลค่าตามบัญชี เดิมก่อนวันทีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิ บตั ิครังแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเปิ ดเผย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าที สิ นทรัพย์อา้ งอิ งมีมู ลค่าตํา
หัก: อืน ๆ
หัก: ดอกเบี ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หนีสินตามสั ญญาเช่ า ณ วันที 1 มกราคม 2563

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(บาท)
10,697,613
6,532,200
(397,000)
(397,000)
160,041
(139,800)
(1,346,585)
(539,459)
9,114,069
5,878,434
14,992,503

5,455,941
5,455,941
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งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(บาท)
จัดประเภทเป็ น :หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
รวม

4,703,913
10,288,590
14,992,503

1,337,856
4,118,085
5,455,941

อัตราดอกเบียเงินกูย้ มื ส่ วนเพิม (ร้อยละ)

2.39 – 9.38

2.39 – 3.85

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิท ธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิ บตั ิครังแรก
ณ วันที 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดงั นี
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(บาท)
ทีดิ น
5,486,242
3,291,745
อาคาร
1,369,759
ยานพาหนะ
9,567,861
2,062,690
รวมสินทรัพย์ สิทธิการใช้ ณ วันที มกราคม
16,423,862
5,354,435
5

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
นโยบายการบัญชี ทีนําเสนอดั งต่อไปนี ถื อปฏิบ ัติโดยสมําเสมอสําหรับ งบการเงิ น ทุก รอบระยะเวลาที รายงาน
ยกเว้นการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ตามทีกล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ เรื อง เครื องมื อทาง
การเงิน และสัญญาเช่า

5.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุม ของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ นเมือกลุ่ม บริ ษทั เปิ ดรั บหรื อมี สิ ทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนันและมี ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนันทํา ให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่ม บริ ษัท งบการเงินของบริ ษ ทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
นับแต่วนั ทีมี การควบคุมจนถึงวันทีการควบคุม สิ นสุ ดลง
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ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มีอาํ นาจควบคุ ม
ณ วันที ซื อธุ รกิจ กลุ่ม บริ ษทั วัดมู ลค่าส่ ว นได้เสี ยทีไม่ มีอาํ นาจควบคุ มตามอัตราส่ ว นได้เสี ยในสิ น ทรั พย์สุ ท ธิ ที
ได้มาจากผูถ้ กู ซือ
การเปลี ยนแปลงส่ ว นได้เสี ย ในบริ ษ ัท ย่อยของกลุ่ม บริ ษ ัท ทีไม่ท าํ ให้ กลุ่มบริ ษ ัท สู ญเสี ยอํานาจการควบคุม จะ
บันทึกบัญชี โดยถื อเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื อกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษ ทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนีสิ นของบริษทั ย่อยนันออก
รวมถึงส่ ว นได้เสี ยทีไม่มี อาํ นาจควบคุมและส่ ว นประกอบอื นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นทีเกี ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนัน
กําไรหรื อขาดทุนที เกิดขึนจากการสู ญเสี ยการควบคุม ในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมทียังคงเหลื ออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที สู ญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลื อและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึ งรายได้ห รื อค่าใช้จ่ายที ยังไม่เกิดขึนจริ งซึงเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
5.2

เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทเป็ี นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิน ทีใช้ในการดําเนินงานของกลุ่ม บริ ษทั /บริษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่า งประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน ทีใช้ ในการ
ดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกเป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานระหว่างปี
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที ไม่เป็ นตัวเงิ นซึงเกิดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับ รู ้ เป็ นกําไรหรื อขาดทุ นในงวดบัญชีนัน
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หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันทีรายงาน
รายได้และค่าใช้จา่ ยของหน่ วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนทีใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันทีเกิดรายการ (อัตราถัวเฉลียสําหรับปี )
ผลต่า งจากอัตราแลกเปลี ยนทีเกิ ดจากการแปลงค่าบัน ทึ กในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอืน และแสดงเป็ นรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นจนกว่ามี การจําหน่ายเงินลงทุนนันออกไป ยกเว้นผลต่างจากการ
แปลงค่าทีถูกปั นส่วนให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุ ม
5.3

เครืองมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตั ิตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563
5.3.1 การรั บรู้รายการและการวัดมู ลค่ าเมื อเริ มแรก
ลูกหนี การค้าและเจ้าหนี การค้ารั บรู ้รายการเมื อเริ มแรกเมือมี การออกตราสารเหล่านั น สิ นทรัพ ย์ทางการเงิน
และหนี สิ น ทางการเงิ น อื นๆ ทังหมดรั บ รู ้ รายการเมื อเริ มแรกเมือกลุ่ ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัท เป็ นคู่สั ญญาตาม
ข้อกําหนดของเครื องมือทางการเงินนัน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี สิ น ทางการเงิน (นอกเหนื อจากลูกหนี การค้าที ไม่มี องค์ประกอบเกี ยวกับการ
จัดหาเงินที มีนัยสําคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกํา ไรหรื อขาดทุ น) จะวัดมู ลค่าเมื อเริ มแรกด้ว ย
มู ลค่ายุติธ รรมบวกต้น ทุ น การทํารายการซึ งเกี ยวข้องโดยตรงกับการได้ ม าหรื อ การออกตราสาร ลู กหนี
การค้าทีไม่ มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินที มี น ัยสําคัญวัดมู ลค่าเมื อเริ มแรกด้วยราคาของการทํารายการ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน วัดมูลค่าเมือ
เริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
5.3.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง
สินทรัพย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันทีรั บรู ้ รายการเมือเริ มแรก สิ นทรั พย์ทางการเงินจะถู กจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย มูลค่ายุ ติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นหรื อมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน
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สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรั บรู ้รายการเมื อเริ มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษั ท/
บริ ษทั มีการเปลียนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ทีได้รับผลกระทบทังหมดจะถู กจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที มี การเปลียนแปลงการ
จัดประเภท
สิ นทรั พย์ทางการเงินที ไม่ ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะถู กวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ายหากเข้าเงือนไขทังสองข้อดังต่อไปนี
- ถือครองสิ นทรั พย์ทางการเงินนันตามโมเดลธุ รกิจ ที มี วตั ถุ ประสงค์เพื อรั บกระแสเงิ นสดตามสั ญ ญา
และ
- ข้อกําหนดตามสั ญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงินซึ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้น
และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงิ นต้นในวันทีกําหนดไว้
ตราสารหนี ทีไม่ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื นได้หากเข้าเงือนไขทังสองข้อดังต่อไปนี
- ถือครองสิ นทรั พย์ทางการเงินนันตามโมเดลธุ รกิจ ที มี วตั ถุ ประสงค์เพื อรั บกระแสเงิ นสดตามสั ญ ญา
และเพือขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อกําหนดตามสั ญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงินซึ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้น
และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงิ นต้นในวันทีกําหนดไว้
ณ วันทีรั บรู ้รายการเมือเริ มแรกของเงินลงทุ นในตราสารทุน ที ไม่ได้ถือไว้เพื อค้า กลุ่มบริ ษทั /บริษทั อาจเลื อก
ให้เ งินลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอืน ซึ ง
การเลือกนี สามารถเลือกได้เป็ นรายเงินลงทุนและเมือเลื อกแล้วไม่สามารถยกเลิ กได้
สินทรัพย์ทางการเงินทังหมดทีไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมู ลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนตามทีได้อธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัดมูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ซึ ง
รวมถึ งสิ น ทรัพ ย์อนุ พ ั น ธ์ ท ังหมด ณ วัน ที รับ รู้ รายการเมื อเริ มแรก กลุ่ ม บริ ษทั /บริ ษ ัท สามารถเลื อกให้
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีเข้าข้อกําหนดในการวัดมู ลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ถูกวัดมูลค่า ด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากการกําหนดดังกล่าวช่วยขจัด
หรื อลดความไม่สอดคล้องอย่างมี นัยสําคัญซึ งอาจเกิดขึ นซึ งเมือเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิ กได้
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สินทรัพย์ ทางการเงิน - การประเมินว่ ากระแสเงินสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรื อไม่
สําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี
“เงินต้น” หมายถึง มู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีรับรู้รายการเมือเริ มแรก
“ดอกเบีย” หมายถึง สิ งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี ยงด้านเครดิ ตทีเกียวข้องกับจํานวนเงิ นต้นที
ค้างชําระในช่ วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ งและความเสี ยงในการกูย้ ืมโดยทัวไป และต้นทุน (เช่น ความเสี ยงด้าน
สภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากําไรขันต้น
ในการประเมิ นว่ากระแสเงิ นสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงินต้นและดอกเบี ยหรื อไม่ กลุ่ มบริ ษัท/บริ ษ ั ท
พิ จารณาข้อ กําหนดตามสั ญ ญาของเครื องมือทางการเงิ น ซึ งรวมถึ งการประเมิ นว่ าสิ นทรัพ ย์ ท างการเงิ น
ประกอบด้วยข้อกําหนดตามสัญญาทีสามารถเปลี ยนแปลงระยะเวลาและจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญา
ซึงอาจทําให้ไม่เข้าเงือนไข ในการประเมินกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาถึ ง
-

เหตุการณ์ ทอาจเกิ
ี
ดขึนซึ งเป็ นเหตุให้มีการเปลียนแปลงจํานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด

-

เงือนไขทีอาจเปลียนแปลงอัตราดอกเบี ยตามสัญญา ซึ งรวมถึ งอัตราดอกเบียผันแปร และ

-

เงื อนไขเมื อสิ ทธิ เรี ยกร้อ งของกลุ่ ม บริ ษ ทั /บริ ษัทถู ก จํากัดเฉพาะกระแสเงิ นสดจากสิ น ทรั พ ย์ตามที
กําหนด (เช่น สิ นทรัพย์ทางการเงินทีผูใ้ ห้กไู ้ ม่มี สิทธิ ไล่เบี ย)

สินทรั พย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลั งและกําไรและขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัด
มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตั ด
จําหน่าย

สิ น ทรั พ ย์เหล่ า นี วัดมู ลค่ าในภายหลั งด้วยราคาทุ น ตัด จําหน่ ายโดยวิ ธีอตั รา
ดอกเบี ยที แท้ จ ริ ง ราคาทุ น ตั ดจํ า หน่ า ยลดลงด้ ว ยผลขาดทุ น จากการ
ด้อยค่า รายได้ดอกเบี ย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนและผลขาดทุน
จากการด้อยค่ารับ รู ้ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ น กําไรหรื อขาดทุน ที เกิ ดจากการ
ตัดรายการออกจากบัญชีรับรูใ้ นกําไรหรื อขาดทุน
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หนีสินทางการเงิ น - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกําไรและขาดทุน
หนีสิ นทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุ น หนี สิ นทางการเงิ นจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ นหากให้ถือไว้เพื อค้า ถื อ
เป็ นอนุ พนั ธ์หรื อกําหนดให้วดั มู ลค่าเมื อเริ มแรกด้วยวิธี ดงั กล่าว หนีสิ นทางการเงินที วัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมและรับ รู้ก าํ ไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบี ยจ่ายในกําไร
หรื อขาดทุน หนีสิ นทางการเงิ นอืนทีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ายด้วยวิธี ดอกเบียทีแท้จริ ง ดอกเบี ย
จ่ายและกําไรและขาดทุ นจากอัตราแลกเปลียนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุ นที เกิดจากการตัดรายการ
ออกจากบัญชี ให้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
5.3.3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษ ัทตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เ มื อสิทธิตามสัญญาที จะได้รับกระแสเงิ น
สดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมี การโอนสิ ทธิใ นการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุ รกรรมซึ ง
ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทังหมดของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นได้ถูกโอนหรื อใน
กรณี ทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้ทงโอนหรื
ั
อคงไว้ซึงความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบ
ทังหมดและไม่ ได้คงไว้ซึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ม บริ ษัท /บริ ษทั เข้าทําธุ รกรรมซึ งมีการโอนสินทรั พย์ทีรับรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงั คงความเสียง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทังหมดหรื อเกื อบทังหมดในสิ น ทรัพ ย์ทีโอนหรื อบางส่ ว นของ
สินทรัพย์ ในกรณีนี สิ นทรั พย์ทโอนจะไม่
ี
ถกู ตัดรายการออกจากบัญชี
หนีสินทางการเงิน
กลุ่ม บริ ษทั /บริษทั ตัดรายการหนี สิ นทางการเงิ นออกจากบัญชี เมือภาระผูกพันตามสัญญาสิ นสุ ดลง ยกเลิ ก
หรื อหมดอายุ กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั ตัดรายการหนี สิ นทางการเงินออกจากบัญชี หากมี การเปลียนแปลงเงือนไข
และกระแสเงิ นสดจากการเปลี ยนแปลงหนีสิ นมีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรับรู ้หนี สิ น ทางการเงิ น
ใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมทีสะท้อนเงื อนไขทีเปลียนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี สิ น ทางการเงิ นออกจากบัญ ชี ผลต่างระหว่างมูลค่ าตามบัญ ชี ทีตัด รายการและสิ งตอบ
แทนที ต้องจ่าย (รวมถึงสินทรั พย์ทีไม่ใช่เงิ นสดที ได้โอนไปหรื อหนี สิ นทีรับ มา) รับรูใ้ นกําไรหรื อขาดทุน
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5.3.4) การหั กกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินจะหักกลบกันเพือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวน
สุ ท ธิ ก็ต่อเมื อกลุ่ม บริ ษัท /บริ ษ ัทมี สิ ท ธิ บงั คับใช้ต ามกฎหมายในการหั กกลบจํานวนเงิน ที รั บรู้ และกลุ่ ม
บริษัท/บริษทั ตังใจที จะชําระด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ หรือตังใจทีจะรับสิ นทรัพย์และชําระหนีสิ นพร้อมกัน
5.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิน สดและรายการเที ยบเท่า เงิ นสดในงบกระแสเงิน สด ประกอบด้วย เงิ นสดในมื อเงิน ฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์และกระแสรายวัน รวมเงินลงทุนระยะสันทีมี สภาพคล่องสู ง ซึ งพร้ อมจะเปลียนเป็ นเงินสดในจํานวนที
ทราบได้และมีความเสี ยงทีไม่มี นยั สําคัญต่อการเปลียนแปลงมูลค่า เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมือ
ทวงถามถื อเป็ นส่ วนหนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

5.5

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนี รั บรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิท ธิ ทปราศจากเงื
ี
อนไขในการได้รับสิ งตอบแทนตามสัญญา
ลูกหนี การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิดขึ น (ใน 2562: ค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี การค้าและลู กหนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี หักค่าเผื อหนี สงสั ยจะสู ญ ซึ งประเมิ นโดยการ
วิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนีในอนาคตของลูกค้า
หนีสู ญจะถูกตัดจําหน่ายเมือเกิดขึ น

5.6

สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุท ธิ ทีจะได้รับแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํา นวณโดยวิธีตน้ ทุนถัวเฉลีย ต้นทุน สิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุ น ที ซื อ ต้น ทุนแปลงสภาพ หรื อ
ต้นทุนอืน เพือให้สินค้าอยูใ่ นสถานทีและสภาพปัจจุ บนั รวมทังการปั นส่วนของโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม
มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ปกติ หั ก ด้ ว ยค่า ใช้ จ่า ยที จํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
ค่าเผือขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลงจะถูกบันทึกสําหรับ สิ นค้าเสื อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
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5.7

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย แสดงในราคาตามบัญชี หรือมูลค่ายุติธรรมสุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า

5.8

เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วธิ ี ราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า

5.9

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับ รู ้และการวัดค่า
สินทรั พย์ ทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของกิ จการ
ทีดิ นอาคารและอุปกรณ์ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากด้อยค่าสะสม
ราคาทุ นรวมถึ งต้น ทุน ทางตรงทีเกี ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพ ย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้างสิ นทรั พย์ทีกิจ การ
ก่อสร้างเอง รวมถึ งต้นทุ นของวัส ดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพือให้สิ นทรัพย์นันอยู่ในสภาพทีพร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การบู รณะ
สถานทีตังของสินทรัพย์ และต้นทุนการกูย้ มื ของสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไข
ส่ วนประกอบของรายการที ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที มีรูป แบบ และอายุการให้ประโยชน์ที ต่างกัน
ต้องบันทึ กแต่ละส่วนประกอบทีมี นยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการจําหน่ายที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุ ทธิ ที ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมู ลค่าตามบัญชี ของที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ ว นหนึ งของมู ล ค่าตามบัญชี ข องรายการที ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามี ความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ทีกลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นัน และสามารถวัดมู ลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชือถือ ชิ นส่ วนทีถูกเปลี ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบํารุ งที ดิ น อาคารและอุป กรณ์ทีเกิดขึ นเป็ นประจําจะรั บรู ใ้ นกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื อเกิดขึน
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ค่ าเสือมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคารและอุป กรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรั พย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรั พย์
ค่า เสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิ ธีเส้ น ตรงตามเกณฑ์อายุการให้ป ระโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี
ส่ วนปรั บปรุ งทีดิ น
อาคารสิ งปลูกสร้างและส่วนปรั บปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์ สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20
5 - 20
5 - 20
3-5
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั ไม่คดิ ค่าเสื อมราคาสําหรับที ดินและส่ วนปรับปรุ งและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง
วิ ธีการคิดค่าเสื อมราคา อายุก ารให้ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พย์ และมูล ค่าคงเหลื อ ถู กทบทวนอย่า งน้อยที สุ ด ทุ ก
สิ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
5.10 สินทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพ ย์ไม่ มีต วั ตนทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื อมาและมีอ ายุการใช้งานจํากัดวัดมู ลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ าย
สะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หักด้วยมู ลค่าคงเหลือ
ค่า ตัดจํา หน่ ายรับ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ น โดยวิธี เส้ นตรงซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อนรู ปแบบทีคาดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตจากสิ น ทรัพ ย์นัน ตามระยะเวลาที คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ จากสิ นทรั พย์ไม่ มี
ตัวตน โดยเริ มตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มี ตวั ตน เมือสิ นทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ แสดงได้ดงั นี
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟท์แวร์

5 - 10 ปี

วิ ธีการตัดจํา หน่ าย ระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ และมู ลค่าคงเหลื อ จะได้รับการทบทวนทุ กสิ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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5.11 สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีทีถือปฏิบตั ิตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563
ณ วันเริมต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะประเมิ นว่าสั ญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั นําคํา นิ ยามของสั ญ ญาเช่ า ตาม TFRS 16 มาใช้ใ นการประเมิ นว่า สัญญานันให้ สิท ธิ ใ นการ
ควบคุ ม การใช้ สิ นทรั พย์ทีระบุ หรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันทีสั ญญาเช่ าเริ มมี ผลหรื อวันทีมี การเปลี ยนแปลงสัญญาเช่ า สัญญาทีมี ส่วนประกอบที เป็ นสัญญาเช่า กลุ่ม
บริษทั /บริ ษทั จะปั นส่ วนสิงตอบแทนทีต้องจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคา
ขายทีเป็ น เอกเทศ สําหรั บสั ญญาเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษทั เลือกทีจะไม่แยกส่ วนประกอบทีไม่เป็ นการ
เช่าและรับรู ้ สญ
ั ญาเช่าและส่วนประกอบทีไม่เป็ นการเช่าเป็ นสั ญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี สินตามสั ญญาเช่ า ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมี ผล ยกเว้นสัญญาเช่า
ซึงสิ นทรัพย์มีมูลค่าตําหรื อสัญญาเช่าระยะสันจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื อ
มี การวัดมูลค่าใหม่ของหนี สิ นตามสัญญาเช่ า ต้นทุนของสิ น ทรัพย์สิทธิก ารใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินที รับรู ้เมือ
เริ มแรกของหนี สิ นตามสั ญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนเงิ นทีจ่ายชําระตามสั ญญาเช่า ณ วันทีสั ญญาเช่าเริ มมีผลหรื อ
ก่อนวันทีสัญญาเริมมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ งจู งใจ
ในสัญญาเช่าทีได้รับ ค่าเสื อมราคารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ นด้วยวิธีเส้นตรงนั บจากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลจนถึงวัน
สิ นสุ ดของอายุสญ
ั ญาเช่ า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ทีเช่ าให้กบั กลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั
เมื อสิ นสุดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิก ารใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะมี การใช้สิทธิ ในการซื อ
สิ นทรัพย์ ในกรณี นีสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรั พย์ทีเช่ า ซึง
กําหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ ทีเกียวข้อง
หนี สิ นตามสั ญญาเช่ าวัดมูลค่าเมื อเริ มแรกด้วยมู ลค่าปัจจุ บนั ของค่าเช่ าทียังไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมี
ผล คิดลดด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสั ญญาเช่ า เว้นแต่อตั รานันไม่ สามารถกําหนดได้ กลุ่มบริ ษัท/บริษ ัทใช้
อัตราดอกเบี ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิมของกลุ่ม บริ ษทั ค่าเช่ารวมถึ งค่าเช่าคงที หักสิ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จํานวนเงิน
ทีต้องจ่ายตามสิ ทธิ เลือกซื อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อสิ ทธิเลื อกในการยกเลิ กสั ญญาเช่ า หากกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั มีความแน่น อนอย่างสมเหตุส มผลที จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผัน แปรทีไม่ขึนอยู่กบั ดัช นี ห รื ออัตราจะรับรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายการ
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กลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบี ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมโดยนําอัตราดอกเบี ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงิ นภายนอก
หลายแห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพือให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ทีเช่า
หนี สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าวัดมู ลค่าด้ว ยวิ ธี ราคาทุนตัดจําหน่า ยตามอัตราดอกเบี ยทีแท้จ ริ ง และหนีสิ นตามสัญ ญา
เช่ า จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุสญ
ั ญาเช่ า การเปลี ยนแปลง ค่าเช่า การเปลียนแปลงประมาณการ
จํานวนเงินทีคาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี ยนแปลงการประเมิ นการใช้สิ ท ธิ
เลือ กซื อ สิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิ กสั ญญาเช่า เมื อมีการวัดมูลค่าหนี สิ นตาม
สัญญาเช่ าใหม่ จะปรับปรุงกับมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์สิทธิการใช้ หรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ น หากมู ลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมู ลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
นโยบายการบัญชีทถืี อปฏิบตั กิ ่ อนวันที 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่ า สั ญ ญาเช่ าซึ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษัทได้รับความเสี ยงและผลตอบแทนส่ ว นใหญ่ จากการครอบครอง
สิ นทรัพย์ทีเช่านันๆ จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น ที ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ที ได้ม าโดยทําสัญญาเช่าการเงิ น
บัน ทึกเป็ นสิ นทรั พย์ดว้ ยมู ลค่ายุติธรรมหรื อมู ลค่าปั จจุ บ นั ของจํานวนเงินขันตาํ ที ต้องจ่ ายตามสั ญญาเช่ า แล้วแต่
จํานวนใดจะตํากว่าหั กด้วยค่ าเสื อมราคาสะสมและขาดทุ นจากการด้อยค่า ค่าเช่ าที ชําระจะแยกเป็ นส่ วนที เป็ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและส่ วนที จะหักจากหนีตามสัญญา เพื อทําให้อตั ราดอกเบียเมือเทียบกับยอดหนี ที คงเหลื ออยู่
ในแต่ละงวดเป็ น อัตราคงที ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าอืนได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดย
วิธี เส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่ า ประโยชน์ทีได้รับตามสัญญาเช่ าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึงของค่า
เช่าทังสิ นตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าเช่าทีอาจเกิดขึ นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาที
คงเหลือของสัญญาเช่า เมื อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง กลุ ่มบริ ษัท/บริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อมี สัญญาเช่ า
เป็ นส่ ว นประกอบหรื อไม่ โดยพิ จ ารณาจากสิ นทรัพ ย์ที มี ล ักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้า การปฏิบตั ิตามข้อตกลงนัน
ขึนอยูก่ บั การใช้สินทรัพย์ทีมี ลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนําไปสู่สิทธิใ นการใช้สิ นทรั พย์ ถ้าทําให้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรั พย์
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ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง หรื อมี การประเมิ นข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสั ญญาเช่า และ
ส่ วนทีเป็ นองค์ประกอบอืนโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่ม บริ ษทั /บริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื อถื อ ให้ รับ รู้ สิน ทรัพ ย์และหนี สิ นในจํานวนทีเท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรัพย์ทีมี ลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจํานวนหนีสิ นจะลดลงตามจํานวนทีจ่ายและ
ต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนีสินจะรั บรู ้ โดยใช้อตั ราดอกเบี ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
5.12 การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทถืี อปฏิบตั ติ ังแต่ วนั ที 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับ รู ้ค ่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิดขึ นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมู ลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจํา หน่าย (รวมถึง เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน เงินลงทุนในตราสาร
หนีระยะสัน และสินทรัพ ย์ทีเกิดจากสัญญา)
การวัด มูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิต ทีคาดว่ าจะเกิด ขึน
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที คาดว่าจะเกิ ดขึ นเป็ นการประมาณผลขาดทุ นด้านเครดิ ตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงนําหนัก
ผลขาดทุนด้านเครดิตคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นที คาดว่าจะไม่ได้รบั (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดทีกิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดทีกลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึนคิดลดด้วยอัตราดอกเบี ยทีแท้จริ งของสินทรัพย์ทางการเงิ น
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตนันคํานวณดังต่อไปนี
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที คาดว่าจะเกิ ดขึนในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดัง กล่าวประมาณจากผลขาดทุนที
คาดว่าจะเกิ ดขึ นจากการผิดเงื อนไขตามสัญญาที คาดว่าจะเกิดขึนในอีก 12 เดื อนข้างหน้าภายหลังวันสินรอบ
ระยะเวลาทีรายงาน หรื อ
-

ผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิ ดขึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุ นดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุ นที คาด
ว่าจะเกิดขึนจากการผิดเงือนไขตามสัญญาทีคาดว่าจะเกิดขึนในช่วงระยะเวลาทังหมดทีเหลื ออยูข่ องสัญญา

ค่าเผื อผลขาดทุ นสํ าหรั บ ลูกหนีการค้า และสิ นทรั พ ย์ทีเกิด จากสั ญ ญาวัดมู ลค่าผลขาดทุ นด้ว ย ผลขาดทุ นด้า น
เครดิ ตที คาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิดขึ นของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
เหล่านี ประมาณการโดยใช้ ตารางการตังสํ ารอง ซึงวิธีดงั กล่าวมี การนําข้อมู ลผลขาดทุ น ที เกิ ดขึ นในอดี ต การ
ปรับ ปรุง ปั จจัยทีมี ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี นันๆ และการประเมิ นทังข้อมู ลสภาวการณ์เศรษฐกิ จในปั จ จุ บนั
และข้อมู ลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัวไปในอนาคต ณ วันทีรายงาน
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ค่าเผือผลขาดทุ นด้านเครดิ ตสําหรับสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นอืน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึนด้วยผลขาดทุ นด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที มี การ
เพิ มขึ นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี ยงด้านเครดิ ตนับแต่การรั บรู้รายการเมือเริ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที มี ก ารด้อยค่าด้านเครดิ ต ซึ งกรณี ดงั กล่า วจะวัดค่าเผื อผลขาดทุนด้ว ยผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต ที คาดว่าจะเกิ ดขึน
ตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดทีใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนพิจารณาจากระยะเวลาทียาวทีสุ ดตาม
สัญญาทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี ฐานะเปิ ดต่อความเสี ยงด้านเครดิต
กลุ่ม บริ ษ ัท/บริ ษ ัทพิ จารณาว่า ความเสี ยงด้านเครดิ ตของสิน ทรัพ ย์ทางการเงิ น เพิ มขึนอย่า งมี นัยสําคัญหากเกิ น
กําหนดชําระ มีการเปลียนแปลงของอันดับความน่ าเชื อถื อทีลดระดับลงอย่างมีนยั สําคัญ มี การดําเนินงานทีถดถอย
อย่า งมี นั ยสํ า คัญ ของลู ก หนี หรื อ มี ก ารเปลี ยนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด
สภาวการณ์ท างเศรษฐกิจ หรื อกฎหมายทีส่ งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของลูกหนี ในการจ่าย
ชําระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั /บริษทั
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมือ
-

ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เ ต็ม จํานวน อีกทังกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ไม่มีสิทธิ ใ นการไล่เบีย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ

-

สินทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 365 วัน

การประเมิ นการเพิมขึนของความเสี ยงด้านเครดิตอย่างมี นัยสําคัญนันมี การประเมิ นทังแบบเป็ นรายลูกหนี หรื อแบบ
กลุ่ม ขึนอยูก่ บั ลักษณะของเครื องมื อทางการเงิน หากการประเมินความเสี ยงเป็ นการประเมิ นแบบกลุ่มต้องมี การ
จัดกลุ่ ม เครื องมื อทางการเงิน ตามลักษณะความเสี ยงด้านเครดิ ตที คล้า ยคลึ งกัน เช่ น สถานการณ์ ค า้ งชํา ระและ
อันดับความน่าเชื อถื อ
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที คาดว่า จะเกิ ดขึ นมี ก ารประเมิ นใหม่ ณ สิ นรอบระยะเวลาที รายงาน เพือสะท้อนการ
เปลี ยนแปลงของความเสียงด้านเครดิตของเครื องมือทางการเงิ นนับจากวันทีรับ รู ้รายการเมือเริ มแรก การเพิมขึน
ของค่า เผือผลขาดทุ น แสดงเป็ นขาดทุน จากการด้อ ยค่า ในกํา ไรหรื อขาดทุน ค่า เผื อผลขาดทุ น แสดงเป็ น
รายการหักออกจากมู ลค่าตามบัญชีขนต้
ั นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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สินทรั พย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่ าด้ านเครดิ ต
ณ วัน ที รายงาน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ประเมิน ว่า สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ น ที วัด มู ลค่า ด้ว ยราคาทุน ตัด จํา หน่า ยและ
ตราสารหนี ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเกิดการด้อยค่าด้านเครดิ ตหรื อไม่
สิ นทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิ ตเมือเกิ ดเหตุ การณ์ ใดเหตุการณ์ห นึ งหรื อมากกว่าหนึงเหตุ การณ์ ซึ ง
ส่ งผลกระทบเชิ งลบต่อกระแสเงินสดที คาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิน สถานการณ์ ทีเป็ น
ข้อบ่งชี ว่าสิ น ทรัพย์ทางการเงิ นเกิ ดการด้อยค่าด้านเครดิ ตรวมถึ ง การที ลูกหนี ประสบปั ญ หาทางการเงินอย่างมี
นัยสําคัญ การผิดสัญญา เช่น การค้างชําระเกินกว่า 365 วัน มีความเป็ นไปได้ทีลูกหนี จะเข้าสู่ การล้มละลาย เป็ นต้น
การตั ดจําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีขันต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายเมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุ สมผลว่าจะได้รบั คื นเงิน หากมี การรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรั พย์ที มีการตัดจําหน่ายแล้ว จะรับรู ้เป็ น
การกลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีได้รับคืน
นโยบายการบัญชีทถืี อปฏิบตั กิ ่ อนวันที 1 มกราคม 2563
มู ลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของกลุ่ มบริ ษทั /บริ ษัทได้รับการทบทวนทุ กสิ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่ งชี เรื อง
การด้อยค่าหรื อไม่ในกรณีทีมีข้อบ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รบั คื น
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่า รับรู ้เมือมูลค่าตามบัญชี ข องสิน ทรัพย์สู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืน ผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุน จากการด้อ ยค่า ของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น จะถูก กลับ รายการเมื อมู ล ค่า ที คาดว่า จะได้รับ คื น
เพิ มขึ นในภายหลังและการเพิ มขึนนั นสั มพัน ธ์ โดยตรงกับ ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าที เคยรั บ รู้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที บัน ทึ กโดยวิ ธีราคาทุน ตัดจําหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไร
หรือขาดทุน
5.13 การด้ อยค่าสิ นทรั พย์ ทีไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
มูล ค่า ตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพ ย์ข องกลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ทั ได้รั บ การทบทวนทุ ก สิ นรอบระยะเวลารายงานว่า มี ขอ้
บ่ง ชี เรืองการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณีที มีข อ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ น ทรั พย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับ
มูล ค่าที คาดว่าจะได้รับ คืน ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่มีต วั ตนอื นที มี อายุการใช้ป ระโยชน์ไ ม่ ท ราบแน่ น อนหรื อยัง ไม่
พร้ อมใช้งานจะถู กประมาณทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ารับ รู้ เมื อมู ลค่าตามบั ญชี ของสิ นทรั พ ย์หรื อหน่ ว ยสิ นทรัพ ย์ที ก่ อให้เกิดเงิ นสดสู งกว่า
มู ลค่าทีจะได้รับคืน ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื อมี การกลับรายการการประเมิ น
มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ เ พิ มขึ นของสิ น ทรั พ ย์ชิ นเดี ย วกัน กับ ที เคยรับ รู้ ใ นส่ ว นของผู้ถื อ หุ ้ น และมี ก ารด้อ ย
ค่ า ในเวลาต่อมา ในกรณี นีรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
การคํานวณมู ลค่ าทีคาดว่ าจะได้ รั บ คืน
มู ลค่า ทีคาดว่าจะได้รับคืน ของสิ นทรั พย์ทีไม่ ใช่สิ นทรัพ ย์ทางการเงิ น หมายถึ ง มูลค่าจากการใช้ของสิ น ทรั พย์
หรื อ มู ลค่ายุติธ รรมของสิ นทรั พ ย์หกั ต้น ทุน ในการขายแล้ว แต่มู ลค่าใดจะสู งกว่า การประเมิ น มู ลค่าจากการใช้
ของสิ น ทรั พ ย์ ประมาณจากกระแสเงิ นสดทีจะได้รับ ในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปัจ จุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่อน
คํา นึ งถึ งภาษี เงิ น ได้เพื อให้ส ะท้อนมู ล ค่าทีอาจประเมินได้ใ นตลาดปัจ จุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสี ยง
ที มี ต่อสิ นทรั พย์สาํ หรั บสิ นทรั พย์ที ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงิ นสดรั บโดยอิ สระจากสิ น ทรัพ ย์อืน จะพิ จารณามูล
ค่าที คาดว่าจะได้รับคืน รวมกับหน่วยสิ นทรั พย์ทีก่อให้เ กิดเงิ นสดทีสิ นทรั พ ย์นันเกียวข้องด้ว ย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุน จากการด้อยค่า ของสิ นทรั พ ย์ที ไม่ ใช่ สิน ทรัพ ย์ทางการเงิ น ทีเคยรับ รู ้ ในงวดก่อนจะถู กประเมิ นทุก
รอบระยะเวลารายงานว่ามี ข้อบ่งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ซึ งหากมีการเปลี ยนแปลงประมาณการทีใช้ ในการ
คํา นวณมูล ค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถู กกลับรายการเพี ยงเท่าทีมู ลค่าตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์ไม่ เกิ นกว่ามู ลค่าตามบัญชี ภายหลังหักด้วยค่า เสื อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมื อนหนึ ง
ไม่เคยมีการบันทึ กผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
5.14 หนีสิน ที มีภาระดอกเบีย
หนีสิ นที มี ภาระดอกเบียบันทึกเริ มแรกในราคาทุน หักค่าใช้จ่ายทีเกี ยวกับการเกิดหนีสิ น ภายหลังจากการบันทึก
หนี สินที มี ภาระดอกเบียจะบันทึ กต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี เริ มแรกและยอดหนี เมือ
ครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยวิธี อตั ราดอกเบี ยทีแท้จริ ง
5.15 เจ้าหนีการค้ าและเจ้า หนีหมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี หมุนเวีย นอืน แสดงในราคาทุน
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5.16 หนีสิน ที เกิดจากสั ญญา
หนีสิ นที เกิดจากสัญ ญาเป็ นภาระผูกพันทีจะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริก ารให้กบั ลู กค้า หนี สิ นทีเกิดจากสัญ ญารับรู ้
เมื อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รั บชําระหรื อมี สิ ทธิ ทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิ งตอบแทนทีเรี ยกคื นไม่ได้จ าก
ลูกค้าก่อนที กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รั บรู ้รายได้ทเกี
ี ยวข้อง
5.17 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ก) ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
ผลป ระโยชน์ ระยะสั นของพนั กงานซึ งป ระกอบด้ว ยเงิ น เดื อ น ค่ า แรง โบนั ส และเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมวัดมู ลค่าโดยมิ ได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทํางานให้ หนี สิน รั บรู้ ดว้ ย
มูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษทั มี ภาระผูก พันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที
จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการทีพนักงานได้ทาํ งานให้ในอดี ต และภาระผูกพันนี สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ข) ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัทได้บัน ทึ กผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนักงานจากการตังโครงการสมทบเงิ น
(ภายใต้ขอ้ กําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ยงชีพ พ.ศ.
) และโครงการผลประโยชน์ทกํี าหนด
ไว้ (ภาระผูกพันเมือพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
)
-

โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถู กรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนใน
รอบระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ

-

โครงการผลประโยชน์ ทกํี าหนดไว้
ภาระผูก พัน สุ ท ธิ ของกลุ่ม บริ ษทั /บริ ษ ัท จากโครงการผลประโยชน์ ที กํา หนดไว้ถูก คํานวณจากการ
ประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตทีเกิ ดจากการทํ า งานของพนั กงานในปั จ จุ บั น และในงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงิ นสดเพื อให้ เป็ นมู ลค่าปัจจุ บนั โดยใช้อตั รา ณ วันทีรายงาน
ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกําหนดชําระภาระผูกพันของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมี ส กุลเงินเดี ยวกับสกุ ลเงินของผลประโยชน์ ทีคาดว่าจะจ่าย การคํานวณนันจัดทํา
โดยนักคณิ ตศาสตร์ป ระกันภัย โดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการไว้
กลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษ ัทรั บรู ้ ก าํ ไรขาดทุน จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยจะถูกรั บรู ้
รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อืนทันที
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ค) ผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ทีเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวด
ปั จ จุ บันและในงวดก่อนๆ ซึ งผลประโยชน์ นีได้คิดลดกระแสเงิ น สด เพือให้เป็ นมู ลค่าปั จจุ บนั การวัดมู ลค่า
ใหม่จะรับรู้ไนกําไรหรื อขาดทุนเมื อเกิดขึน
ง) ผลประโยชน์ เมือเลิ กจ้าง
ผลประโยชน์เมื อเลิ กจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื อวันใดวันหนึงต่อไปนี เกิดขึนก่อน เมื อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่
สามารถยกเลิ กข้อเสนอการให้ ผลประโยชน์ ดังกล่ า วได้อีก ต่ อไป หรื อเมื อกลุ่ม บริ ษทั /บริ ษัท รั บ รู้ ตน้ ทุ น
สําหรับการปรั บโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า เดือนนั บจากวันสินรอบระยะเวลา
รายงานผลประโยชน์เมือเลิ กจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
5.18 ประมาณการหนีสิ น
ประมาณการหนีสิ น จะรับรู ก้ ็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษัทมี ภาระผูกพันหนีสิ นตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการ
อนุ ม านทีเกิดขึนในปัจจุ บนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ซึงสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่าง
น่ าเชื อถื อและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ ายไปเพื อชําระภาระผูกพัน
ดังกล่าว
5.19 รายได้
รายได้รับรู ้เมือลู กค้ามี อาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที สะท้อนถึงสิ งตอบแทนที กลุ่ม บริ ษทั /
บริ ษ ัท คาดว่าจะมี สิ ทธิ ได้รับ ซึ งไม่ รวมจํานวนเงิน ที เก็บแทนบุ ค คลที สาม ภาษี มูล ค่าเพิมและแสดงสุ ท ธิ จ าก
ส่ วนลดการค้า และส่วนลดตามปริม าณ
การขายสิ นค้ าและบริ การ
รายได้จ ากการขายสิ น ค้า รั บรู ้เ มื อลูกค้ามี อาํ นาจควบคุม ในสิ น ค้าซึ งโดยทัวไปเกิดขึ นเมื อมี การส่ งมอบสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้า สําหรับ สัญญาทีให้สิ ทธิ ลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรั บรู ้ในจํานวนที มีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ในระดับสู งมากว่าจะไม่มี การกลับรายการอย่างมี นยั สํา คัญ ของรายได้ทีรับรู ้ส ะสม ดังนัน รายได้ทีรับ รู ้จะ
ปรับปรุ งด้วยประมาณการรับคื นสิ นค้าซึงประมาณการจากข้อมูลในอดี ต
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย รายได้คา่ เช่าและดอกเบี ยรับ จากเงิน ฝากธนาคาร
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ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อืน
รายได้อนบั
ื นทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.20 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุ นทางการเงินประกอบด้ว ย ดอกเบียจ่ายของเงิ นกูย้ มื และประมาณการหนี สิ นส่ ว นทีเพิมขึ นเนื องจากเวลาที
ผ่านไป และสิ งตอบแทนที คาดว่าจะต้องจ่าย
นโยบายการบัญชีทถืี อปฏิบตั ติ ังแต่ วนั ที 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบียทีแท้ จริ ง
ดอกเบี ยจ่ ายรับ รู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น ด้ว ยอัตราดอกเบี ยที แท้ จริ ง อัต ราดอกเบียที แท้จริ งคืออัตราที ใช้ คิด ลด
ประมาณการการจ่ายชําระเงินในอนาคตตลอดอายุทีคาดการณ์ ไว้ของเครืองมื อทางการเงินของราคาทุนตัดจําหน่าย
ของหนี สิ นทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทถืี อปฏิบตั กิ ่ อนวันที 1 มกราคม 2563
ดอกเบี ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือ ขาดทุนในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึน ยกเว้น
ในกรณี ท มีี ก ารบัน ทึ กเป็ นต้นทุ น ส่ ว นหนึ งของสิ น ทรัพ ย์ อัน เป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา
ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนทีจะนํามาใช้เองหรื อเพื อขาย
5.21 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับ ปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุ บันและภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้ของ
ปี ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรูใ้ นกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่รายการทีรั บรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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ภาษีเงินได้ ของปี ปั จจุ บนั
ภาษีเงินได้ ของปี ปั จจุบนั ได้แก่ภาษี ทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ทีต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี สิ น และจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับ รู ้เมื อเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวต่อไปนี การรับ รู ้ สินทรัพย์และหนี สิ นใน
ครั งแรกซึ งเป็ นรายการที ไม่ใช่การรวมธุ รกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อภาษี และ
ผลแตกต่างที เกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชั วคราวเมือมี การกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
การวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี สิ นของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต อ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะ
วิธี การทีกลุ่มบริ ษ ทั /บริ ษทั คาดว่าจะได้รับ ผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนีสิ นตามมูลค่าตามบัญชี
ณ วันสินรอบระยะเวลาทีรายงาน
ในการกําหนดมู ลค่า ของภาษี เงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษ ทั /บริ ษทั ต้องคํานึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี ทีไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบี ยทีต้องชําระ
กลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษ ัท เชื อว่า ได้ตงภาษี
ั
เงิ น ได้ค้างจ่ายเพีย งพอสําหรับภาษีเ งิน ได้ทีจะจ่ ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการ
ประเมิ นผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ ง การตี ความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ใ นอดี ต การ
ประเมินนีอยูบ่ นพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสินใจเกียวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลี ยนการตัดสินใจโดยขึ นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้
ค้างจ่ ายที มี อ ยู่ การเปลี ยนแปลงในภาษี เ งิน ได้ค้ างจ่ า ยจะกระทบต่ อค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เงิน ได้ ใน งวดที เกิ ด การ
เปลียนแปลง
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สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สิ นภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีส ามารถหักกลบได้เมื อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้นี
ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี ห น่ วยงานเดี ยวกันสํ าหรับ หน่ วยภาษี เดี ยวกัน หรื อหน่ว ยภาษี ต่างกัน สํ าหรับ
หน่วยภาษี ต่างกันนันกิจการมี ความตังใจจะจ่ายชําระหนี สิ นและสิ นทรัพ ย์ภาษี เงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรือตังใจจะรับคืนสินทรั พย์และจ่ายชําระหนีสินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรัพ ย์ภ าษี เงินได้รอการตัดบัญชี จะบัน ทึกต่อเมือมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า กําไรเพื อเสียภาษี ใน
อนาคตจะมี จาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว กําไรเพือเสี ยภาษี ในอนาคตต้อง
พิจารณาถึ งการกลับ รายการผลแตกต่า งชัวคราวทีเกียวข้อง ดังนัน กําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรั บปรุ งการ
กลับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีพิจารณาจากแผนธุ รกิ จของกลุ่ม บริ ษ ัท /บริ ษทั แล้วอาจมี จาํ นวนไม่เพียงพอทีจะ
บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ทงจํ
ั านวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
5.22 กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กลุ่ม บริ ษ ัท/บริ ษทั แสดงกําไร(ขาดทุ น)ต่อหุ ้นขันพืนฐาน คํานวนโดยการหารกําไร(ขาดทุน )ของผูถ้ ือหุ ้น สามัญ
ของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักที ออกจําหน่ายระหว่างปี
5.23 ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที รายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงาน) จะแสดงถึ งรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนินงานนันโดยตรงรวมถึ งรายการทีได้รับการปัน
ส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
6

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการ เป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษ ทั หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุม
ร่ ว มกัน หรื อมีอิทธิ พ ลอย่างมี นัยสําคัญ ทังทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิน
และการบริ หารหรื อในทางกลับกัน
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ความสัมพันธ์ทมีี กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน มีดงั นี
ประเทศที
จัดตัง/สั ญชาติ

ชื อบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่อย
1. บริษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
2. บริษทั ภาประภัส จํากัด
3. บริษทั เอบี เอ็ม เพลเลทส์ จํากัด
4. PT Asia Biomass Indonesia
5. Asia Biomass Energy SDN. BHD.
6. Asia Biomass Resources SDN. BHD.

ไทย
ไทย
ไทย
อินโดนิเซี ย
มาเลเซี ย
มาเลเซี ย

บริษัทอืนทีเกียวข้ องกัน
7. บริษทั เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
8. บริษทั เอ.จี.อี ทรานสปอร์ ต จํากัด
9. บริษทั เค.เอช.ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด
10. บริษทั เอจี อี มารี น โลจิ สติกส์ จํากัด
11. บริษทั ก๊กฮวด พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด
12. บริษทั พรปรี ชา จํากัด
13. บริษทั นาดี แอสเซท จํากัด
14. บริษทั ดี.ที.ซี . เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
15. Jinsolid SDN. BHD.
16. AJ Biomass SDN. BHD.
17. Teck Yien Construction SDN. BHD.
18. Destiny Holding (M) SDN. BHD.
19. ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
มาเลเซี ย
มาเลเซีย
มาเลเซี ย
มาเลเซีย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริษทั ถือหุน้ ร้ อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริษทั ถือหุน้ ร้ อยละ 99.98
เป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ถือหุน้ ร้ อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริษทั ถือหุน้ ร้ อยละ 99.00
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 55.00
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริษทั ถือหุน้ ร้ อยละ 55.00
มี ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มี ผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มี ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มี ผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มี ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน
มี ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน
มี ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการในบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน
บุ คคลที มี อาํ นาจ และความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผนสั งการและควบคุ ม กิ จ กรรมต่า งๆ
ของกิจ การไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทังนี
รวมถึ ง กรรมการของกลุ่ ม บริ ษั ท /บริ ษ ัท
(ไม่วา่ จะทําหน้าทีเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อไม่)

52

247

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ดอกเบียรับ
รายได้อนื
ซือสิ นค้า/วัตถุ ดิบ
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี ยประชุ ม
เงินเดือน โบนัส และอืน ๆ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาเที ยบเคี ยงราคาตลาด
ราคาต้นทุ นสิ นค้าทีเกิดขึ นจริ ง บวกอัตรากําไรขันต้น
อัตราที ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิ งอัตราดอกเบี ยจากสถาบันการเงิน
ราคาทีตกลงกันตามสัญญาหรื อทีตกลงร่ วมกัน
ราคาต้นทุนของสินค้าและวัตถุดิบที เกิดขึนจริ ง บวกอัตรากําไรขันต้น
ราคาทีตกลงกันตามสัญญาหรื อทีตกลงร่ วมกัน
ราคาทีตกลงกันตามสัญญาหรื อทีตกลงร่ วมกัน
ราคาที ตกลงกันตามสัญญาหรื อทีตกลงร่ วมกัน
ตามที ได้รบั อนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการอื นทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที

ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

บริษัทย่อย
รายได้จากการขาย
ดอกเบี ยรับ
รายได้อนื
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริษัทอืนทีเกียวข้ องกัน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อนื
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

769,540
12,789,588
3,039,898
56,065,222
193,563
7,942,792
1,936,738
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8,829,778
22,562
2,247,134
899,516
4,172,842
2,080,131

1,832,294
512,400
3,172,546
373,562,743
25,494,493
546,768

112,853
1,289,534
2,563,300
320,097,816
26,563,044
182,400

3,039,898
54,627,653
6,329,554
1,826,108

7,600
2,187,255
1,828,351
53

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

กรรมการและผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารสําคัญ

15,183,518
328,081

12,700,423
962,199

15,183,518
328,081

12,700,423
962,199

15,511,599

13,662,622

15,511,599

13,662,622

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
ลูกหนีการค้ า-กิจการทีเกียวข้องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562
บริ ษัทย่ อย
Asia Biomass Energy SDN. BHD.
บริษทั ภาประภัส จํากัด
บริษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
บริ ษัทอืนทีเกียวข้องกัน
บริษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด(มหาชน)
บริษทั เอจี อี เทอร์มิ นอล จํากัด
บริษทั เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ ต จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือผลขาดทุ นด้านเครดิ ต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน
สุ ทธิ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิ ต ที คาดว่าจะเกิดขึน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

-

-

250,379
456,032

246,310
120,753
-

3,275,397
379,503
2,743,946
6,398,846

-

70,309
2,171,078
2,947,798

367,063

6,398,846

-

(250,379)
2,697,419

367,063

-

-

250,379
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
ลูกหนีหมุนเวียนอืน-กิจการทีเกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562
บริ ษัทย่ อย
ดอกเบียค้ างรับ
บริษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
ลูกหนีอืน
บริษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
บริษทั ภาประภัส จํากัด
บริ ษัทอืนทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีอืน
บริษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ ต จํากัด
Destiny Holdings (M) Sdn Bhd.
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

-

-

1,801,934

1,289,534

-

-

2,529,300
4,775,053

1,816,500
3,471,700

1,409,846
8,102
1,849
1,419,797

9,106,287

6,577,734

-

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่าสิ นค้ า-กิจการทีเกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562
บริ ษัทย่ อย
PT Asia Biomass Indonesia (1)
Asia Biomass Resources SDN. BHD. (1)
Asia Biomass Energy SDN. BHD. (2)
หั ก ค่าเผือผลขาดทุ นด้านเครดิ ต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน (ในปี 2562 :
ค่าเผื อหนี สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

-

-

8,484,534
14,246,532
42,410,258
65,141,324

6,834,652
14,246,532
13,756,465
34,837,649

-

-

-

(32,731,066)
32,410,258

(21,081,184)
13,756,465
55
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิ ต ที คาดว่าจะเกิดขึน
(ในปี 2562 : หนี สงสัยจะสู ญ)

-

-

11,649,882

21,081,184

(1) ได้บนั ทึกค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนไว้เต็มจํานวนในปี 2563 และ 2562
(2) ได้บนั ทึกค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็ นจํานวน 10 ล้านบาท ในปี 2563
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั น-กิจการทีเกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562
บริษัทย่ อย
บริ ษัท สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

-

-

14,600,000
14,600,000

14,600,000
14,600,000

รายการเคลือนไหวของเงิ นให้กูย้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
ยอด ณ วันที 1 มกราคม
ลดลง
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม

-

-

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
14,600,000
14,600,000

37,600,000
(23,000,000)
14,600,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
เจ้าหนีการค้ า-กิจการทีเกียวข้องกัน

บริ ษัทย่ อย
บริษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
บริษทั ภาประภัส จํากัด
Asia Biomass Energy SDN. BHD.
บริ ษัทอืนทีเกียวข้องกัน
Jinsolid SDN. BHD.
บจ.เอจีอี มารี น โลจิสติ กส์
บริษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด
(มหาชน)
บริษทั เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ ต จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

-

-

8,362,244
121,521,798
-

404,300
98,701,005
928,625

94,577
540,000

94,967
-

94,577
540,000

94,967
-

14,221,736
254,071
15,110,384

125,220
220,187

14,221,736
213,404
144,953,759

100,128,897

เจ้าหนีหมุนเวียนอืน-กิจการทีเกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

เจ้ าหนีอืน
บริ ษัทย่ อย
บริษทั สถาพรธนาพัฒน์ จํากัด
บริ ษัทอืนทีเกียวข้องกัน
บริษทั เอ.จี.อี ทรานสปอร์ต จํากัด
บริษทั เค.เอช.ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั เอจี อี มารี น โลจิส ติกส์ จํากัด
Destiny Holding (M) SDN. BHD.
บริษทั ดี.ที.ซี . เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
Teck Yien Construction SDN. BHD.
AJ Biomass SDN. BHD.
บริษทั ก๊กฮวด พร็ อพเพอร์ตี จํากัด

-

147,350
15,890
41,310

-

392,972

2,202,750

574,823
146,078
178,818
20,229
15,890
2,636
173,342
-

147,350
27,489

340,849
146,079
179,819
57

252

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

ค่าใช้ จ่า ยค้ างจ่ าย
บริ ษัทอืนทีเกียวข้องกัน
บริษทั เอ.จี.อี ทรานสปอร์ต จํากัด
รวม

270,464
475,014

243,142
1,354,958

228,028
795,839

138,144
3,007,641

ค่าตอบแทนกรรมการ
ที ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ือหุ้ นของบริ ษ ทั เมือวัน ที 23 มิ ถุ นายน 63 และวัน ที 26 เมษายน 62 มี ม ติ อนุ มตั ิการจ่ าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2563 และ 2562 จํานวนเงิ นไม่เกิ น 5 ล้านบาท และโปรดสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 40
การคําประกันและภาระผูกพัน
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2563 และ 2 บริ ษ ัท มี ภ าระการคําประกัน เงิน กู้ยมื ให้ ก ับบริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ ง (บริ ษ ัท
ภาประภัส จํากัด) ในวงเงิน 440 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธั นวาคม 2563 บริ ษ ัทให้หนังสื อยืนยันให้การสนับสนุน ทางการเงิน (Letter of financial support) กับ
บริ ษ ั ท ย่ อยในต่ า งประเทศ 3 แห่ ง (ได้ แ ก่ Asia Biomass Resources SDN. BHD., Asia Biomass Energy SDN.
BHD. และ PT Asia Biomass Indonesia)
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
2563

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

(บาท)
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

159,871
4,462,466
41,813,502
4,793,966
51,229,805

109,079
3,643,691
21,431,503
2,265,111
27,449,384

75,000
4,457,466
19,657,677
1,272,858
25,463,001

80,000
3,364,463
6,861,330
1,022,953
11,328,746
58

253

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
8

ลูกหนีการค้ า
งบการเงินรวม
2563
2562
ตัวเงินรับการค้า-กิจการอืน
ลูกหนีการค้า
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

9,943,242

7,098,271

9,281,882

5,099,910

รวม
หั ก ค่าเผือผลขาดทุ นด้านเครดิ ต
ที คาดว่าจะเกิดขึน (ในปี 2562 :
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

6,398,846
189,830,261
196,229,107
206,172,349

149,899,363
149,899,363
156,997,634

2,947,798
132,158,500
135,106,298
144,388,180

367,063
105,571,773
105,938,836
111,038,746

(4,460,854)
201,711,495

(7,537,291)
149,460,343

(2,913,106)
141,475,074

(5,237,216)
105,801,530

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน (ในปี 2562 :
(โอนกลับ)หนีสงสัยจะสู ญ))

(3,076,437)

5,834,522

(2,324,110)

3,534,447

การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้า มี ดังนี
งบการเงินรวม
2563
2562
ตัวเงินรับการค้า
ลูกหนีการค้า
ยังไม่ครบกําหนดชําระ

9,943,242
97,015,377

(บาท)
7,098,271
100,915,285

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
9,281,882

5,099,910

70,821,863

63,538,442

59

254

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

ค้างชําระเกินกําหนด:1 เดือน – 3 เดือน
เดื อน – 6 เดือน
เดื อน – 12 เดือน
มากกว่า เดื อนขึนไป
รวมค้างชําระเกินกําหนด
รวมทังสิ น
หัก ค่าเผือผลขาดทุ นด้านเครดิ ต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน (ในปี 2562 :
ค่าเผื อหนี สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

93,686,347
1,078,082
121,215
4,328,086
99,213,730
196,229,107
206,172,349

42,515,032
434,995
3,551,499
2,482,552
48,984,078
149,899,363
156,997,634

60,353,414
1,029,468
121,215
2,780,338
64,284,435
135,106,298
144,388,180

38,231,422
141,069
1,545,351
2,482,552
42,400,394
105,938,836
111,038,746

(4,460,854)
201,711,495

(7,537,291)
149,460,343

(2,913,106)
141,475,074

(5,237,216)
105,801,530

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริษทั มี ระยะเวลา 7-60 วัน
9

ลูกหนีหมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม

6,886,569
6,886,569

1,419,797
7,421,650
8,841,447

9,106,287
4,218,439
13,324,726

6,577,734
6,363,498
12,941,232

ลูกหนี หมุนเวียนอื น –กิจการอืนๆ
ลูกหนีอืน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที จ่าย

79,009
2,882,182
68,255
1,081,049

5,346,007
2,030,441
39,336
-

24,227
1,165,752
34,114
276,826

5,181,561
1,166,234
9,837
60

255

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีกรมสรรพากร
อืน ๆ
รวม
10

2,095,963
680,111
6,886,569

5,866
7,421,650

2,037,409
680,111
4,218,439

5,866
6,363,498

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่าสิ นค้ า
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

19,007,275
19,007,275

(บาท)
65,141,324
20,225,443
15,818,962
20,225,443
80,960,286

34,837,649
15,255,594
50,093,243

(3,277,462)
15,729,813

(6,309,231)
13,916,212

(35,495,296)
45,464,990

(25,885,414)
24,207,829

จัดประเภทเป็ น :ส่ วนทีหมุนเวียน
4,340,773
ส่ วนทีไม่หมุนเวี ยน (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 36) 11,389,040
สุ ทธิ
15,729,813

4,223,412
9,692,800
13,916,212

34,075,950
11,389,040
45,464,990

14,515,029
9,692,800
24,207,829

5,434,583

9,609,882

25,710,425

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีคาดว่าจะเกิดขึน (ในปี 2562 :
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ)
สุ ทธิ

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิ ต
ทีคาดว่าจะเกิดขึ น (ในปี 2562 :
(โอนกลับ)หนีสงสัยจะสู ญ ))

(3,031,769)

61

256

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
11

สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2563
2562
สินค้าสําเร็ จรูป
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุ
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
(โอนกลับ)

152,884,048
149,285
1,258,034
48,387,485
202,678,852
(661,680)
202,017,172

297,188

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(บาท)
133,291,777
24,853,954
149,285
953,594
235,414
19,626,279
4,800
153,871,650
25,243,453
(364,492)
(210,000)
153,507,158
25,033,453

17,229,653
22,800
17,252,453
(110,000)
17,142,453

(5,338,173)

(4,843,962)

100,000

ณ วันที ธันวาคม 3 และ 2 สิ นค้าคงเหลื อของกลุ่มบริ ษัท /บริ ษทั จํานวน 202.02 ล้านบาท และ 153.51
ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และจํานวน 25.03 ล้านบาท และ 17.14 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็ นสินค้าทีคาดว่าจะได้ประโยชน์ภายใน ปี
งบการเงินรวม
2563
2562
ต้นทุนของสินค้าคงเหลื อทีบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี
ต้นทุนขาย
1,249,067,685
ปรับปรุงสินค้าขาด(เกิน)จากบัญชี สินค้า
6,813,669
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้าที
เสียหายจากไฟไหม้
511,335
ขาดทุนจากการปรั บลดมูลค่าสิ นค้า
(โอนกลับ)
297,188
รวม
1,256,689,877

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

1,045,603,782
10,953,543
(5,338,173)
1,051,219,152

930,657,796
(225,564)
511,335
100,000
931,043,567

804,826,385
458,020
(4,843,962)
800,440,443
62

257

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธั นวาคม 63
12

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย
รายการเคลือนไหวระหว่างปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

วิธี ราคาทุน :ณ วันที มกราคม
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม
หั ก ค่าเผือมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุ น

20,293,356
20,293,356
(14,293,786)
5,999,570

20,293,356
20,293,356
(11,797,330)
8,496,026

2,496,456

9,512,108

63

258

259

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
13

ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มอี าํ นาจควบคุม
ตารางต่อไปนี สรุ ป ข้อมูลเกี ยวกับ บริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่ม บริ ษทั ที มี ส่วนได้เสี ย ทีไม่มี อาํ นาจควบคุม ทีมี
สาระสําคัญ (ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน)
31 ธันวาคม 2563
Asia Biomass Asia Biomass
Energy
Resources
SDN. BHD.
SDN. BHD.
รวม
(ล้านบาท)
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
45%
45%
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
34.03
2.92
36.95
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1.36
0.03
1.39
หนี สิ นหมุนเวียน
(45.52)
(13.55)
(59.07)
สิ นทรัพย์สุทธิ
(10.13)
(10.60)
(20.73)
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
(4.56)
(4.77)
(9.33)
รายได้
กําไร(ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไร(ขาดทุน)ทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ อืนทีแบ่งให้กบั
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลทีจ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม : ไม่มี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ

260

0.11
(3.41)
(3.30)
(1.53)

0.35
0.05

0.35
(3.30)
(2.95)
(1.48)

(1.53)

0.05

(1.48)

1.20

1.93

3.13

-

0.24
0.11
-

-

1.20

-

1.93

3.13

65
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ณ วันที ธันวาคม

3

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 62
เพิมขึน
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนทีถือไว้เพือขาย
โอนไปเงินมัดจําจ่ายล่วงหน้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที ธันวาคม 62 และ มกราคม 63
จัดประเภทรายการเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วันที มกราคม -ปรับปรุ งใหม่
เพิมขึน
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

14 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

64,280,349
1,433,679
(143,758)
4,779,580
70,349,850
70,349,850
401,186
(175,600)
127,508
70,702,944

182,247,289
1,034,220
2,551,500
185,833,009
185,833,009
44,206,410
(32,010)
283,281
230,290,690

ทีดินและ
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ ง สิ งปลูกสร้างและ
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63

15,710,045
15,710,045
613,004
(857,058)
9,793,534
36,445
25,295,970

16,922,583
825,172
(1,534,845)
(254,813)
(248,052)

เครื องจักร
และอุปกรณ์

13,597,818
13,597,818
647,010
(1,146,754)
9,095
(230)
13,106,939

14,335,043
562,777
(1,292,337)
(7,665)

94,574,651
(2,775,701)
91,798,950
1,014,020
(7,716,932)
16,979,464
11,106
102,086,608

115,594,867
751,084
(20,622,007)
(1,102,000)
(47,293)

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(บาท)

13,306,101
(5,355,029)
7,951,072
21,131,714
(12,558,593)
16,524,193

7,076,080
13,561,101
(7,331,080)
-

14,634,289
14,634,289
(14,634,289)
-

14,634,289
-

สินทรัพย์
สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง ตามสัญญาเช่า

66

408,005,763
(8,130,730)
399,875,033
68,013,344
(9,928,354)
47,321
458,007,344

415,090,500
18,168,033
(23,592,947)
(1,102,000)
(254,813)
(303,010)

รวม
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ณ วันที ธันวาคม

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม

ค่าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม 62
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนทีถือไว้เพือขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที ธันวาคม 62 และ มกราคม 63
จัดประเภทรายการเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วันที มกราคม -ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

178,199,663
219,740,526

5,447,960
2,185,386
7,633,346
7,633,346
2,926,670
(9,852)
10,550,164

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63

42,420,852
38,031,584

23,485,039
4,587,714
(143,755)
27,928,998
27,928,998
4,774,907
(32,545)
32,671,360

อาคาร
สิ งปลูกสร้างและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

6,065,610
13,319,761

8,255,207
2,024,746
(561,344)
(74,174)
9,644,435
9,644,435
2,995,386
(674,967)
11,355
11,976,209

เครื องจักร
และอุปกรณ์

2,189,022
2,283,524

11,758,210
931,144
(1,275,917)
(4,641)
11,408,796
11,408,796
551,661
(1,136,852)
(190)
10,823,415

22,329,799
26,279,302

82,466,948
6,727,860
(15,926,904)
(987,323)
(35,729)
72,244,852
(625,559)
71,619,293
5,878,241
(7,147,192)
5,447,294
9,670
75,807,306

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(บาท)

13,306,101
16,524,193

-

9,186,995
-

4,130,208
1,317,086
5,447,294
5,447,294
(5,447,294)
-

สินทรัพย์
สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง ตามสัญญาเช่า

67

273,698,042
316,178,890

135,543,572
17,773,936
(17,907,920)
(987,323)
(114,544)
134,307,721
(625,559)
133,682,162
17,126,865
(9,001,408)
20,835
141,828,454

รวม
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ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 62
182,247,289
เพิมขึน
1,034,220
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
2,551,500
โอน
ณ วันที ธันวาคม 62 และ มกราคม 63 185,833,009
เพิมขึน
44,206,410
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
(32,010)
โอน
283,281
230,290,690
ณ วันที ธันวาคม 3
63,244,921
1,017,268
(143,758)
4,779,580
68,898,011
401,186
(154,200)
127,508
69,272,505

13,478,599
778,311
(336,308)
13,920,602
515,634
(857,058)
8,162,321
21,741,499

12,665,179
489,526
(1,101,100)
12,053,605
604,065
(1,033,067)
11,624,603

30,583,452
248,411
(2,581,552)
28,250,311
16,000
(4,044,182)
498,400
24,720,529

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีดินและ
อาคาร
เครื องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง สิ งปลูกสร้างและ เครื องจักร ติดตังและอุปกรณ์
ทีดิ น
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(บาท)

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63

7,076,080
8,206,072
(7,331,080)
7,951,072
17,598,994
(9,071,510)
16,478,556

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

-

สินทรัพย์
ตามสัญญาเช่า

68

309,295,520
11,773,808
(4,162,718)
316,906,610
63,342,289
(6,120,517)
374,128,382

รวม

264

3

2
3

ณ วันที ธันวาคม

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที ธันวาคม

ค่าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม 62
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
ณ วันที ธันวาคม 62 และ มกราคม 63
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดจําหน่าย

178,199,663
219,740,526

5,447,960
2,185,386
7,633,346
2,926,670
(9,852)
10,550,164
42,024,253
37,676,593

22,451,097
4,566,416
(143,755)
26,873,758
4,733,300
(11,146)
31,595,912
4,896,978
10,717,776

7,508,737
1,823,627
(308,740)
9,023,624
2,675,066
(674,967)
11,023,723
1,852,156
1,679,369

10,443,446
842,923
(1,084,920)
10,201,449
766,961
(1,023,176)
9,945,234

4,088,665
3,619,709

24,070,124
2,297,856
(2,206,334)
24,161,646
983,348
(4,044,174)
21,100,820

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีดินและ
อาคาร
เครื องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง สิ งปลูกสร้างและ เครื องจักร ติดตังและอุปกรณ์
ทีดิ น
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(บาท)

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63

7,951,072
16,478,556

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

-

-

สินทรัพย์
ตามสัญญาเช่า

69

239,012,787
289,912,529

69,921,364
11,716,208
(3,743,749)
77,893,823
12,085,345
(5,763,315)
84,215,853

รวม

บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ก่ อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิดค่าเสื อมราคา
เต็ม จํา นวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึ งวันที ธันวาคม 3 มี จาํ นวน 73.42 ล้านบาท และ 35.53 ล้านบาท ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
การคําประกัน
ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2563 ที ดิ น พร้ อมสิ งปลูกสร้ างและเครื องจักรของบริ ษทั มี มู ลค่าตามบัญ ชี จํานวน 142.55
ล้านบาท ได้จดทะเบี ยนจํา นองเพือเป็ นหลักประกัน เงิ นกู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น และโปรดสั ง เกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 23
ค่าเสือมราคาแสดงรวมไว้ใน
งบการเงินรวม
2563
2562
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

11,038,785
4,816,583
1,271,497
17,126,865

15,446,466
2,327,470
17,773,936

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
11,129,271
9,813,165
956,074
1,903,043
12,085,345
11,716,208

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จํานวน 16.48 ล้านบาท ในงบการเงิ นและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ สรุ ปได้ดงั นี
โครงการก่อสร้าง
โรงงานชี วมวลอัดแท่ง (Wood Pellet)
ทีจังหวัดสมุทรสาคร
 คลังสิ น ค้าทีจังหวัดระยอง
 อืนๆ
รวม


ต้นทุนทีเกิดขึนจริ งสะสม
ภาระผูกพัน
งบประมาณ ณ ธันวาคม
ณ ธันวาคม
(ล้ านบาท)
13.66
12.22
1.44
18.30
1.55
33.51

2.71
1.55
16.48

15.59
17.03

70
265

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
15

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ทีดิ น
ราคาทุน
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16
มาถือปฏิบตั ิครังแรก (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 4)
รับ โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(ดูหมายเหตุฯ ข้อ 4)
ณ วันที มกราคม 63
เพิมขึน
ปรับปรุ ง
ณ วันที ธันวาคม 63

งบการเงินรวม
อาคาร
ยานพาหนะ
(บาท)

รวม

7,264,989

3,717,912

4,059,887

15,042,788

7,264,989
(4,169,814)
3,095,175

3,717,912
3,717,912

8,130,730
12,190,617
20,070,461
32,261,078

8,130,730
23,173,518
20,070,461
(4,169,814)
39,074,165

ค่าเสื อมราคาสะสม
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16
มาถือปฏิบตั ิครังแรก (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 4)
รับ โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(ดูหมายเหตุฯ ข้อ 4)
ณ วันที มกราคม 63
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ปรับปรุ ง
ณ วันที ธันวาคม 63

1,778,747

2,348,153

1,997,197

6,124,097

1,778,747
836,472
(2,371,663)
243,556

2,348,153
1,369,759
3,717,912

625,559
2,622,756
2,691,831
5,314,587

625,559
6,749,656
4,898,062
(2,371,663)
9,276,055

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 63

2,851,619

-

26,946,491

29,798,110

71
266

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63

ทีดิ น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
รวม
(บาท)

ราคาทุน
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16
มาถือปฏิบตั ิครังแรก (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 4)
ณ วันที มกราคม 63
เพิมขึน
ปรับปรุ ง
ณ วันที ธันวาคม 63

4,358,993
4,358,993
(2,501,888)
1,857,105

4,059,888
4,059,888
1,843,768
5,903,656

8,418,881
8,418,881
1,843,768
(2,501,888)
7,760,761

ค่าเสื อมราคาสะสม
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16
มาถือปฏิบตั ิครังแรก (ดูหมายเหตุฯ ข้อ 4)
ณ วันที มกราคม 63
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ปรับปรุ ง
ณ วันที ธันวาคม 63

1,067,248
1,067,248
501,884
(1,422,999)
146,133

1,997,198
1,997,198
1,101,629
3,098,827

3,064,446
3,064,446
1,603,513
(1,422,999)
3,244,960

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 63

1,710,972

2,804,829

4,515,801

ค่าเสือมราคาสําหรับปี 2563 แสดงรวมไว้ใน
งบการเงินรวม
2563
2562
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

836,472
1,590,201
2,471,389
4,898,062

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
501,884
1,101,629
1,603,513
72

267

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
16

สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตนอืน
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(บาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2562
เพิมขึน
ตัดรายการ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที ธันวาคม 62 และ 1 มกราคม 2563
เพิมขึน
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที ธันวาคม 63

5,902,930
5,773
(964,170)
(3,273)
4,941,260
4,500
(4,500)
(709)
4,940,551

5,750,056
5,773
(964,170)
4,791,659
4,500
(4,500)
4,791,659

ตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดรายการ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที ธันวาคม 62 และ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที ธันวาคม 63

3,976,565
657,719
(937,260)
(2,743)
3,694,281
578,652
(4,499)
(746)
4,267,688

3,896,590
627,033
(937,260)
3,586,363
561,967
(4,499)
4,143,831

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 62
ณ วันที ธันวาคม 63

1,246,979
672,863

1,205,296
647,828
73

268

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี แสดงรวมไว้ใน
งบการเงินรวม
2563
2562
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
17

5,776
572,876
578,652

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)
5,776
5,776
556,191
621,257
561,967
627,033

5,776
651,943
657,719

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
งบการเงินรวม
2563
2562
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(บาท)
28,166,482
31,293,668

23,730,390

33,703,315

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเกิดขึนในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

ณ วันที
1 มกราคม 2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อัตราภาษี %
ลูกหนีการค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินประกันค่าสิ นค้า
ขาดทุนที ยังไม่เกิดขึนจากสัญญาซือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี ยงของ
ตราสารอนุพนั ธ์

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไร
กําไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน

ณ วันที
31 ธันวาคม 2563

(บาท)

1,507,457
960,846
150,000

(613,774)
(408,000)
-

-

267,777

582,658

-

134,222

893,683
552,846
150,000
267,777
716,880
74

269

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63

ณ วันที
1 มกราคม 2563
สิ นค้าคงเหลื อ
สัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน รอบบัญชี
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไร
กําไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน
(บาท)

60,336
31,500
258,697

72,000
(11,616)
(16,323)

720,654
23,869,776
28,141,924

235,273
(4,076,831)
(4,551,494)

15,075
15,075

(15,075)
(15,075)

-

(2,475)

-

อัตราภาษี 4%
สิ นค้าคงเหลื อ
รวม

อัตราภาษี 2% (ตังแต่ ไตรมาสที 3 ปี 2563)
ความแตกต่างของค่าเสื อมราคาทางบัญชี และภาษีา
3,539
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
5,944
รวม
9,483
รวมทังสิน
28,166,482

(1,270)
(3,745)
(4,570,314)

ณ วันที
31 ธันวาคม 2563

-

132,336
19,884
242,374

134,222

134,222

955,927
19,792,945
23,724,652

1,064
4,674
5,738
23,730,390

75
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไร
กําไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน )
เบ็ดเสร็จอืน

ณ วันที
1 มกราคม 2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อัตราภาษี %
ลูกหนีการค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินประกันค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลื อ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากสัญญาซื อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี ยงของ
ตราสารอนุพนั ธ์
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน รอบบัญชี
รวม

ณ วันที
31 ธันวาคม 2563

(บาท)

1,047,444
5,177,083
150,000
22,000
2,359,466
18,900
-

(464,823)
1,921,976

(3,593)

-

582,621
7,099,059
150,000
42,000
2,359,466
15,307

(101,828)

-

(101,828)

20,000
-

582,658
9,134

(8,259)

134,222
-

716,880
875

466,854
23,869,776
33,703,315

169,487
(4,076,830)
(2,543,870)

134,222

636,341
19,792,946
31,293,667

76
271

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

ณ วันที
1 มกราคม 2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อัตราภาษี %
ลูกหนีการค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินประกันค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลื อ
เงินลงทุนในบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากสัญญาซือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี ยงของ
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน รอบบัญชี
รวม
อัตราภาษี 4%
สิ นค้าคงเหลื อ
ความต่างของค่าเสื อมราคาทางบัญชี และภาษี
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไร
กําไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน
(บาท)

ณ วันที
31 ธันวาคม 2562

340,553
34,998
31,200
1,024,785
1,500,000

1,166,904
925,848
118,800
(964,449)
(1,500,000)

-

1,507,457
960,846
150,000
60,336
-

14,599

(14,599)

-

-

24,167
362,472

7,333
(103,775)

582,658
-

582,658
31,500
258,697

446,428
15,717,046
19,496,248

(110,078)
8,152,730
7,678,714

384,304
966,962

720,654
23,869,776
28,141,924

138,898
(205,005)
(66,107)

(123,823)
205,005
81,182

-

15,075
15,075

77
272

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63

ณ วันที
1 มกราคม 2562

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไร
กําไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน

ณ วันที
31 ธันวาคม 2562

(บาท)
อัตราภาษี 5%
ความต่างของค่าเสื อมราคาทางบัญชี และภาษี
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม
รวมทังสิน

3,992

(453)

6,151
10,143
19,440,284

(207)
(660)
7,759,236

ณ วันที
1 มกราคม 2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อัตราภาษี %
ลูกหนีการค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินประกันค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลื อ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากสัญญาซือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี ยงของ
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

-

3,539

966,962

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไร
กําไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน
(บาท)

340,553
34,998
31,200
990,792
1,500,000

706,891
5,142,085
118,800
(968,792)
2,359,466
(1,500,000)

-

6,341

(6,341)

-

14,500
30,650

4,400
(21,516)

582,658
-

5,944
9,483
28,166,482

ณ วันที
31 ธันวาคม 2562

1,047,444
5,177,083
150,000
22,000
2,359,466
582,658
18,900
9,134
78

273

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63

ณ วันที
1 มกราคม 2562
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน รอบบัญชี
รวม

353,147
15,717,046
19,019,227

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไร
กําไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน
(บาท)
(150,482)
8,152,730
13,837,241

ณ วันที
31 ธันวาคม 2562

264,189
846,847

466,854
23,869,776
33,703,315

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2
คํานวณจากกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอืนบางรายการทีได้รับการยกเว้นภาษี เงินได้
หรื อเป็ นรายจ่ายทีต้องห้ามในการคํานวณภาษีเงินได้

 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทยคํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้ อยละ
 บริ ษทั ย่อยทีจัดตังขึ นตามกฎหมายต่างประเทศคํานวณภาษี เงินได้ในอัตราร้ อยละ สําหรับบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศมาเลเซี ย และ และ 22 (ตังแต่ไตรมาสที 3 ปี 2563) สําหรับบริ ษทั ย่อยในประเทศอินโดนี เซี ย
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของงปี ปัจจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีเกียวข้องกับผลแตกต่างชัวคราวที รับ รู ้
เมื อเริ มแรกและที กลับรายการ
ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

1,397,160

6,483,702

-

-

4,570,314

(7,992,078)

2,543,870

(13,998,377)

5,967,474

(1,508,376)

2,543,870

(13,998,377)

79
274

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ ง

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยต้องห้ามทางภาษี
รายได้ทีไม่ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
รายจ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิม
ผลขาดทุนสะสมยกมา
ผลแตกต่างชัวคราวทีรับรู้เมื อเริ มแรก
และทีกลับรายการ
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษี
18

2563

19

(ล้ านบาท)
14.61
2.92
2.62
(0.16)
(1.31)
(4.07)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

2.54
2.54

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื น

ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่าย
เงินมัดจํา
อืนๆ
รวม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

672,842
672,842

2562
(ล้ านบาท)
(62.67)
(12.53)
5.66
(1.28)
8.15
(14.00)
(14.00)

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(บาท)
1,206,074
478,068
2,069,130
3,753,272

671,501
671,501

321,847
910,200
1,232,047

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2563
2562
หนีสิ นทรัสต์รีซีท
ตัวสัญญาใช้เงิน
รวม

244,948,335
191,400,000
436,348,335

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(บาท)
159,629,453
37,357,311
195,200,000
105,400,000
354,829,453
142,757,311

13,891,951
93,200,000
107,091,951
80

275

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม

354,829,453
664,295,254
(582,776,372)
436,348,335

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(บาท)
353,132,427
1,016,383,011
(1,014,685,985)
354,829,453

107,091,951
239,695,667
(204,030,307)
142,757,311

198,845,964
565,109,482
(656,863,495)
107,091,951

เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินดังกล่าวมี เงินฝากธนาคารและทีดิ น พร้อมสิ งปลูกสร้างของบริ ษทั และทีดิน
ของบริ ษทั อืนทีเกียวข้องกัน 3 บริ ษทั ได้จาํ นําและจดจํานองไว้เป็ นหลักประกัน รวมทังมี กรรมการของบริ ษ ทั
ร่ วมคําประกันเงินกูข้ องบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี วงเงินสิ นเชื อที ยังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 1,383 ล้านบาท และ 3
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 991 ล้านบาท และ 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ
20

เจ้าหนีการค้ า
งบการเงินรวม
2563
2562
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม

21

15,110,384
52,509,354
67,619,738

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(บาท)
220,187
144,953,759
12,823,824
22,755,941
13,044,011
167,709,700

100,128,897
5,468,392
105,597,289

เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม
2563
2562
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม

475,014
13,957,764
14,432,778

1,354,958
20,039,166
21,394,124

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

795,839
9,665,605
10,461,444

3,007,641
13,410,362
16,418,003
81
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บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
งบการเงินรวม
2563
2562
เจ้ าหนีหมุนเวียนอืน – กิจการอืน ๆ
เจ้าหนีอืน
2,664,422
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
10,652,408
รายได้รับล่วงหน้า
79,032
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
379,997
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
181,905
รวม
13,957,764
22

(บาท)

7,048,780
10,043,902
2,946,484
20,039,166

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,150,113
6,978,764
73,246
281,577
181,905
9,665,605

3,774,060
6,689,818
2,946,484
13,410,362

หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
งบการเงินรวม
2563
2562
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
หนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาแลกเปลียน
อัตราดอกเบีย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(บาท)

1,338,881

-

(509,140)

3,584,402
4,923,283

2,913,291
2,913,291

3,584,402
3,075,262

2,913,291
2,913,291

สั ญญาซือขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ป้ องกัน ความเสี ยงโดยมี วงเงินเพือซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ น Forward Contract
กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง ในวงเงินรวมจํานวน 4.67 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 715 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญามี อายุสญ
ั ญาฉบับละ 6 เดือน
สั ญญาขายที ธนาคารขายเงิน ตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลื อของบริ ษ ทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มี จาํ นวน
500, เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สัญญาซื อทีธนาคารซื อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน
1,905, เหรี ยญสหรัฐอเมริกา
82
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บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 63
มู ลค่ายุติธรรมของสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และกําไร(ขาดทุน)ที ยังไม่เกิดขึนจากการป้ องกัน
ความเสี ยง ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
(บาท)
สั ญญาขายทีธนาคารขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ยอดคงเหลือตามสัญญา
15,528,849
15,528,849
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นปี
15,019,709
15,019,709
กําไรทียังไม่ เกิดขึนจากการป้ องกันความเสียง
509,140
509,140
สั ญญาซือทีธนาคารซือเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า
ยอดคงเหลือตามสัญญา
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นปี
ขาดทุนทียังไม่ เกิดขึนจากการป้องกันความเสียง

59,076,533
57,228,512
(1,848,021)

-

รวมกําไร(ขาดทุน)ทียังไม่เกิดขึนจากการป้ องกันความเสี ยง

(1,338,881)

509,140

ผลกําไร/ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการป้องกันความเสี ยงดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หวั ข้อ
สิ นทรัพย์/หนี สิ นตราสารอนุ พนั ธ์ และได้แสดงรวมในบัญชี “กําไร(ขาดทุ น)อืน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับ ปี สิ นสุ ดวัน ที 31 ธัน วาคม 2563 มี จาํ นวน ( ,338,881) บาท และ 509,140 บาท ในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สั ญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
เมื อวัน ที พฤศจิก ายน 2562 บริ ษ ัท ได้ท าํ สั ญ ญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบีย (Interest Rate Swap) เป็ นอัต รา
ดอกเบี ยคงทีร้ อ ยละ 4.10 ต่อปี โดยมี ผลตังแต่ว นั ที พฤศจิ ก ายน 2562 ถึ งวัน ที 30 เมษายน 2569 (ครบอายุ
สัญญาเงินกู)้
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย และขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการป้ องกันความเสี ยง ณ วันที
31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
(บาท)
ยอดคงเหลือตามสัญญา
2,913,291
2,913,291
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นปี
3,584,402
3,584,402
ขาดทุนทียังไม่ เกิดขึนจากการป้ องกันความเสี ยง
671,111
671,111
83
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นายอภิสิทธิ์ รุจิเกีรติกำจร
ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 6 สิงหาคม 2557
อายุ 74 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต Civil Engineering, Lamar University,
Texas, USA.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 166/2012
หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุนที่ 27/2004
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 22/2008
หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุนที่ 26/2011
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุนที่ 24/2005
ประสบการณการทํางาน
2560 – ปจจุบัน
:
2560 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2557 – ปจจุบัน
:
2557 – ปจจุบัน
:
2554 – ปจจุบัน
:
2554 – ปจจุบัน
:
2551 – ปจจุบัน
:
2552 - 2557
:
2552 – 2556
:
2551 – 2556
:
2549 – 2559
:
2549 – 2555
:

ประธานกรรมการ บจก. โกลบอลเฮาส (แคมโบเดีย)
ประธานกรรมการ บริษัท ลาว อาโกรเทค มหาชน
ประธารกรรมการ บจก. โอพีจีเทค
ประธานกรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอรไพรส
กรรมการบริษัท บจก. โกลบอลเฮาส อินเตอรเนชั่นแนล
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี
ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล
ประธานกรรมการ บจก. อีโค ไลทติ้ง
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บมจ.สยามโกลบอลเฮาส
กรรมการบริษทั บจก.ซาการี รีซอรเซส
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง
ประธานกรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)
กรรมการ บมจ. ไทยลูบเบส
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอรจูน พารท อินดัสตี้
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การดํารงตําแหนงกรรมการ/อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษทั ใหญ/บริษัทยอย/บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน : -ไมมีบริษทั จดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ บริษัท ลาว อาโกรเทค มหาชน
ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮาส
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ บจก. โกลบอลเฮาส (แคมโบเดีย)
กรรมการ บจก. โกลบอลเฮาส อินเตอรเนชั่นแนล
กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอรไพรส
กรรมการ บจก. โอพีจีเทค
ประธานกรรมการ บจก. อีโค ไลทติ้ง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ : 5.00%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา : -ไมมี-
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นางณัชปภา ควรสถาพร
รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 13 กรกฎาคม 2558
อายุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุนที่ 119/2015
ประสบการณการทํางาน
2558 – ปจจุบัน
:
2555 – ปจจุบัน
:
2552 – ปจจุบัน
:
2549 – ปจจุบัน
:
2533 – ปจจุบัน
:

รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
กรรมการบริษัท บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเมนท
กรรมการบริษัท บจก. ภาประภัส
กรรมการบริษัท บจก. พรปรีชา
กรรมการบริษัท บจก. สถาพรธนาพัฒน

การดํารงตําแหนงกรรมการ/อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษทั ใหญ/บริษัทยอย/บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน
กรรมการบริษัท บจก. ภาประภัส
กรรมการบริษัท บจก. สถาพรธนาพัฒน
บริษทั จดทะเบียนอื่น : -ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
กรรมการบริษัท บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเมนท
กรรมการบริษัท บจก. พรปรีชา
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ : 4.99 %
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : 14.47 %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : คูสมรสของนายพนมควรสถาพร
และ มารดาของนางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา : ไมมี
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นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 17 ธันวาคม 2550
อายุ 33 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
Master of Logistics Management, University of Sydney, Australia.
Bachelor of Business, University of Technology, Australia
ประวัติการอบรม
หลักสูตร นักอุตสาหกรรมรุนใหม รุนที่ 6 ( Young F.T.I Elite 6 )
Ethical Leadership Program (ELP) ELP 11/2018
หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุนที่ 119/2015
หลักสูตร Future Entrepreneurs Forum(FEF) รุนที่ 4/2015
หลักสูตร TLCA Executive Development Program(EDP) รุนป 2013
หลักสูตรเทคโนโลยีหมอตมไอนํ้า(Boiler Technology), มหาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Talent Management Strategy 2014, TC Progress
ประสบการณการทํางาน
2561 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2557 – ปจจุบัน
:
2557 – ปจจุบัน
:
2556 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2555 – ปจจุบัน
:
2552 – ปจจุบัน
:
2552 – ปจจุบัน
:
2550 – ปจจุบัน
:
2550 – ปจจุบัน
:

กรรมการบริษัท บจก.เอบีเอ็ม เพลเลทส
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
Director of Asia Biomass Resources SDN. BHD.
Company Director of Asia Biomass Energy SDN. BHD.
กรรมการบริษัท บจก. สินมหาชัย พัฒนา
Director of PT. Asia Biomass Indonesia
กรรมการบริษัท บจก. ณฐภัทร พัฒนา
กรรมการผูจดั การ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
กรรมการบริษัท บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเมนท
กรรมการบริษัท บจก. ภาประภัส
กรรมการบริษัท บจก. พรปรีชา
กรรมการบริษัท บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
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การดํารงตําแหนงกรรมการ/อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษทั ใหญ/บริษัทยอย/บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน
กรรมการบริษัท บจก.เอบีเอ็ม เพลเลทส
Director of Asia Biomass Resources SDN. BHD.
Company Director of Asia Biomass Energy SDN. BHD.
Director of PT. Asia Biomass Indonesia
กรรมการบริษัท บจก. ภาประภัส
บริษทั จดทะเบียนอื่น : -ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัท บจก. สินมหาชัย พัฒนา
กรรมการบริษัท บจก. ณฐภัทร พัฒนา
กรรมการบริษัท บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเมนท
กรรมการบริษัท บจก. พรปรีชา
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ : 7.50%
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : 0%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : บุตรสาวของนายพนมควรสถาพร และ นางณัชปภาควรสถาพร
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา : .-ไมมี-
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นายพนม ควรสถาพร
กรรมการ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 18 สิงหาคม 2558
อายุ 68 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 68/2008
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 8/2016
ประสบการณการทํางาน
2560 – ปจจุบัน
:
2560 – ปจจุบัน
:
2560 – ปจจุบัน
:
2560 – ปจจุบัน
:
2559 – ปจจุบัน

:

2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน

:
:

2557 – ปจจุบัน

:

2557– ปจจุบัน

:

2557 – ปจจุบัน

:

2556 – ปจจุบัน

:

2555 – ปจจุบัน

:

กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
กรรมการ บจก. กกฮวด พร็อพเพอรตี้
กรรมการ บจก. สินทรัพยสถาพร
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร
บจก. เอจี อี มารีน โลจิสติกส
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร
บจก. เอจี อี โกลบอล เทรด
กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
กรรมการ กรรมการผูจดั การ และประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการ
กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปยนกรีน เพาเวอร
กรรมการ กรรมการผูจดั การ และประธานกรรมการบริหาร
บจก. เอจีอี เพา เวอร โฮลดิ้ง
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร
บจก. สะบายอย กรีน เพาเวอร
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร
บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท
กรรมการ กรรมการผูจดั การ และประธานกรรมการบริหาร
บจก. ณฐภัทร พัฒนา
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร
บจก. เค.เอช.ดี เวลลอปเมนท
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2553 – ปจจุบัน

:

2547 – ปจจุบัน

:

2551 – ปจจุบัน

:

กรรมการ กรรมการผูจดั การ และประธานกรรมการบริหาร
บจก. เอจีอี เทอร มินอล
กรรมการ กรรมการผูจดั การ และประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร
บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอรต

การดํารงตําแหนงกรรมการ/อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษทั ใหญ/บริษัทยอย/บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน: -ไมมีบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
กรรมการ บจก. กกฮวด พร็อพเพอรตี้
กรรมการ บจก. สินทรัพยสถาพร
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ
และประธาน กรรมการบริหาร บจก. เปยนกรีนเพาเวอร
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหารบจก. เอจีอี เพาเวอร โฮลดิ้ง
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบายอย กรีน เพาเวอร
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเมนท
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอรมินอล
ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอรต
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ : 8.00 %
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ :11.46 %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : คูสมรสของนางณัชปภา ควรสถาพร
และ บิดาของนางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา : ไมมี
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ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันด์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 27 มกราคม 2558/
13 กรกฎาคม 2558
อายุ 43 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ, Manchester Business School, UK.
ปริญญาโท สาขาการเงิน, London Business School, UK.
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร, The University of Melbourne, Australia
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 68/2008
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 8/2016
ประสบการณการทํางาน
2562 – ปจจุบัน
:
2562 – ปจจุบัน
:
2562 – ปจจุบัน
:
2559 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2558 – ปจจุบัน
:
2557 – ปจจุบัน
:
2556 – ปจจุบัน
:
2554 – ปจจุบัน
:
2548 – ปจจุบัน
:

กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม พร็อพเพอรตี้ส
กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม โฮลดิ้งส วัน
กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม โฮลดิ้งส ทู
กรรมการบริษัท บจก. เชิงมน เรียลเอสเตท
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียไบโอแมส
กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวาย อี อารีย
กรรมการบริษัท บจก. เอ็น วาย อี เขาใหญ
กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวี สวัสดี
กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวี แสงทอง
กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวาย อี ดีเวลลอปเมนท
กรรมการบริษัท บจก. นายณ เอสเตท
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจดั การ บจก. พีวายไอ แคปปตอล
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจดั การ กรรมกบจก. เอฟฟนิตี้
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การดํารงตําแหนงกรรมการ/อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษทั ใหญ/บริษัทยอย/บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน : -ไมมีบริษทั จดทะเบียนอื่น : -ไมมีกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม พร็อพเพอรตี้ส
กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม โฮลดิ้งส วัน
กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม โฮลดิ้งส ทู
กรรมการบริษัท บจก. เชิงมน เรียลเอสเตท
กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวาย อี อารีย
กรรมการบริษัท บจก. เอ็น วาย อี เขาใหญ
กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวี สวัสดี
กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวี แสงทอง
กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวาย อี ดีเวลลอปเมนท
กรรมการบริษัท บจก. นายณ เอสเตท
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจดั การ บจก. พีวายไอ แคปปตอล
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจดั การ กรรมกบจก. เอฟฟนิตี้
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ : 0.00 %
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : 0.00 %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา : ไมมี
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นายวิชัย พรกีรติวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 26 ธันวาคม 2557 /
13 กรกรฎาคม 2558
อายุ 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา, มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการอบรม
ASEAN Executive Program (AEP) , GE Management Development Institute
Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
NIDA-Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of
Pennsylvania, U.S.A
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP 111/20082545 – 2551
ประสบการณการทํางาน
2558 – ปจจุบัน
:
2558 – 2561
:
2557 – ปจจุบัน
2554 – 2556

:
:

2554 – 2556
2554 – 2556

:
:

2554 – 2556

:

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
กรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ บจก. ไทย ฟวเจอร
เอ็นเนอรยี โฮลดิ้ง
กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนสง
ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและ
กาซธรรมขาติ บมจ. ปตท.
ประธานกรรมการ บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ กรรมการกํากับ
การดูแลกิจการที่ดี ไออารพีซี
กรมการ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
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การดํารงตําแหนงกรรมการ/อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษทั ใหญ/บริษัทยอย/บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน : -ไมมีบริษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนสง
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : -ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ : 0.00 %
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : 0.00 %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา : ไมมี
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นายสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 13 พฤษภาคม 2560
อายุ 36 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท Master of Business Administration, London Business
School, UK.
ปริญญาตรี BBA (International Program), มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
ประวัติการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 140/2017
หลักสูตร Chartered Financial Analyst, CFA Institute
ประสบการณการทํางาน
2560 - ปจจุบัน :
กรรมการบริษัท บจก. ซี เอ็ม พี พร็อพเพอรตี้
2558 – ปจจุบัน :
Air Asia Group, Group Finance Manager.
2556 - 2559
:
Assistant Vice President บมจ. ทุนภัทร
2553 – 2556
:
Industry Corporate Finance, Associate
การดํารงตําแหนงกรรมการ/อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษทั ใหญ/บริษัทยอย/บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน : -ไมมีบริษทั จดทะเบียนอื่น
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัท บจก. ซี เอ็ม พี พร็อพเพอรตี้
Air Asia Group, Group Finance Manager.
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ : 0.00 %
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ : 0.00 %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี
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