สารบัญ
ผลการดําเนินงานทีสําคัญ

2

ค่านิยมองค์กร

5

สารจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุน้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจัยความเสียง

5

ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ

5

ข้อพิพาททางกฎหมาย

2

ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน
ข้อมูลหลักทรัพย์และข้อมูลผูถ้ ือหุน้
โครงสร้างการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควมคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง

5

รายการระหว่างกัน
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
งบการเงิน
ประวัติคณะกรรมการบริษทั

2 2
25

1

ผลการดาเนิ นงานที่สาคัญ
พันตัน

571.92
39.76

ปริมาณการขายสินค้า
532.16

ปริมาณการขายสินค้าในปี 2562 ทรงตัวจาก
ปริมาณการขายในประเทศทีป่ รับตัวลดลงในขณะที่ปริมาณการ
ขายจากต่างประเทศเพิม่ สูงขึ้น

2560

498.73

498.17

91.34

104.84

407.38

393.34

2561

2562

ในประเทศ

ต่างประเทศ

บาท

2,577.85

2,590.73

ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่ วย
ในปี 2562 ราคาสินค้าเฉลีย่ สูงขึ้นจากปริมาณการ
ขายไม้สบั ที่มรี าคาตา่ ลดลง และถูกแทนที่ดว้ ยสินค้าที่มรี าคาสูง
คือกะลาปาล์ม

2,167.35

2560

2561

2562

สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า
ในปี 2562 ชีวมวลอัดแท่งลดลงจากปี 2561 จาก
สถานการณ์ตลาดชีวมวลในต่างประเทศในขณะทีไ่ ม้และไม้สบั
เติบโตจากปริมาณการส่งออกไม้และไม้สบั ไปยังต่างประเทศ

6.73%
7.85%

24.32%

12.15%
6.88%

29.61%

9.02%
13.57%

25.49%

51.00%

52.84%

55.48%

2560

2561

กะลาปาล์ม
ขี ้เลื่อย ขี ้กบและฝุ่ นไม้
อื่นๆ

2

2562
ไม้ สบั และส่วนอื่นๆของไม้
ชีวมวลอัดแท่ง

ร้ อยละ

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายได้การขายและบริการ

สัดส่วนตามประเทศ
ล้ านบาท

ประเทศไทย

1,323.67
8.64%

1,288.83

1,240.90

91.36%

2560

2561

2562

2560

กาไรจากการดาเนิ นงาน
40.00

27.13%

29.84%

72.87%

70.16%

2561

2562

ร้ อยละ

กระแสเงินสด
ล้ านบาท

ล้ านบาท

30.14

0.05

30.00

2.42%

20.00

ต่างประเทศ

0.03

43.11
(49.20)
(7.09)

10.00
0.01

-

(0.84%)
(0.01)

(10.00)

(2.45%)

(20.00)

(11.15)

(13.29)

133.18

(10.83) 92.83 2.39

(21.48)
(121.40)

(0.03)

(53.70)
(36.48)

(30.00)

(31.83)
2561

(40.00)

2560

EBIT

(0.05)

2560

2562

ดาเนินงาน
จัดหาเงิน

EBIT Margin

สินทรัพย์
309.49

647.64
319.89

498.96
2560

ลงทุน
กระแสเงินสด

152.92
6.65

348.84
368.09

2561

2562

ล้ านบาท

808.45

714.96

327.75

สินทรัพย์หมุนเวียน

2562

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุน้
ล้ านบาท

808.45

2561

648.88

2560

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนิ ้สินหมุนเวียน

3

647.64

714.96

239.44
3.40

213.79
87.72

404.80

413.44

2561

2562

หนิ ้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนกาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย1/
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

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

0.77
0.25
(0.06)
10.87
33.11
3.43
104.92
(18.68)
(19.27)
118.76

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

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

23.65
2.42
0.41
5.09
1.24
10.78

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

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

(%)
(%)
(เท่า)

1.96
5.54
1.59

(4.37)
(11.46)
1.78

(1.64)
(4.03)
1.96

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

4.29
2.30
(1.39)
215.89

1.68
3.44
0.55
-

2.23
(1.68)
(3.96)
-

หมายเหตุ:
1/ คานวณจาก (กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน+ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงาน+ภาษี )/ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงานและลงทุน

4

5

วิสัยทัศน
“เปนองคกรชั้นนำดานการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล ในระดับภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจ
“ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว ดวยเชื้อเพลิงชีวมวล
ที่หลากหลายใหความสำคัญดานคุณภาพ และมีปริมาณเชื้อเพลิง
ชีวมวลที่สามารถสงถึงลูกคาไดอยางตอเนื่องดวยระบบโลจิสติกส
ที่ตอบโจทย รวมทั้งการบริการหลังการขายที่เปนเลิศ และคำนึง
ถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท”

6

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ
สารจากคณะกรรมการ

เรียน ทานผูมีสวนไดสวนเสียทุกทาน
ในป 2562 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณและ
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมถึงแมสถานการณเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจทั้งในและ นอกประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับปจจัยพิเศษ
อาทิ สงครามการคา ทำใหภาคสงออกไทยหดตัวลงตอเนื่องขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมไดวา สาเหตุอีกสวนหนึ่งมาจากปญหาเชิงโครง
สรางของภาคอุตสาหกรรมที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อาทิ ความกาวหนาของเศรษฐกิจดิจิทัลกระบวนการผลิตสมัยใหมที่
เชื่อมโยงกับภาคบริการมากขึ้น หรือ product as a service ทำใหหลายอุตสาหกรรมจำเปนตองปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ซึ่งปที่ผานมาเปนปที่บริษัทเผชิญความทาทายอยางหนักหนวงสำหรับเราทั้งในดานการแขงขันในอุตสาหกรรมการจัดหาชีวมวล นโยบาย
จากทางภาครัฐที่มีการสนับสนุนโรงไฟฟาจากชีวมวลลดลงตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 สถานการณ
เศรษฐกิจของประเทศ หรือแมกระทั่งสถานการณตลาดชีวมวลในกลุมประเทศคูคา ซึ่งสถานการณเหลานี้สงผลกระทบตอผลประกอบการ
ของบริษัท แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธการบริหารการจัดสงเพื่อลดตนทุนการจัดเก็บและโยกยายสินคาที่ไมจำเปนลง และได
นำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาปรับใชในการควบคุมงบประมาณและคาใชจาย ลดความซ้ำซอนของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดคาใชจาย
ดานการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคา
อยางไรก็ตาม ในปที่ผานมา เราไดมุงมั่นในการสรางความยั่งยืนใหกับบริษัท ภายใตกรอบการดำเนินธุรกิจอยางมืออาชีพโปรงใส ยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมบรรษัทภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการทำธุรกิจดวยความรอบคอบ โดยมีเปาหมายหลัก
ในการสรางการเติบโตของบริษัทและ มุงมั่นสรางสมดุลของการเปนองคกรที่พัฒนาอยางตอเนื่องและอยูภายใตกรอบของจริยธรรมธุรกิจ
พรอมทั้งคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและ ผูมีสวนไดเสียทุกฝายรวมถึง มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหบริษัทเติบโต
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อยางยั่งยืนดวยซื่อสัตยสุจริตและความจริงใจ ทั้งนี้ในปที่ผานมาเราไดมีการพัฒนาธรรมมาภิบาลจากระดับดี (3 ดาว) มาเปนระดับดีมาก
(4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย CG ระดับดีมาก หรือ 4 ดาว จากการประกาศผลสำรวจการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำป 2019 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
บริษัทมุงมั่นยกระดับคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่องบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคม โดยขยายมาตรฐาน ISO 9001:2015
ใหครอบคลุมทั้งองคกร และใสใจสิ่งแวดลอมดวยมาตรฐาน ISO 14001:2015 พรอมทั้งกระบวนการควบคุมแหลงที่มาของผลิตภัณฑไม
ที่ไดรับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ประเภท CoC (Chain-of-Custody) เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชประโยชน
ผลิตภัณฑจากไม และปาไมอยางยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตั้งแตขั้นตอนการจัดการแหลง
วัตถุดิบ การแปรรูป และการเคลื่อนยายของผลิตภัณฑ ตลอดซัพพลายเชน จนกระทั่งถึงมือผูบริโภค ซึ่งมาตรฐานเหลานี้เปนที่ยอมรับจาก
ลูกคาในระดับสากลที่สุดนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผูถือหุน นักลงทุน
พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หนวยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ตลอดจนลูกคาทุกทานที่ใหความเชื่อมั่นและสนับสนุน
บริษัทเสมอมา และที่สำคัญบริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณคณะผูบริหาร และ พนักงานของบริษัททุกทานที่ไดทุมเททั้งแรงกายแรงใจ
ทำงานดวยความซื่อสัตย ขยัน อดทนซึ่งเปนแรงผลักดันใหบริษัทพัฒนาและกาวไปขางหนาอยางมั่นคง และสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืน
ใหแกผูถือหุนและผูมีสวนรวมทุกๆ ทานตลอดไป

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร

2

1

3

9

4

คณะผูบริหาร

4

3

2

1

10

5

6

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ABM”) ดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิง ชีวมวล
หลากหลายประเภท อาทิเช่น กะลาปาล์ม ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และชีวมวลอัดแท่ง (Biomass pellet)
เป็ นต้น ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในหลายสาขาธุรกิจซึงมีความต้องการใช้พลังงานเชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิต ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชันนําด้านการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในระดับภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่า งรวดเร็ว 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 นให้กบั โรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาจึงมีการ
จัดตังบริษัทขึนเมือวันที 20 สิงหาคม 2527 ภายใต้ชือบริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริมต้น 1 00 ล้าน
บาท เพือขยายการดําเนินธุรกิจดังกล่าว ต่อมา บริษัทได้จดั ตังบริษัทย่อยชือ บริษัท สถาพรธนาพั น์ จํากัด (“ ”) ขึนเมือวันที
27 มีนาคม 25 เพือให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ และทําให้การบริหารการจัดส่งสินค้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการได้ทันตามเวลาทีลูกค้ากําหนด นอกจากนี บริษัทยังมีการลงทุนในคลังสินค้าหลายแห่ง เพือเป็ นจุดรับ รวบรวม เก็บ
สํารองและกระจายสินค้าให้กบั บริษัทอีกด้วย
ภายหลังธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลได้เติบโตอย่างต่อเนืองตามความต้องการเชือเพลิงทดแทนที
เพิมมากขึน บริษัทจึงหันมาเน้นธุรกิจการจัดหา และจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวล โดยยกเลิกการดําเนินธุรกิจผลิตผงธูป และ
วัตถุดิบยาจุดกันยุง และเปลียนชือเป็ นบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด เมือวันที 20 ตุลาคม 2552 เพือให้ชือสอดคล้องกับประเภท
ธุรกิจหลักมากขึน นอกจากนี บริษัทได้จัดตังบริษัทย่อยชือ บริษัท ภาประภัส จํากัด (“ ”) เมือวันที 1 ตุลาคม 2552 เพือ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหาและจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวลทีได้รบั การ
ยกเว้นภาษี มลู ค่าเพิม บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาํ เนินธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลมาอย่างยาวนานจนเป็ นที
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รู จ้ กั และได้รบั การยอมรับจากผูจ้ ดั จําหน่ายและผูซ้ ืออย่างกว้างขวางจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงผูจ้ ดั จําหน่ายและ
ลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทจึงได้จดั ตังบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัท ได้แก่ Asia Biomass o esia (“AB ”) Asia
Biomass e
B (“AB ”) และ Asia Biomass eso es
B (“AB ”) เพือดําเนินการจัดหาสินค้า
เชือเพลิงชีวมวลในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และจําหน่ายให้กับ ABM เพือให้ ABM นําไปจัดจําหน่ายต่อ โดยมีทงการ
ั
จัดส่งสินค้าเชือเพลิงชีวมวลตรงจาก บริษัทย่อยดังกล่าวให้กบั ลูกค้าของ ABM ในต่างประเทศ และจัดส่งมายังคลังสินค้าของ
ABM ในประเทศไทย
สรุ ปประวัติความเป็ นมา การเปลียนแปลง และพัฒนาการทีสําคัญ .ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา
ทประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1 2560 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของ
ปี 2560
บริษัทจํานวน 7 00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 76 00 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน
150 00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 1 00 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0 50
บาท โดยจัดสรรให้ (1) ผูถ้ ือหุน้ เดิม จํานวน 7 00 ล้านหุน้ (2) ประชาชน เป็ นครังแรกจํานวน 75 00
ล้านหุน้ และพิจารณาอนุมตั ิการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด
บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด เมือวันที 1 มีนาคม 2560 และจดทะเบียนเพิมทุน
ชําระแล้วจํานวน 6 50 ล้านบาทเมือวันที มีนาคม 2560 ปั จจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน
150 00 ล้านบาท และชําระแล้ว 112 50 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 225 00 ล้านหุน้ มูลค่าที
ตราไว้หนุ้ ละ 0 50 บาท
ได้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
001 2015 จากบริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส จํากัด
จํากัดเมือวันที 2 มิถนุ ายน 2560
บริษัทได้รบั รางวัลเกียรติยศมาตร านความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (
Be i e A a 2017) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุต สาหกรรม เมือวันที 17
สิงหาคม 2560
บริษัทได้รบั การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที 2 ป ิบตั ิการสีเขียว
( ee A ti it ) เมือวันที 27 ตุลาคม 2560
บริษัทได้รบั การรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จํากัด ว่าบริษัทมีมาตร าน
การจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณ ใ์ นกลุม่ ผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวล อาทิเช่น ชีวมวลอัดแท่ง ขีกบ ขีเลือย ไม้
สับและส่วนอืนๆของไม้ เป็ นต้น และในกลุม่ ผลิตภัณ ไ์ ม้แปรรูป ไม้อดั ไม้บาง และวัสดุแผ่น ของบริษัท
ตามมาตร านของ
ai o sto ( o ) ของ o est te a s ip o il ( )
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ปี 2561

วันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทเสนอขายหุน้ ให้กับประชาชนทัวไปเป็ นครังแรก จํานวน
ล้าน
หุน้
วันที 2 มิถนุ ายน 2561 บริษัทได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับต้น ปี ที ในกิจกรรมการรณรงค์
ลดสถิติอบุ ตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ ( e o A i e t ampai ) ของกระทรวงแรงงาน
วันที 25 สิงหาคม 2561 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองมาตร าน การ
บริหารงานคุณภาพ
001 2015
วันที 2 สิงหาคม 2561 บริษัทร่วมพิธีลงนามสัญญาซือขายไม้โตเร็ว (A a ia pe ies) ล่วงหน้า
ระหว่า ง องค์การอุต สาหกรรมป่ าไม้ และ บริษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จํา กัด (มหาชน) ณ องค์ก าร
อุตสาหกรรมป่ าไม้
วันที 26 พ ษจิกายน 2561 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองมาตร าน
การจัดการสิงแวดล้อม 1 001 2015
บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด จัดตังขึนเมือวันที พ ศจิกายน 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
7 หุน้ หรือ ในสัดส่วนร้อยละ
ของทุนจดทะเบียน

ปี 2562

วันที 15 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้รบั คะแนนในระดับดีมาก ( จาก 100 คะแนน) ในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ (A M) ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที 2 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รบั การประเมินผลสํารวจการกํากับกิจการดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนในปี 2562 อยูใ่ นระดับดีมาก จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( ) โดยการสนับสนุนจาก
ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ซึงในปี นีบริษัท มีคะแนนทีดีขึนจาก 76 ในปี ก่อน เป็ น

1

รางวัลแห่งความสําเร็จ

ุ วันที 0 เมษายน 2562 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) รับเกียรติบตั รดําเนินการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง

ุ วันที 27 มิถนุ ายน 2562 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท สถาพรธนาพั น์ จํากัด รับ
เกียรติบตั รระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที 1

ุ ได้รบั คะแนนในระดับดีมาก ( จาก 100 คะแนน ) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

1

ุ บริษัทได้รบั การประเมินผลสํารวจการกํากับกิจการดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในปี
อยูใ่ นระดับดีมาก
จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( ) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ซึงในปี นีบริษัท มีคะแนนที
ดีขึนจาก 76 ในปี ก่อน เป็ น

15

โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทสามารถแบ่งกลุม่ ธุรกิจของบริษัท ได้ ประเภท ได้แก่
1 ธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
2 ธุรกิจขนส่ง
ธุรกิจผลิตชีวมวลอัดแท่ง1
หมายเหตุ 1 กลุ่มธุรกิจผลิตชีวมวลอัด แท่งยังไม่มีการดําเนินงาน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจขนส่ง
เพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจจัดหา

ธุรกิจจัดหาและจัด
จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล

และจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล

บริษัท ภาประภัส จํากัด

บริษัท สถาพรธนาพั น์ จํากัด
00

Asia Biomass

55 00

Asia Biomass e

55 00

Asia Biomass eso es

ธุรกิจผลิตชีวมวลอัดแท่ง

o esia
B
B
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บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด

ซึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยมีรายละเอียดทีแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โดยรายละเอียดการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อย มีดงั นี
สัดส่วนการถือหุ้น
โดย ABM (ร้อยละ)

รายชือบริษัทย่อย

การประกอบธุรกิจ

บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด (AB )

ผลิตไม้สบั และชีวมวลอัดแท่ง

บริษัท ภาประภัส จํากัด (

จัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีได้รบั การยกเว้น

)

ภาษี มลู ค่าเพิม
Asia Biomass

o esia (AB )

จัดหาเชื อเพลิงชีว มวลจากประเทศอินโดนีเซีย และจัด

00

จําหน่ายให้กบั ABM แต่เพียงผูเ้ ดียว
Asia Biomass e

B

(AB )

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากประเทศมาเลเซีย ในบริเวณ

55 00

อาณาเขตเมือง Bi t l และจัดจําหน่ายให้กบั ABM แต่
เพียงผูเ้ ดียว1
Asia Biomass eso es

B

จัด หาเชื อเพลิง ชี ว มวลจาก ประเทศมาเลเซี ย ยกเว้น

55 00

บริเ วณเขตเมื อง Bi t l และจัด จํา หน่า ยให้กับ ABM

(AB )

แต่เพียงผูเ้ ดียว1
บริษัท สถาพรธนาพั น์ จํากัด (

ให้บริก ารขนส่ง สิน ค้า ทางรถบรรทุก โดยให้บริก ารกับ

)

ABM และ

เป็ นหลัก และหากมีกาํ ลังการให้บริการ

เหลือในบางช่วงก็จะให้บริการขนส่งกับบริษัททีเกียวข้อง
และบริษัทอืนด้วย
หมายเหตุ 1 การจัดตัง 2 บริษัทในประเทศมาเลเซีย เนืองจากพันธมิตรในประเทศมาเลเซียมีความเชียวชาญการจัดหาในแต่ละพืนทีแตกต่างกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มี
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ลักษ ะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลเป็ นหลัก ทังนี การจัดหาและจัดจําหน่า ย
เชือเพลิงชีวมวลจะดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยทังในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
AB AB AB มี AB ทํา
หน้าทีในการผลิตสินค้า และมี
สนับสนุนการดําเนินการให้บริการขนส่งเชือเพลิงชีวมวลทีบริษัทและบริษัทย่อยจัดหาและ
จัดจําหน่าย โดยแสดงโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจได้ดงั นี

รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ

ดําเนินการ
โดย

รายได้จากการขายสินค้า
ในประเทศ

ABM และ

ต่างประเทศ

ABM

ต่างประเทศ บริษัทย่อยใน

AB

2560

2561

2562

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,239.55

1,2 3. 6

1,31 .55

9 .69
69.0

99.

11 0

0 72

5

99.01
2.0

107

66

1

26.93

3.51
9.3

0.2
0. 2

9.13
.33

0.69
0.63

100.00

1,332.00

100.00

12

0 10

1.35
5.16

0.11
0. 1

1 56

29.65

ต่างประเทศ1
รายได้จากการให้บริการขนส่ง2
รายได้อืน 3
ABM และ
บริษัทย่อย
รวม

1,2 6.06 100.00

1,296.6

หมายเหตุ
1 AB และบริษัทย่อยในต่างประเทศจะมีหน้าทีจัดหาและขายตรงกับ ABM เท่านัน
2 รายได้จากการให้บริการขนส่งทีแสดงในตารางข้างต้น เป็ นรายได้เ พาะส่วนทีทาง
ให้บริการขนส่งกับบุคคลภายนอก ทังนี
จะ
ให้บริการขนส่งกับกลุ่มบริษัทเป็ นหลัก
รายได้อืนประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายสินทรัพย์ (2) กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ( ) รายได้จากการเคลมประกัน
ทรัพย์สิน และ ( ) รายได้อืนๆ

1

ผลิตภัณ ท์ ีบริษัทและบริษัทย่อยทําการจัดหาและจัดจําหน่ายสามารถแบ่งได้เป็ น 5 กลุม่ หลัก โดยมีรายได้จากการ
ขายแบ่งตามประเภทของผลิตภัณ ใ์ นระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 ดังนี
รายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภั

์

2560
ล้านบาท

การขายในประเทศ
กะลาปาล์ม
ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้

1,130.39

66

สินค้าอืนๆ
การขายต่างประเทศ
กะลาปาล์ม

91.19

ร้อยละ

93 .5

0. 3

919.56

69.95

71

61 51

1

705 5

5 70

2 56

177 16

1 0

10 5

6 70

2 1

1

0

06
7 17
2 5
109.16

7

115 15

7

71

2 56

2

0 00

0 00

0 00

0 00

2 .20

39 .99

30.05

.1

3 9.1
5 2

66

2

17

00

0 01

0 00

0 00

125

5

2 6

2 1

7

22 51

225 50

17 15

สินค้าอืนๆ

1

0 11

0 00

0 00

0 00

0 00

กะลาปาล์ม (บริษัทย่อย
ในต่างประเทศ)

12

0 10

0 00

0 00

0 00

0 00

100.00 1,2 3. 6 100.00

1,31 .55

100.00

ชีวมวลอัดแท่ง

77

6

62

ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้

รวม

2562

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

55 1

ชีวมวลอัดแท่ง
ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้

2561

1,239.55

1

2

2.1

ลักษ ะผลิตภั ห์ รือบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก คือ การจัดหาและจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวลให้กับผูท้ ีมีความต้องการใช้
เชือเพลิงชีวมวล ทังผูท้ ีมีความต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวลเป็ นเชือเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม และ
กลุม่ โรงไฟฟ้า และผูท้ ีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ดา้ นอืนๆ เช่น กลุม่ ผูแ้ ปรรู ปชีวมวล กลุม่ ผูผ้ ลิตผลิตภัณ ไ์ ม้ และกลุ่มที
นําเชือเพลิงชีวมวลไปจัดจําหน่ายต่อ เป็ นต้น โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากแหล่งผูผ้ ลิต และผูจ้ าํ หน่าย
เชือเพลิงชีวมวล (“ pplie ”) ทีมีคณ
ุ ภาพและน่าเชือถือ ทังนี การจัดหาในประเทศจะดําเนินการผ่าน ABM และ
ส่วนการ
จัดหาในต่างประเทศจะดําเนินการผ่าน AB AB และ AB โดยการจัดจําหน่ายให้กบั ลูกค้าจะดําเนินการผ่าน ABM และ
เท่านัน
เชือเพลิงชีวมวล (Biomass el) คือ เชือเพลิงทีได้จากสิงมีชีวิตหรือสารอินทรียท์ ีสามารถเปลียนเป็ นพลังงานได้ เช่น
ผลผลิตรองจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตส่วนเหลือหลังการเก็บเกียวทางการเกษตรและป่ าไม้ เป็ น
ต้น โดยเชือเพลิงชีวมวลทีบริษัทและบริษัทย่อยจัดหาและจัดจําหน่ายนัน เป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมาจากผลิตภัณ ท์ างการเกษตร
ซึงสามารถแบ่งได้ตามแหล่งทีมาเป็ น ประเภท คือ
1 เชือเพลิงชีวมวลทีได้จากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 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
เชือเพลิงชีวมวลทีได้จากการปลูกขึนใหม่เพือเป็ นแหล่งพลังงานโดยเ พาะ ส่วนมากเป็ นไม้โตเร็ว เช่น กระถินยักษ์
ยูคาลิปตัส และหญ้าเนเปี ยร์ เป็ นต้น
โดยเชื อเพลิง ชี ว มวลทีบริษั ทและบริษั ทย่อยจัด หาและจัด จําหน่า ยนัน ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นเชื อเพลิง ชี ว มวลทีได้จ าก
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ผูใ้ ช้เชือเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีการเผาไหม้โดยตรง ( i e t om stio ) เพือเปลียนเชือเพลิง
ชีวมวลเป็ นพลังงานความร้อนและนําไปใช้ในกระบวนการผลิตของตน กล่าวคือ ผูใ้ ช้จะนําเชื อเพลิงชีวมวลไปเผาในเตาเผา
เพือให้เกิ ดความร้อนในหม้อไอนํา (Boile ) จนนําในหม้อไอนําเดือดและกลายเป็ นไอนํา โดยไอนําทีได้จะมีความดัน อุณหภูมิ
และอัตราการไหลตามทีผูใ้ ช้กาํ หนดไว้ และผูใ้ ช้จะนําไอนํานีไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่อไป เช่น นําไปใช้หมุนกังหันไอ
นําเพือผลิตไฟฟ้า นําไปใช้เป่ าอากาศเพือทําให้เส้นใยผ้าแห้งในโรงงานทอผ้า และนําไปใช้ ่าเชือในอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้น
ทังนี ไอนําสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายรู ปแบบในกระบวนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม และในแต่ละขันตอน
ขึนกับผูใ้ ช้งาน ทังนี ผูใ้ ช้เชือเพลิงชีวมวลจะต้องเลือกประเภทเชือเพลิงชีวมวลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีของเตาเผาและหม้อไอ
นําทีมีอยู่ โดยบางเทคโนโลยีสามารถรองรับเชื อเพลิงชีวมวลได้ประเภทเดียว แต่บางชนิดสามารถรองรับเชื อเพลิงชีวมวลได้
หลายประเภท ซึงเทคโนโลยีทีสามารถรองรับเชื อเพลิงชี วมวลได้หลายประเภทจะสามารถเพิมความยืดหยุ่นให้กับผูใ้ ช้งาน
เนืองจากสามารถใช้เชือเพลิงชีวมวลประเภทหนึง ทดแทนอีกประเภทได้ ผลิตภัณ ท์ ีบริษัทจัดหาและจัดจําหน่ายสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 5 กลุม่ หลักดังนี

20

กลุ่มที 1 กะลาปาล์ม (
)
กะลาปาล์มถือเป็ นผลิตภัณ ผ์ ลพลอยได้จากกระบวนการสกัดนํามันปาล์ม ซึงเป็ นกระบวนการแยกนํามันออกจาก
เนือและเมล็ดในของผลปาล์มของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํามันปาล์มดิบ โดยการสกัดนํามันปาล์มจากปาล์มทะลายสดจะได้
กะลาปาล์มจากกระบวนการผลิตประมาณร้อยละ ของนําหนักปาล์มทะลายสด
กะลาปาล์มเป็ นส่วนประกอบหนึงของผลปาล์ม โดยจะเป็ นส่วนทีหุม้ เมล็ดในของผลปาล์ม ลักษณะทัวไปมีสีนาตาล
ํ
เข้ม เนือแข็ง และมีคุณสมบัติให้ค่าพลังงานความร้อนอยู่ในระดับสูง โดยค่าความร้อนจะขึนอยู่กบั ค่าความชืนและขนาดของ
กะลาปาล์ม

เมล็ดใน

รูปผลปาล์มและส่วนประกอบ

รูปกะลาปาล์ม

กลุ่มที 2 ไม้สับและส่วนอืน ของไม้ (
)
ผลิตภัณ ก์ ลุ่มไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ทีบริษัทและบริษัทย่อยจําหน่าย ได้แก่ ไม้สบั ปี กไม้ หัวไม้ ไม้ฟืน ส่วนอืนๆ
ของไม้ซึงได้จากกระบวนการตัดและเลือยไม้ เช่น โรงเลือย โรงงานผลิตไม้สบั โรงงานผลิตไม้แปรรู ป และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
เป็ นต้น ซึงจะมีขนาดแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานทีลูกค้าต้องการ โดยผลิตภัณ ก์ ลุม่ ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ทีบริษัท
และบริษัทย่อยจัดจําหน่ายจะมาจากไม้ยางพารา และไม้ 1 ชนิดทีได้รบั การอนุญาตจากกรมป่ าไม้

���

รูปไม้สับ

รู ปปี กไม้
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รู ปไม้ ื น

กลุ่มที 3 ขีกบ ขีเลือย และ ุ่ นไม้ (
,
,
)
ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้เป็ นผลิตภัณ ผ์ ลพลอยได้ทีได้จากการแปรรูปไม้ ขีกบมีลกั ษณะเป็ นเปลือกไม้บางๆได้จากการ
ไสไม้ ส่วนขีเลือยและฝุ่ นไม้มีลกั ษณะเป็ นผง คล้ายฝุ่ น นําหนักเบา ได้จากการเลือยไม้ ซึงได้มาจากกระบวนการแปรรู ปไม้ เช่น
โรงเลือย โรงงานผลิตไม้แปรรู ป และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็ นต้น

รู ปขีกบ

รู ปขีเลือย

รู ป ุ่ นไม้

กลุ่มที ชีวมวลอัดแท่ง (B
)
ชีวมวลอัดแท่ง คือผลิตภัณ ท์ ีเกิดจากการนําผลพลอยได้จากการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เช่น เปลือกไม้ ส่วน
อืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย และแกลบ เป็ นต้น มาผ่านกระบวนการย่อย ลดความชื น และนํามาอัดเป็ นแท่งเป็ นรู ปทรงกระบอก
ขนาดเล็ก ทังนี ชีวมวลอัดแท่งมีความหนาแน่นสูง และค่าความชืนตํา จากกระบวนการผลิตทีมีการอัด และผ่านความร้อน จึงทํา
ให้ชีวมวลอัดแท่งมีคา่ ความร้อนสูงกว่าเชือเพลิงชีวมวลก่อนทีจะนํามาอัดแท่ง ผลิตภัณ ช์ ีวมวลอัดแท่งทีบริษัทและบริษัทย่อย
จําหน่ายโดยส่วนมากจะผลิตจากผลพลอยได้จากไม้ เช่น ขีกบ ขีเลือย หรือทีเรียกว่า oo ellet นอกจากนี ยังมีการจําหน่าย
ชีวมวลอัดแท่งประเภทอืนด้วย เช่น แกลบอัดแท่ง และขีเลือยผสมแกลบอัดแท่ง เป็ นต้น

รูปชีวมวลอัดแท่ง

22

กลุ่มที 5 สินค้าอืน
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลอืนๆเพือเป็ นทางเลือก และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้แก่ แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม ซังข้าวโพด เหง้ามัน เป็ นต้น นอกจากนี เมือเดือนธันวาคม 255 บริษัทเริมจัดหาและจัด
จําหน่ายสินค้าอืนนอกเหนือจากเชื อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ผลิตภัณ ไ์ ม้แปรรู ป ซึงเป็ นผลิตภัณ ท์ ีบริษัทสามารถจัดหาได้จาก
pplie ทีจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้บริษัท ได้แก่ โรงเลือย และโรงงานไม้แปรรูป และขายให้กบั ลูกค้าทีเป็ น pplie ของ
บริษัท ได้แก่ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และลูกค้าทีมีความต้องการในต่างประเทศ
ทังนี ราคาของเชือเพลิงชีวมวลจะแปรผันตามค่าความร้อน ซึงค่าความร้อนจะแปรผกผันตามค่าความชืน โดยในการ
ซือขาย ผูซ้ ือผูข้ ายจะมีการตกลงราคาพร้อมทังกําหนดระดับค่าความชืนของเชือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภท โดยเชือเพลิงชีวมวล
แต่ละประเภทจะให้พลังงานจากการเผาไหม้แตกต่างกัน ตามลักษณะองค์ประกอบต่างๆ ของชีวมวลแต่ละชนิด และสัดส่วน
ความชืนทีสะสมอยู่ในชีวมวล ซึงสามารถแสดงได้ดงั นี
ชนิดของเชือเพลิงชีวมวล1

กลุม่ ที 1 กะลาปาล์ม
กลุม่ ที 2 ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้

ค่าความชืน

ค่าความร้อน

(ร้อยละ)

(กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม)

25 27
5 50

กลุม่ ที ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้

00
2 00 2 00
700

กลุม่ ที ชีวมวลอัดแท่ง

10

000

ทีมา ข้อมูลบริษัท

2.2

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาดของผลิตภั ์
บริษัทและบริษัทย่อย ซึงต่อไปนีจะเรียกรวมว่า “บริษัท” มีนโยบายการตลาดของผลิตภัณ ์ ดังนี
�
1. ผลิตภั ์
บริษัทมุ่งเน้นทีจะจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีมีคณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้า บริษัทจึงให้ความสําคัญตังแต่ขนตอนการคั
ั
ดเลือก
pplie การขนส่ง และการจัดเก็ บผลิต ภัณ ์ โดยบริษั ทมีขันตอนการควบคุม คุณ ภาพของผลิตภัณ อ์ ย่า งละเอียดตลอด
ขันตอนการดําเนินงาน ทังค่าความชืน สี ขนาด สิงเจือปน โดยมีทงการทดสอบผ่
ั
านห้องป ิบตั ิการและประเมินทางกายภาพ
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เพือให้ลูกค้ามีค วามมันใจในคุณภาพของผลิตภัณ เ์ ชื อเพลิงชีว มวลของบริษัท นอกจากนี บริษั ทยังให้ความสําคัญต่อการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีเชือเพลิงชีวมวลให้ลกู ค้าเลือกอย่างหลากหลาย ทําให้ลกู ค้ามีทางเลือกในการใช้
ผลิตภัณ ท์ ดแทนกรณีทีผลิตภัณ ท์ ีลูกค้าใช้เป็ นประจํามีราคาสูงขึน ซึงต่างจากบริษัทส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทีจะ
เลือกขายเพียงผลิตภัณ ป์ ระเภทเดียว ทังนี บริษัทยังสนองตอบความต้องการของลูกค้าในแง่ของการยกระดับมาตร านของ
ผลิตภัณ ท์ ีบริษัทจําหน่าย โดยเชือเพลิงชีวมวลทีเป็ นผลพลอยได้จากไม้ของบริษัท ได้แก่ ชีวมวลอัดแท่งทีผลิตจากผลพลอยได้
จากไม้ (“ oo ellet”) ขีกบ ขีเลือย ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ ได้รบั การรับรองตามมาตร านการจัดการป่ าไม้ยงยื
ั น
ai o sto ( o ) ของ e o est te a s ip o il ( ) ซึงเป็ นมาตร านทีรับรองว่าผลิตภัณ ท์ ีบริษัท
จําหน่ายนันได้มาจากแหล่งทีมาทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล และสามารถตรวจสอบกลับได้ตลอดทังห่วงโซ่ของผลิตภัณ ์ ทังนี
ผูป้ ระกอบการต่า งประเทศหลายๆประเทศ จะมีข ้อกําหนดทีจะซือเชื อเพลิงชี ว มวลจาก pplie ทีได้ร ับการรับรองตาม
มาตร านดังกล่าว จึงทําให้บริษัทมีขอ้ ได้เปรียบในการจําหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ เมือเทียบกับผูจ้ ดั หาและจัดจําหน่ายราย
อืนในประเทศไทย
2. การให้บริการ
บริษัทให้ความสําคัญกับการบริการทังก่อนและหลังการขาย โดยบริษัทมีผเู้ ชียวชาญคอยดูแลและให้คาํ ปรึกษาด้าน
การใช้ผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมกับเตาเผาและเทคโนโลยีของหม้อไอนํา (Boile ) หรือความต้องการของลูกค้า โดย
สามารถให้คาํ ปรึกษาทังกับลูกค้าทีอยู่ในขันตอนการศึกษาความน่าจะเป็ นในการใช้เชือเพลิงชีวมวล ลูกค้าทีใช้เชือเพลิงชีวมวล
ในกระบวนการผลิตอยู่แล้ว ลูกค้าทีมีการการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อไอนําใหม่ หรือลูกค้าทีมีความต้องการใช้เชือเพลิงชีว
มวลประเภทใหม่ โดยผูเ้ ชียวชาญของบริษัทจะเข้าไปพูดคุยสอบถามถึงความต้องการ ตรวจสอบหม้อไอนํา และให้คาํ แนะนําถึง
ทีโรงงานของลูกค้า เพือให้ลกู ค้ามันใจได้ว่าผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลทีซือจากบริษัทสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้า ในส่วนของการให้บริการขนส่ง บริษัทมีการว่าจ้าง
และผูป้ ระกอบการขนส่งรายอืน
เพือทําการขนส่งผลิตภัณ ใ์ ห้กบั ลูกค้า โดยบริษัทมีเกณ ก์ ารคัดเลือกผูร้ บั จ้างขนส่งตามมาตร านทีบริษัทกําหนด และมีการ
ประเมินผูร้ บั จ้างขนส่งอย่างสมําเสมอ เพือให้สามารถจัดส่งผลิตภัณ ใ์ ห้กบั บริษัทได้ตามแผนงาน ผลิตภัณ ถ์ ึงมือลูกค้าตาม
กําหนดเวลา และลดการสูญเสียของผลิตภัณ ร์ ะหว่างขนส่ง ทังนี
ได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพ
001 2015
ซึงทําให้มนใจได้
ั
ว่าการบริหารงานขนส่งของ
มีมาตร านระดับสากล
3. การบริหารต้นทุน
บริษัทเน้นการบริหารจัดการต้นทุนทีมีประสิทธิภาพ ซึงมีสว่ นช่วยให้บริษัทสามารถนําเสนอผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวล
ในราคาทีสามารถแข่ง ขันได้ให้กับลูกค้า โดยทีมงานของบริษั ทมีการเฝ้า ติด ตามสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาด
ผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลอย่างใกล้ชิด เพือให้บริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงขีวมวลในราคาและปริมาณทีเหมาะสม
ในแต่ละช่วงเวลาได้ ประกอบกับบริษัทมีคลังสินค้าเพือจัดเก็บผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลทังในและต่างประเทศถึง แห่ง ทําให้
บริษัทสามารถวางแผนการสังซือและขายได้อย่างคล่องตัว และสามารถบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับทีเหมาะสมได้ อีกทัง
ยังช่วยให้บริษัทวางแผนการจัดส่งผลิตภัณ ไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึนด้วย นอกจากนี บริษัทยังเพิมการบริหารการขนส่งให้
มีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการขนส่งผลิตภัณ จ์ าก pplie ไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านเข้าคลังสินค้าของบริษัท (“การ
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ขนส่งตรง”) ซึงช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณ ไ์ ด้อีกทางหนึง

. การกําหนดราคา
การขายสินค้าทังในประเทศและต่างประเทศ บริษัทกําหนดราคาขายของผลิตภัณ ต์ ามราคาตลาดในช่วงเวลานันๆ
โดยบวกกําไรเพิมจากต้นทุนทีเกิ ดขึนจริง เช่น ต้นทุนผลิต ภัณ ์ ค่าขนส่ง และค่า ใช้จ่า ยในการบริหารจัด การ เป็ นต้น และ
เปรียบเทียบกับราคาเพือให้ราคาขายของผลิตภัณ อ์ ยู่ในระดับทีแข่งขันได้ ทังนี จะมีการคํานวณโครงสร้างต้นทุน และมีการ
กําหนดกําไรขันตําเพือให้ฝ่ายขายและการตลาดสามารถนําเสนอราคาให้กบั ลูกค้าได้อย่างมีมาตร าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีมี
การแข่งขันสูง ฝ่ ายขายและการตลาดอาจจะต้องทําการขายในราคาทีได้กาํ ไรตํากว่ากําไรขันตําทีกําหนดเอาไว้ ซึงฝ่ ายขายและ
การตลาดจะต้องนําราคาดังกล่าว เสนอให้ผมู้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิก่อนดําเนินการขายผลิตภัณ ์
5. การควบคุมและพิจาร าเครดิตของลูกค้า
บริษัทมีขนตอนในการพิ
ั
จารณาและคัดกรองลูกค้าเพือให้ได้ลกู ค้าทีมีคณ
ุ ภาพ และขจัดปั ญหาการเกิดหนีเสีย บริษัทให้
ความสําคัญกับการพิจารณาประวัติ และตรวจสอบสถานะการเงินของลูกค้าก่อนจะดําเนินการขายผลิตภัณ ใ์ ห้กบั ลูกค้า บริษัท
กําหนดให้มีก ารทําใบประวัติ อนุม ัติเ ครดิตของลูกค้ารายใหม่ทุก รายเพือให้ผมู้ ีอ าํ นาจพิจารณาอนุมตั ิเปิ ด บัญ ชีลูก ค้า โดย
เจ้า หน้าทีฝ่ ายขายและการตลาดจะทําการสอบประวัติลูกค้าทังจากการสัมภาษณ์ การเข้าเยียมกิ จการ การหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต เพือให้ทราบถึงข้อมูลเบืองต้น เช่น ชือ ทีตังกิจการ ผลิตภัณ ท์ ีต้องการ ปริมาณการสังซือ และจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขออนุมตั ิ เช่น สําเนาหนังสือรับรองบริษัท สําเนาทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม และงบการเงิน บับล่าสุด และเจ้าหน้าที
ฝ่ ายบัญชีและการเงินจะวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นเกียวกับสถานภาพการเงินของลูกค้า เพือนําเสนอให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาวงเงินเครดิตพิจารณาการเปิ ดบัญชีลกู ค้า หากได้รบั การอนุมตั ิจึงจะดําเนินการเปิ ดบัญชีซือขายให้ลกู ค้า พร้อมกําหนด
เงือนไขการชําระเงินลงในระบบ โดยหากเป็ นการขายเชือจะมีการกําหนดวงเงินเครดิต ( e it imit) และระยะเวลาการชําระ
เงิน ( e it e m) อย่างชัดเจน ซึงหากมีการขายเกินวงเงินเครดิต หรือค้างชําระเกินระยะเวลาการชําระเงิน ระบบจะถูกล็อก
โดยอัตโนมัติ และฝ่ ายขายและการตลาดจะไม่สามารถดําเนินการขายได้ อย่างไรก็ตาม หากฝ่ ายขายและการตลาดต้องการจะ
ขายกรณีเกินวงเงินเครดิตหรือเกินระยะเวลาการรับชําระเงินทีลูกค้าได้รบั จะต้องทําการขออนุมตั ิตามขันตอนทีบริษัทวางไว้
ทังนี บริษัทมีการทบทวนวงเงินเครดิตทุกปี หรือเมือมีเหตุการณ์ทีเชือได้ว่าส่งผลกระทบต่อเครดิตของลูกค้า เพือให้เหมาะสมกับ
านะทางการเงินและการดําเนินธุรกิจของลูกค้า และมีการติดตามลูกหนีค้างชําระอย่างใกล้ชิด โดยหากลูกค้ามีการค้างชําระ
เกินกว่ากําหนด บริษัทจะมีการติดตามลูกหนีค้างชําระตามมาตรการทีบริษัทได้กาํ หนดไว้
การสํารวจความพงพอใจลูกค้า
บริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทจึงได้ดาํ เนินการสํารวจความถึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ในด้านต่างๆเป็ นประจําทุกปี และสรุปภาพรวมเพือนํามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพั นาให้แก่บริษัทให้มีประสิทธิภาพ
ตามทีบริษัทมุ่งหวังไว้ทีจะเป็ นองค์กรชันนําด้านการจัดการเชือเพลิงชีวมวลระดับภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทได้มีการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกค้า ซึงสามารถสรุปได้ดงั นี
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โดยประเด็นทีใช้สาํ รวจมี เรืองหลัก ดังนี
1 ด้านการขาย
2 ด้านผลิตภัณ ์
ด้านจัดส่ง
ด้านการบริการ
ในช่วงปี 2562 การสํารวจความพึงพอใจลูกค้า ได้รบั ความพึงพอใจเ ลียอยูใ่ นระดับร้อยละ 2 6 ในด้านการขายอยู่
ทีร้อยละ 6 ด้านผลิตภัณ ร์ อ้ ยละ 0 56 ด้านการจัดส่งร้อยละ 7 และด้านบริการร้อยละ 21

กรา แบบสํารวจความพงพอใจของลูกค้า พ.ศ. 2562
100 00
6.
0.56
0 00

9.

3.21

2.63

60 00
ด้านการขาย

ด้าน
ผลิตภัณ ์

ด้านการ
จัดส่ง

ด้านการ
บริการ

เ ลีย

ในช่วงปี 2560 2562 บริษัทได้มีการพั นาในด้านความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนืองในทุกๆด้าน เพือตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า
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ร้อยละ

ความพงพอใจของลูกค้าเ ลีย ในช่วงปี 2560 2562

100 00
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7 07
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กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ
เพือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็ นองค์กรชันนําด้านการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย บริษัทได้ดาํ เนินกลยุทธ์ทีสอดรับกับพันธกิจทีบริษัทตังไว้ ทีมุ่งมันจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและครบถ้วนตลอดทัง ppl ai ซึงสามารถสรุปกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ ดังนี
1 บริษัทมีแนวทางทีจะพั นาโมเดลทางธุรกิจจาก a i
ompa ให้เป็ น ppl
ai a ilitato โดย
พั นากระบวนการผลิตทีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนคูค่ า้ ให้ผลิตสินค้าและบริการ ให้เป็ นทียอมรับของลูกค้า ดังนี
1 1 ในปี 2562 บริษัทจัดตังโรงงานผลิตไม้สบั ตําบลบางกุง้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กําลังการผลิต 120 000 ตันต่อปี เพือผลิต สินค้า ทีมีปริม าณทีมันคงและคุณ ภาพทีได้มาตร าน เพื อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
1 2 ในปี 2562 บริษั ท ได้เ ริมทํา การจัด ทําระบบการค้า ต่า งตอบแทน (Ba te
a e) และว่า จ้า งผลิต
( tso i ) กับคู่คา้ ทีเป็ นผูผ้ ลิต (Ma a t e s) ประเภทโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง ( oo ellets)
และโรงงานผลิตไม้สบั ( oo ips) โดยส่งมอบวัตถุดิบและรับสินค้ากลับมาเพือจัดจําหน่าย ซึงบริษัท
สามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนสินค้าให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
1 ในปี 256 บริษัท อยู่ระหว่างการจัดตังโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง ( oo ellets) ตําบลบางนําจืด อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กําลังการผลิต 2 000 ตันต่อปี เพือผลิตสินค้าภายใต้ระบบมาตร าน
และ
เพือส่งออกไปยังต่างประเทศ
2 บริษัทได้บูรณาการระบบการบริหารจัดการ ( te ate Ma a eme t stem) เพือใช้สาํ หรับการดําเนินงาน
ขององค์กร เพือให้สินค้าและบริการของบริษัท ได้รบั การยอมรับในระดับสากล ดังนี
2 1 มาตร านการรับรองแหล่งทีมาของผลิตภัณ จ์ ากไม้และป่ าไม้ในระดับสากล ได้แก่ o est te a s ip
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o il และ o amme o t e o seme t o o est e ti i atio
2 2 มาตร านการรับรองด้านคุณภาพ (
001 2015) เพือบริหารจัดการด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ
ทัวทังองค์กร เพือให้เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า และเกิดความพึงพอใจสูงสุด และมาตร านการ
รับรองด้านสิงแวดล้อม ( 1 001 2015) เพือบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อมของคลังสินค้าบางกุง้ อําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 มาตร านด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับ lati m ของ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการดําเนินกิจการให้
สอดคล้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
บริษัทพั นาความสามารถในการเข้าถึงแหล่งกําเนิดของชีวมวล เพือให้บริษัทสามารถจัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ราคาและต้นทุนทีเหมาะสม อีกทังมีคุณภาพและมาตร านทีได้รบั การยอมรับในระดับสากล ซึงบริษัทได้เริมลงทุนขยายการ
ดําเนินงานไปยังธุรกิจต้นนํา ดังนี
1 ปี 2561 2562 บริษัทร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ อ ป ) เริมโครงการปลูกสวนป่ าไม้เศรษ กิจโต
เร็ว Acacia spp. ภายใต้ระบบมาตร านการจัดการป่ าไม้อย่างยังยืน (
o est Ma a eme t)
พืนทีประมาณ 000 ไร่ ซึงบริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ทีปลูกขึน ในปี 2556 2567
2 ปี 2562 บริษัทเริมขยายเครือข่ายธุรกิจในระบบเกษตรพันธะสัญญา ( o t a t a mi ) ร่วมกับ สมาชิก
ผูป้ ลูกสวนยางพารา ในพืนทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 100 ราย รวมพืนทีประมาณ 2 000 ไร่ และมี
เป้าหมายในการขยายพืนทีครบ 20 000 ไร่ ภายในปี 2567
ลักษ ะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลให้กับลูกค้าทังในและต่างประเทศ โดยสามารถแบ่ง
สัดส่วนการจําหน่ายให้กบั ลูกค้าในและต่างประเทศได้ดงั นี
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายในประเท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายในประเทศ คือกลุม่ ผูท้ ีต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตและจําหน่าย แบ่งได้
เป็ น 5 กลุม่ ได้แก่
1 กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นกลุ่มทีนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้เพือผลิตพลังงานความร้อน โดยมีการใช้หม้อไอนํา
(Boile ) ในกระบวนการผลิต
2 กลุม่ โรงไฟฟ้า ซึงนําเชือเพลิงชีวมวลไปใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
กลุม่ ผูจ้ ดั จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล (“ a e ”) นําเชือเพลิงชีวมวลทีซือจากบริษัทไปจําหน่ายต่ออีกทอดหนึง
กลุม่ ผูแ้ ปรรูปชีวมวล ซึงนําเชือเพลิงชีวมวลไปผลิตเป็ นเชือเพลิงชีวมวลเพือจําหน่ายต่อให้กบั ผูใ้ ช้เชือเพลิงชีวมวล
หรื อ a e ต่อ อีก ทอดหนึง เช่น ผู้ผลิต เชื อเพลิง ชี ว มวลอัด แท่ง (Biomass ellet) และผู้ผลิต ชิ นไม้ส ับ
( oo ip) เป็ นต้น
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สัดส่วนรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าในประเทศของบริษัท และบริษัทย่อย
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
0 120
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กลุ่มโรงไฟฟ้า

กลุ่ม a e

กลุ่มผูแ้ ปรรูปชีวมวล
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ลูกค้ากลุม่ อุตสาหกรรมถือว่าเป็ นกลุม่ ลูกค้าทีมีสดั ส่วนการซือเชือเพลิงชีวมวลกับบริษัทสูงสุด เนืองจากเป็ นกลุม่ ลูกค้า
ทีมีปริมาณในการใช้เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตของตนเองอย่างต่อเนือง และเป็ นประจํา กล่าวคือ เมือไรทียังมีการผลิต
สินค้าอยู่ ลูกค้ากลุม่ นีก็มีความต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวล โดยลูกค้าอุตสาหกรรมทีใช้เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิต ได้แก่
(1) กลุ่มลูกค้าทีมีพืนทีของโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ หรือพืนทีทีใกล้เคียงแหล่งชุมชน (2) กลุม่ ลูกค้าที
จําหน่ายสินค้าให้กบั ลูกค้าทีเรียกร้องให้ผผู้ ลิตผลิตสินค้าด้วยกระบวนการทีมีการปล่อยกาซคาร์บอนตํา หรือรักษาสิงแวดล้อม
( ) กลุม่ ลูกค้าทีมีความใส่ใจรักษาสิงแวดล้อม ทังนี นอกจากลูกค้ากลุม่ อุตสาหกรรม ลูกค้ากลุม่ โรงไฟฟ้าก็ถือเป็ นกลุม่ ลูกค้าทีมี
ปริมาณการใช้เชือเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตทีสมําเสมอและต่อเนืองด้วย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย ่า ประเท
ในส่วนของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายต่างประเทศ ได้แก่
1 กลุม่ ผูจ้ ดั จําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล (“ a e ”)
2 กลุม่ ลูกค้าทีใช้เชือเพลิงชีวมวล (
se ) ซึงได้แก่ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น

2

สัดส่วนรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าต่างประเทศของบริษัท และบริษัทย่อย
กลุ่ม a e
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ลูกค้ากลุม่ a e จะเป็ นกลุม่ ลูกค้าหลักของต่างประเทศ ซึงลูกค้ากลุม่ a e จะนําเชือเพลิงชีวมวลไปจําหน่ายต่อ
ให้กับกลุ่ม ลูกค้าโรงไฟฟ้า เป็ นหลัก โดยเ พาะกลุ่มลูก ค้าโรงไฟฟ้า ญี ปุ่ น และโรงไฟฟ้า เกาหลีใ ต้ โดยมีส ัดส่ว นการซื ออยู่ที
ประมาณร้อยละ 100 เนืองจากลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีนโยบายติดต่อซือขายผ่าน a e ทีรู จ้ ัก เพือเป็ นการลดความ
เสียงจากการจัด หาชี วมวลโดยตรงของตนเอง เช่น การไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ตรงตามคุณภาพทีต้องการ การติดต่อกับ
pplie หลายรายเพือรวบรวมสินค้าจํานวนมาก และการไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทนั เวลา เป็ นต้น โดยบริษัทและบริษัทย่อย
สร้างความมันใจให้กบั ลูกค้าต่างประเทศด้วยการมีคลังสินค้าทีสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และปริมาณตามทีลูกค้า
ต้องการ ซึงลูก ค้า สามารถเข้ามาตรวจสอบสินค้า ได้ก่ อนทีบริษั ท จะทํา การส่ง มอบสินค้า ตามเวลาที ลูก ค้ากํา หนด ตลาด
เป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ญีปุ่ น เกาหลีใต้ และประเทศในแถบยุโรป เป็ นต้น ทังนีในอนาคต สัดส่วนของกลุ่ม
ลูกค้าต่างประเทศจะมีการขยายตัวมากขึน เนืองจากนโยบายของภาครั ทีสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนทังในระดับโลกและ
ระดับประเทศทีจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถขยาย านลูกค้าต่างประเทศได้เพิมขึน อย่างไรก็ตาม บริษัท
พยายามพั นาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทีใช้เชือเพลิงชีวมวล (
se ) เพือเพิมสัดส่วนของลูกค้ากลุม่ นีให้เพิมขึนในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรม
ุป ค ละ ุปทาน ล านท ทนใน ่ละประเท ละ มู าค
ประเท ทย
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงส่วนหนึงเป็ นผลจากนโยบายการส่งเสริมการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทนของภาครั โดยพลังงานทดแทนดังกล่าว รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํา เชือเพลิง
ชีวมวล กาซชีวภาพ พลังงานขยะ และเชือเพลิงชีวภาพ (เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล) โดยกรมพั นาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จดั ทําแผนพั นาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ ศ 255 257 (“A 2015”) และ
กําหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ ทังในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชือเพลิงชีวภาพ ให้อยูท่ ีร้อยละ
0 00 ของการใช้พลังงานขันสุดท้ายในปี 257

0

ผลการดําเนินงานด้านพลังงานทดแทน ต.ค.
ปี งบประมา (ต.ค. ก.ย.)
ประเภทพลังงานทดแทน

2560

ก.พลังงานไ ้ า1 2 (เมกะวัตต์)
1 แสงอาทิตย์
2 พลังงานลม
พลังนําขนาดเล็ก
�ชีวมวล
5 กาซชีวภาพ
6 ขยะ5
7 พลังนําขนาดใหญ่ 6
พลังงานทดแทนอืน ๆ (พลังความร้อนใต้พิภพ)
รวมพลังงานไ ้ า (เมกะวัตต์)
รวมพลังงานไ ้ า (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
ข.พลังงานความร้อน (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
1 แสงอาทิตย์7
2 �ชีวมวล
กาซชีวภาพ
พลังงานขยะ
5 พลังงานความร้อนทางเลือกอืน
รวมพลังงานความร้อน (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
ค.เชือเพลิงชีวภาพ (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
การใช้พลังงานทดแทน (ก. ข. ค.) (พันตันเทียบเท่า
นํามันดิบ)
การใช้พลังงานขันสุดท้าย (พันตันเทียบเท่านํามันดิบ)
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขัน
สุดท้าย (ร้อยละ)

2561

2562

2 6 2 26
627 2
1 22
07 2
66 77
17 7
2 06 0

2 715 21 2 2
27 2 1 506 2
1 7 72
1 77
266
00 2
500 15
52 2
27 0
17 2
2 11 1 2 1 66
0 0
0 0
10,129.
10, 2.99 11, 3.9
2,360.00 2, 2 .00 3,1 .00

6 000 00
002 00
76 00
5 570 00
1 2 0 00
550 00
2 06 00
19,6 .00
5,5 .00

00
6 50 00
601 00
60 00

10 00
6 5 00
6 00
110 00

10 00
7 62 00
6 5 00
11 00

,1 9.00
1, 9.00

, 12.00
2,0 5.00

, 20.00
2,2 5.00

1 200 00
22 100 00
1 2 00
5 00
10 00
25,0 .00
, 13.00

11,329.00 12,621.00 1 ,1 9.00

39,3 9.00

9,53 .00
1 .2

ทีมา กรมพั นาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
หมายเหตุ 1 รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ
2 รวมโรงไฟฟ้าทีขายเข้าระบบทีมีกาํ ลังการผลิต 1 M และ 1 M
รวมกําลังการผลิต 12 M และโรงไฟฟ้าพลังนําท้ายเขือน

1

เป้ าหมาย

3,32 .00
15.15

6, 1 .00 131,000.00
16. 2

30.00

ประกอบด้วยนําเสีย ของเสีย และพืชพลังงาน
5 ประกอบด้วยขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม
6 เป็ นกําลังการผลิตติดตังทีมีอยู่แล้วในปั จจุบนั
7 ประเมินจากพืนทีรับแสงของแผงรับพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ ( ola olle to )
ประกอบด้วยความร้อนใต้พิภพและนํามันจากยางรถยนต์ใช้แล้ว
ข้อมูล ณ วันที ตุลาคม

จาก A 2015 ทําให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนในอนาคตจะมีปริมาณ และ
สัดส่ว นเพิมขึนจากการใช้พลังงานทดแทนในปั จจุบนั ซึงพลังงานเชือเพลิงชีว มวลเป็ นพลังงานทดแทนประเภทหนึงทีจะถูก
นําไปใช้เพิมขึนในอนาคต โดยการใช้เชือเพลิงชีวมวลในประเทศไทย เป็ นการใช้เพือผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน
โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชือเพลิงชีวมวลได้ถกู ตังเป้าให้มีกาํ ลังการผลิตติดตังอยู่ที 5 570 เมกะวัตต์ ในปี 2570 และใน
ด้านการผลิตพลังงานความร้อนจากเชือเพลิงชีวมวลอยู่ใรปั 257 อยูท่ ี 22 100 พันตันเทียบนํามันดิบ

การผลิตพลังงานไ

้ าจากเชือเพลิงชีวมวล

การผลิตพลังงานความร้อนจากเชือเพลิงชีวมวล
25
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ทีมา กรมพั นาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน การคํานวนจากบริษัท

ประเท ปุ่ น
ประเทศญีปุ่ นเป็ นประเทศทีมีการใช้พลังงานสูงติดอันดับของโลก เนืองจากเป็ นประเทศทีมีขนาดเศรษ กิจใหญ่เป็ น
อันดับ ของโลก และเป็ นประเทศทีมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเป็ นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศ
โดยก่อนการเกิดอุบตั ิเหตุ
ทีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ( s ima aii i
lea o e tatio ) ในปี 255 การผลิตพลังงานของ
ญีปุ่ นส่วนใหญ่ใช้เชือเพลิงฟอสซิล (ประมาณร้อยละ 60) และพลังงานนิวเคลียร์ (ประมาณร้อยละ 0) หลังเกิดอุบตั ิเหตุประเทศ
ญีปุ่ นได้ลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และหันมาใช้เชื อเพลิงฟอสซิลมากขึนอย่างมีนยั สําคัญ ทําให้ตอ้ งมีการนําเข้าเชือเพลิง
ฟอสซิลจากต่างประเทศ เนืองจากประเทศญีปุ่ นเป็ นประเทศทีมีแหล่งเชือเพลิงฟอสซิลน้อย ส่งผลให้ตน้ ทุนพลังงานเพิมสูงขึน
และการปล่อยกาซเรือนกระจกจากการใช้พลัง งานฟอสซิลเพิมสูงขึน ซึงส่ง ผลต่อกระทบต่อความมันคงด้านพลังงาน และ

2

สิงแวดล้อมของประเทศ รั บาลญีปุ่ นจึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์ดา้ นพลังงานใหม่ โดยมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พลังงาน
บับที เมือวันที 11 เมษายน 2557 ( t ate i e
la (Ap il 201 )) ซึงมุ่งสูก่ ารสร้างสมดุลทางพลังงาน (
) ได้แก่
ความมันคงทางพลังงาน ( e
e it ) ประสิทธิ ภาพทางเศรษ กิจ ( o omi
i ie ) การอนุรกั ษ์สิงแวดล้อม
( i o me tal o se atio ) และความปลอดภัย ( a et ) โดยตามแผนยุทธศาสตร์พลังงาน บับที ได้เป็ นการวางแผน
และกําหนดเป้าหมายในอนาคต โดยเป้าหมายสําคัญหนึง คือสัดส่วนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยตังเป้าลดการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชือเพลิงฟอสซิล และเพิมการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ถึง ร้อย
ละ 2

จากข้อมูลของ Mi ist o o om a e a
st ของประเทศญีปุ่ น ประเทศญีปุ่ นจะเป็ นประเทศทีมีความ
ต้องการเชือเพลิงชีวมวลสูงเป็ นอันดับที 5 ของโลก โดยรั บาลมีนโยบายทีจะส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวล
ให้เพิมขึนเป็ น 2 เท่าของปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 70 ถึง ร้อยละ 60 ของการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนตาม
เป้าหมายสัดส่วนพลังงานปี 257 ในแง่ของการผลิตพลังงานไฟฟ้า รั บาลได้ทาํ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพือผลิต
กระแสไฟฟ้าผ่านนโยบายการรับซือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรู ปแบบ ee i a i ( i ) จึงทําให้โรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิมจํานวนมากขึนนับตังแต่ปี 2555 ทีมีการใช้นโยบายดังกล่าว
ปริมาณเชือเพลิงชีวมวลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ประเทศญีปุ่ นจึงมีการนําเข้าเชือเพลิงชีวมวลเพือ
มาใช้ในการผลิตพลังงาน ทังในส่วนของกะลาปาล์ม เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ไม้สบั และเชือเพลิงชีวมวลอืนๆ โดยในส่วนของ
กะลาปาล์ม ประเทศญีปุ่ นมีการนําเข้ากะลาปาล์มเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองตังแต่ปี 255 ซึงนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย และ
มาเลเซียเป็ นหลัก
ประเท เกาหลใ ้

ประเทศเกาหลีใต้เป็ นประเทศทีพึงพาการนําเข้าเชื อเพลิง โดยมีการนําเข้าเชื อเพลิงกว่าร้อยละ 7 ของการบริโภค
พลังงานขันต้น เนืองจากทรัพยากรเชือเพลิงภายในประเทศมีไม่เพียงพอ ประเทศเกาหลีใต้จึงมีการนําเข้ากาซธรรมชาติ ถ่านหิน
นํามันดิบ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยการใช้พลังงานขันต้นทังหมดของประเทศเกาหลีใต้แบ่งสัดส่วนการใช้พลังงานขันต้น
ตามประเภทของเชือเพลิงได้ดงั นี

หลังการเกิดอุบตั ิเหตุทีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิทีญีปุ่ น และการตรวจพบปั ญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้
ชินส่วนเตาป ิกรณ์ทีมีใบรับรองปลอมหลายแหล่งในประเทศเกาหลีใต้ในช่วงปลายปี 2555 รั บาลเกาหลีใต้จึงได้ปรับแผนการ
ใช้พลังงานระยะยาว จากแผนเดิมในปี 2551 ทีมีการพึงพาพลังงานนิวเคลียร์ โดยแผนใหม่ในปี 2557 รั บาลเกาหลีใต้ได้
พยายามหาสมดุลของสัดส่วนการใช้พลังงานเพือตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ใน
สัดส่ว นทีเหมาะสม และลดการนําเข้าพลังงานฟอสซิล ผ่า นการสนับสนุนการใช้พลัง งานอย่า งมีประสิทธิ ภาพ และการใช้
พลังงานทางทดแทน ในเดือนกันยายน ปี 2557 รั บาลได้ประกาศ e o t e
e e a le e
e elopme t
ame o ซึงระบุเป้าหมายสัดส่วนการจัดหาพลังงานขันต้น ( otal ima
e
ppl ) ให้มาจากพลังงานทดแทนร้อย
ละ 11 00 ในปี 257 ซึงกําหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนประเภทต่างๆดังนี
ประเภทพลังงาน
ทดแทน

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อการจัดหาพลังงานขันต้นจาก
พลังงานทดแทน (ร้อยละ)

พลังงานขยะ

2 1

พลังงานแสงอาทิตย์

22 0

พลังงานลม

1 2

ประเภทพลังงาน
ทดแทน

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อการจัดหาพลังงานขันต้นจาก
พลังงานทดแทน (ร้อยละ)

พลังงานชีวมวล

1 .0

พลังงานความร้อนใต้ภิภพ

5

พลังงานนํา

2

พลังงานจากคลืนทะเล

1

ทีมา o ea a e

estme t omotio A e

นอกจากนี ตังแต่ปี 2555 รั บาลเกาหลีใต้ได้มีการออก e e a le o t olio ta a (“ ”) เพือสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน โดยกําหนดให้โรงไฟฟ้าทังของรั บาล และเอกชนทีมีกาํ ลังการผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ ต้องมีการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามสัดส่วนทีกําหนด โดยเริมตังแต่รอ้ ยละ 2 00 ของการผลิตไฟฟ้าทังหมดในปี 2555 และเพิม
สัดส่วนขึนทุกปี จนถึงร้อยละ 10 00 ในปี 2567 ซึง ณ สินปี 255 มีโรงไฟฟ้าจํานวน 17 โรงทีเข้าเกณ ก์ าํ หนดนี โดยในปี 2561
ได้กาํ หนดสัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนในโรงไฟฟ้าทีกําลังการผลิตมากกว่า 500 เมกะวัตต์ อยู่ทีร้อยละ 5 00 ซึง
เพิมขึนจากปี 2560 ทีร้อยละ 00
การแข่งขัน
ตลาดการจัดหาและการจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชี วมวล เป็ นตลาดทีมีผูป้ ระกอบการมากราย โดยผูท้ ีสามารถดําเนิน
กิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลได้ มีหลายลักษณะ ได้แก่
1
a e รายใหญ่ ซึงเป็ นผู้จัดหาและจัด จําหน่ายทีดําเนินธุรกิ จในลักษณะเดียวกันกับบริษั ทและบริษัทย่อย
กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการจะดําเนินการรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากผูผ้ ลิต เช่น โรงสกัดนํามันปาล์มดิบ โรงงาน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงเลือย และโรงงานชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้น และ หรือ a e รายอืนๆทังในและต่างประเทศ โดย
มีคลังสินค้าเพือรวบรวมและจัดเก็บเชือเพลิงชีวมวลในปริมาณมาก ทังนี ผูป้ ระกอบการทีดําเนินธุรกิจในลักษณะ
นีมีนอ้ ยราย โดยบริษัทประมาณการว่ามีผปู้ ระกอบการไม่ถึง 10 ราย
2
a e รายเล็ก ซึงเป็ นผูป้ ระกอบการทีมีความสัมพันธ์กบั
pplie และผูซ้ ือเชื อเพลิงชีวมวล โดยจะจัดหา
เชือเพลิงชีวมวลจาก pplie ในปริมาณไม่มาก และขายให้กบั ผูซ้ ือ ในลักษณะของการซือมาขายไป โดยอาจจะ
มีหรือไม่มีคลังสินค้าก็ได้ และจะไม่จดั เก็บสินค้าคงเหลือเป็ นจํานวนมาก
ผูผ้ ลิตทีประกอบธุรกิจหลักในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตามตัวอย่างทีได้กล่าวมาข้างต้น ซึงมีเชือเพลิงชีว
มวลเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตอยู่แล้ว จึงดําเนินธุรกิจการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลเป็ น
ธุรกิจรอง
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ทังนี การเข้ามาเป็ นผูป้ ระกอบการในตลาดการจัดหาและการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลรายเล็กสามารถทําได้ไม่ยาก
นัก เนืองจากเป็ นธุรกิจทีอาศัยความสามารถในการจัดหาและจัดจําหน่าย โดยอาจจะมีเงินลงทุนเริมต้นไม่สงู เช่นการเริมต้น
ธุรกิจโดยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และรถขนส่ง การมีแค่ทนุ เริมต้นเพือใช้ซือสินค้า และบวกกําไรส่วนต่างเพิม
ให้กับผูซ้ ือก็สามารถเริมธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม การทีผูป้ ระกอบการจะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยืน สามารถแข่งขันได้
และมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ผูป้ ระกอบการจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทังในแง่ประเภทสินค้า ความ
ต้องการสินค้า คุณภาพสินค้า ราคาของสินค้า และการให้บริการ ซึง a e รายย่อยอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ครบทุกด้าน เช่น การที a e รายย่อยไม่มีการลงทุนในคลังสินค้า ทําให้ไม่สามารถรวบรวมสินค้าได้มากพอ
สําหรับลูกค้าทีมีความต้องการสูง หรือ การทีผูผ้ ลิตทีประกอบธุรกิจหลักในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจําหน่ายสินค้าเพียง
ไม่กีประเภท โดยจําหน่ายเ พาะสินค้าทีได้จากกระบวนการผลิตของตน ก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หลายกลุ่มได้ หรือ การทีผูป้ ระกอบการมีเงิ นทุนน้อย ไม่สามารถมีเ งินทุนหมุนเวียนเพือจัดซื อเชื อเพลิงชี วมวลได้ตามความ
ต้องการของลูกค้า เป็ นต้น
บริษัทเป็ นหนึงในผูน้ าํ ในธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลรายใหญ่ ซึงปั จจัยทีทําให้บริษัทมีศกั ยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันเหนือผูป้ ระกอบการรายอืนมาจาก
1 ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจเชือเพลิงชีวมวลมากว่า 60 ปี ของกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ทําให้บริษัทมีความเข้าใจใน
ตลาดเชือเพลิงชีวมวล ทังในแง่ของความต้องการของลูกค้า และแหล่งจัดหาผลิตภัณ ์ โดยมีความสัมพันธ์อนั ดี
กับทังผูซ้ ือและผูข้ าย ทําให้สามารถจัดหา และแนะนําเชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
2 การจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลทีมีคณ
ุ ภาพ มีหลากหลายประเภท ทําให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
ได้ทกุ กลุม่
การได้รบั การรับรองผลิตภัณ ท์ ีเป็ นผลพลอยได้จากไม้ ตามมาตร านการจัดการป่ าไม้ยงยื
ั น
ai o
sto ( o ) ของ e o est te a s ip o il (“ ”) ทําให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังผูใ้ ช้ที
ต้องการการรับรองมาตร านนีได้ เช่น ประเทศญี ปุ่ น และเกาหลีใต้ ทีจะซือเ พาะผลิตภัณ ท์ ีได้รบั การรับรอง
ตามมาตร านของ
เท่า นัน ดัง นัน จึง ถื อเป็ นจุด สําคัญ ทีให้บริษั ทสามารถขยายการจําหน่า ยไปสู่ต ลาด
ต่างประเทศได้มากขึนในอนาคต โดยการจะได้การรับรอง
ai o sto ( o ) ผลิตภัณ ท์ ีได้รบั การ
รับรองจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทังห่วงโซ่การผลิต ตังแต่แหล่งทีมาของไม้ การผลิต การขนส่ง ไป
จนถึงการจัดเก็บทีเป็ นไปตามมาตร านทีกําหนด
การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลได้ตามปริมาณ และในเวลาทีลูกค้าต้องการ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมิน
ความต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวลโดยการสอบถามจากลูกค้าโดยตรง เพือนํามาวางแผนการจัดหาให้สอดคล้องกับ
ปริมาณทีลูกค้าต้องการ พร้อมทังมีคลังสินค้าเพือทําการจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณมาก รองรับความต้องการของ
ลูกค้าได้ตลอด ดูกาล รวมไปถึงการมีการบริหารการขนส่งทีมีประสิทธิภาพ ทังจากการใช้บริการจาก
และ
บริษัทขนส่งอืน ทําให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาทีกําหนด
5 การบริหารต้นทุนทีมีประสิทธิภาพ บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารต้นทุนของสินค้าได้ เนืองจาก มีคลังสินค้า
หลายแห่งซึงมีทาํ เลทีตังทีใกล้กบั แหล่งผลิตทังในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยสามารถเก็บ
รวบรวมเชือเพลิงชีวมวลได้ในช่วงทีมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทําให้ราคาไม่สงู และนํามาจําหน่ายเมือลูกค้ามี
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ความต้องการ ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยเน้นการบริหารการขนส่งทีประสิทธิ ภาพ โดยพยายามบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าจาก pplie ตรงไปยังลูกค้าโดยไม่ผ่านเข้าคลังสินค้าของบริษัท (“การส่งตรง”) และมีการ
กําหนดกรอบราคาค่า ขนส่ง ทังสําหรับการว่า จ้า ง
และผูใ้ ห้บริก ารขนส่ง รายอืนให้อยู่ใ นระดับต้น ทุน ที
เหมาะสม
6 บริษัทและบริษัทย่อยมี านเงินทุนทีมันคง แข็งแกร่ง จึงสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอทีจะจัดซือ และลงทุน
ในสินค้าคงคลังเพือรองรับการขยายตัวของความต้องการในตลาดเชือเพลิงชีวมวล
2.3

การจัดหาผลิตภั

แ์ ละบริการ

การจัดหาผลิตภั ์
การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1 การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลโดยตรงจากผูผ้ ลิต โดยบริษัทจะทําการติดต่อซือขายโดยตรงกับผูผ้ ลิต เช่น โรงสกัด
นํามันปาล์มดิบ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงเลือย โรงสีขา้ ว โรงผลิตนําตาล และโรงผลิตชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้น
2 การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากผูจ้ ัดจําหน่าย (“ a e ”) โดยบริษัทจะทําการติดต่อกับ a e ซึงทําการจัดหา
เชือเพลิงชีวมวลมาจากผูผ้ ลิต และนํามาขายให้กบั บริษัทอีกทอดหนึง
โดยสัดส่วนการจัดหาเชื อเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทของ pplie ทังในประเทศและ
ต่างประเทศในปี 255 ถึงปี 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี

สัดส่วนการจัดการเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท และบริษัทย่อย
ผูผ้ ลิต

ผูจ้ ดั จําหน่าย

1

21 5

6 1

6 01

7 05

25

25

25 2

0 1

การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อย จะเน้นการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลโดยตรงจากผูผ้ ลิต อย่างไรก็ตาม
การจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก a e ถือเป็ นช่องทางสําคัญอีกทางหนึง ทังนี สําหรับการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในประเทศ
แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีความสามารถในการเข้าถึงผูผ้ ลิตได้โดยตรง และดําเนินการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากผูผ้ ลิตเป็ น
หลัก โดยเ พาะกะลาปาล์ม ทีมีปริมาณสินค้าขึนอยู่กบั ดูกาล และผูผ้ ลิตสินค้านันมีการป้องกันความเสียงของตนเองโดยไม่
ขายสินค้าทังหมดให้กับผูซ้ ือเพียงเจ้าเดียว การทีบริษัทเพิมช่องทางการจัดซือกับ a e จึงช่วยให้การจัดหาเชือเพลิงชีวมวล

7

ของบริษั ทมีประสิทธิ ภาพมากขึน เช่น ในกรณีทีเชื อเพลิงชี ว มวลมีปริม าณมากและราคาไม่สูง a e สามารถช่ว ยจัด ซื อ
เชือเพลิงชีวมวลให้กบั บริษัทและบริษัทย่อย และในช่วงทีเชือเพลิงชีวมวลมีปริมาณลดลง และราคาสูงขึน บริษัทและบริษัทย่อย
สามารถจัดซือเชือเพลิงชีวมวลเหล่านันจาก a e ในราคาทีสมเหตุสมผล ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลทีปริมาณและราคาทีลูกค้าต้องการได้โดยไม่จ าํ เป็ นต้องเก็บรวบรวมเชื อเพลิงชีวมวลไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว ซึงถือเป็ นการ
บริหารต้นทุนและสินค้าคงคลังของบริษัทและบริษัทย่อยอีกทางหนึง และในส่วนของการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลในต่างประเทศ
ในอดีตบริษัทต้องอาศัยช่องทางการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจาก a e เป็ นหลัก เนืองจากบริษัทอยู่ในช่วงพั นาความสัมพันธ์
กับผูผ้ ลิตในต่างประเทศ ทังในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ทังนีการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลแต่ละประเภทมีรายละเอียดทีแตกต่างกันออกไปดังนี
การจัดหากะลาปาล์ม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาํ เนินการจัดหากะลาปาล์มจาก pplie ทังในและต่างประเทศตามแผนการจัดหาทีบริษัท
และบริษัทย่อยได้วางไว้ จากการประเมินความต้องการใช้ของลูกค้าล่วงหน้า
ในการผลิตพลังงานความร้อน กะลาปาล์มถือเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมีบทบาทสําคัญ เนืองจากกะลาปาล์มให้ค่าความ
ร้อนสูง โดยปริมาณกะลาปาล์มจะขึนอยู่กับผลผลิตปาล์มนํามันในประเทศไทย ซึงประเทศไทยจัดได้ว่าเป็ นผูผ้ ลิตปาล์มนํามัน
อันดับ ของโลก โดยในปี 255 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษ กิจการเกษตรคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตปาล์ม
นํามันทีประมาณ 11 6 ล้านตัน ซึงจะก่อให้เกิดปริมาณกะลาปาล์มเชิงท ษฎีประมาณ 0 7 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณ
กะลาปาล์มในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงมีการนําเข้ากะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึง
เป็ นผูผ้ ลิตปาล์มนํามันเป็ นอันดับ 1 และ 2 ของโลก ตามลําดับ โดยหากคํานวณปริมาณกะลาปาล์มเชิงท ษ ีโดยใช้อตั ราส่วน
ชีวมวลต่อผลลิตปาล์มนํามันที 0 0 ปริมาณกะลาปาล์มรวมของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียจะเท่ากับ 75 ล้านตัน และ
01 ล้านตัน ตามลําดับ ทังนี กรมศุลกากรไม่มีการเปิ ดเผยยอดการนําเข้ากะลาปาล์มของประเทศไทย จึงไม่สามารถระบุ
ปริมาณกะลาปาล์มทีนําเข้ามาจาก 2 ประเทศดังกล่าวได้ โดยปริมาณกะลาปาล์มเชิงท ษฎีของแต่ละประเทศสามารถแสดงได้
ดังนี
สําหรับชี ว มวลจากเศษไม้อืนๆ ในปี 2556 มูลนิธิพลังงานเพือสิงแวดล้อมได้ประเมินศัก ยภาพชี ว มวลเศษไม้อืนๆ
เ พาะไม้ 1 ประเภท ทีอนุญาตให้เข้าโรงเลือยเท่านัน ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมป่ าไม้ ได้แก่ ยูคาลิปตัส
กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ สะเดาเทียม สนทะเล สนปฎิพทั ธ์ มะพร้าว มะขาม มะปรางบ้าน มะไฟบ้าน จามจุรี และ
ไม้ตาล ซึงประมาณการว่าจะมีปริมาณชีวมวลเศษไม้อืนๆเชิงท ษฎีประมาณ 1 51 ล้านตัน
การ หากะลาปาลม ายในประเท
การจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศ เป็ นไปเพือตอบสนองความต้องการใช้ของลูกค้าภายในประเทศแต่เพียงอย่าง
เดียว ซึงการซือกะลาปาล์มภายในประเทศของบริษัทส่วนใหญ่จะดําเนินการผ่าน
เนืองจากกะลาปาล์มจัดเป็ นเชือเพลิงชีว
มวลทีได้รบั การยกเว้นภาษี มลู ค่าเพิม โดยปั จจุบนั สัดส่วนการจัดหากะลาปาล์มภายในประเทศของ
คิดเป็ นประมาณร้อย
ละ 66 ถึงร้อยละ ของการจัดหากะลาปาล์มทังหมด ซึงสามารถแบ่งการจัดหาออกได้ 2 ลักษณะ คือ
1 การจัดหาโดยตรงกับโรงสกัดนํามันปาล์มดิบในแถบภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็ นหลัก ทังนี

ABM และ
ได้สงซื
ั อจากโรงงานหลายแห่ง โดยจํานวนโรงงานที ABM และ
สังซือกะลาปาล์มคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 0 ของจํานวนโรงสกัดนํามันปาล์มดิบทังหมดของประเทศไทย ซึงกลุม่ โรงงานที ABM และ
เลือกสังซือนัน เป็ นโรงสกัดนํามันปาล์มดิบทีมีการดําเนินกิจการมาอย่างต่อเนือง และมีกาํ ลังการผลิตอยู่ในระดับ
ทีเหมาะสมทีจะสามารถป้อนกะลาปาล์มให้กับ ABM และ
ได้ โดยทัวไปแล้ว ABM และ
จะมีการสังซือ
กะลาปาล์มเ ลียประมาณร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 0 ของกําลังการผลิตกะลาปาล์มของแต่ละโรง
2 การจัดหาผ่าน a e กะลาปาล์ม ซึงทําการซือต่อมาจากโรงสกัดนํามันปาล์มดิบ และ a e กะลาปาล์มราย
อืน โดย ABM และ
จะเลือกซือกับ a e กะลาปาล์มทีมีความน่าเชือถือและนําเสนอราคาทีแข่งขันได้

การ หากะลาปาลม ่า ประเท
บริษัทและบริษัทย่อยยังดําเนินการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศเพือเพิมความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูก ค้าทังในแง่ของปริมาณ คุณ ภาพ และราคาทีเหมาะสม โดยบริษั ทได้จัดตังบริษั ทย่อย คือ AB ทีประเทศ
อินโดนีเซีย AB และ AB ทีประเทศมาเลเซีย ซึงเป็ นประเทศทีเป็ นแหล่งปลูกปาล์มนํามันเป็ นอันดับ 1 และ อันดับ 2 ของโลก
ตามลําดับ เพือใช้เป็ นแหล่งจัดหา และรวบรวมกะลาปาล์มจากผูผ้ ลิตในประเทศดังกล่าวให้กบั บริษัทแต่เพียงผูเ้ ดียว ทังนี บริษัท
มีทงการจั
ั
ดหากะลาปาล์มต่างประเทศโดยฝ่ ายต่างประเทศของบริษัทเอง และซือต่อจากบริษัทย่อยในต่างประเทศเพือมาขาย
ต่อให้กบั ลูกค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยในต่างประเทศจะรับแผนการจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจากบริษัท ทังนี สามารถ
แบ่งวิธีการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศของ บริษัทและบริษัทย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ
1 การจัดหาตรงกับโรงสกัดนํามันปาล์มดิบในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
2 การจัดหาผ่าน a e กะลาปาล์ม ( a e ) โดย a e กะลาปาล์ม จะทําหน้าทีซือกะลาปาล์มโดยตรงจากโรง
สกัดนํามันปาล์มดิบ และ หรือ a e กะลาปาล์มรายอืน และรวบรวมปริมาณให้ได้ตามทีได้มีการตกลงกันกับ
บริษัทและบริษัทย่อย
ปั จจุบนั การจัดหาผ่าน a e เป็ นลักษณะทีมีการจัดหามากทีสุดสําหรับการจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศ โดยในปี
255 ถึงปี 2561 มีสดั ส่วนอยู่ทีประมาณร้อยละ ถึงร้อยละ 6 ของการจัดหาทังหมด ซึงมีแนวโน้มลดลงตลอด โดยในอนาคต
บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนจะเพิมการจัดหาตรงให้มีสดั ส่วนมากทีสุดเมือบริษัทและบริษัทย่อยสามารถพั นาความสัมพันธ์กับ
โรงสกัดนํามันปาล์มดิบได้ การจัดหากะลาปาล์มต่างประเทศจะทําสัญญาทีกําหนดปริมาณและราคาการซือในช่วงระยะเวลา
สันๆ การชําระเงินให้กบั pplie ต่างประเทศ จะชําระเงินตามทีตกลงในสัญญา โดยเลตเตอร์ออฟเครดิต ( ) หรือการโอน
เงิน
การจัดหากะลาปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็ นการจัดหาเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยปั จจุบนั สัดส่วนการจัดหาเพือนําเข้ามาขายในประเทศไทยมีสดั ส่วนใกล้เคียงกับการจัดหาเพือ
จําหน่ายให้ลกู ค้าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าสัดส่วนการจัดหาเพือส่งออกให้ลกู ค้าต่างประเทศจะเพิมขึนในอนาคต
เนืองจากอุปสงค์ในต่างประเทศทีเพิมขึนจากจํานวนโรงไฟฟ้าชีวมวลทีเพิมขึน ทังนี บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั ใบอนุญาตนํา
กะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเข้าประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้อง
คลังสินค้าในต่างประเทศ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญของกระบวนการจัดหากะลาปาล์มจากต่างประเทศ เนืองจากการขนส่ง

กะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียไปยังลูกค้าทังในไทยและต่างประเทศซึงทําการขนส่งทางเรือควรมีปริมาณการ
ขนส่งขันตําอยู่ระหว่าง 000 ถึง 0 000 ตัน เพือให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดหากะลาปาล์มจากหลายแหล่งผลิตช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการด้านความผันผวนของ
ราคาได้มีประสิทธิ ภาพมากขึน เนืองจากราคากะลาปาล์มของแต่ละแหล่งผลิตจะขึนอยู่กับ ดูกาลการเก็บเกียว อุปสงค์และ
อุปทานในแต่ละตลาดซึงแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการโดยเลือกซือจากแหล่ง
ผลิตทีมีราคาขายถูกกว่าได้ นอกจากนี กะลาปาล์มทีได้จากแต่ละโรงสกัดนํามันปาล์มดิบและแต่ละประเทศจะมีคณ
ุ ภาพและ
ลักษณะแตกต่างกัน ซึงประเมินได้จากขนาด ความชืน และสิงเจือปน ( mp it ) ของกะลาปาล์ม โดยคุณภาพของกะลาปาล์ม
จะขึนกับกระบวนการผลิตของโรงสกัดนํามันปาล์มดิบ การจัดเก็บกะลาปาล์มของแต่ละแหล่งผลิต และความหนาของเปลือก
กะลาปาล์ม ซึงบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการจัดเกรดของกะลาปาล์มทีจัดหามา เพือให้สามารถนําส่งได้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
การจัดหาไม้สับ และส่วนอืน ของไม้
บริษัทจัดหาผลิตภัณ ไ์ ม้สบั จากลานไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้จากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงงานไม้แปรรู ปและ
โรงเลือยในประเทศโดยตรง ทังในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ และภาคเหนือ โดยแต่ละพืนทีของ
ประเทศจะมีปริมาณผลิตภัณ แ์ ต่ละประเภททีแตกต่างกันออกไป ซึงฝ่ ายจัดหาชีวมวลจะทําการจัดหาโดยติดต่อโดยตรงจาก
ผูผ้ ลิต แต่ละราย เนืองจากเป็ นผลิต ภัณ ์ทีมีอุปทานต่อเนือง และบริษัทสามารถคัดเลือกซือจากแหล่ง ผลิต ทีอยู่ใ กล้กับผูใ้ ช้
เพือให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนขนส่งมากทีสุด ในส่วนของการซือขายไม้สบั บริษัทมีทงแบบที
ั
ทําสัญญาและสังสินค้าผ่าน
ใบสังซือกับ pplie โดยสัญญาทีทําขึนส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญาระยะ 1 ปี และมีการกําหนดราคารับซือเอาไว้ล่วงหน้า และใน
ส่วนของปี กไม้ บริษัทจะสังสินค้าผ่านใบสังซือกับ pplie รายครัง การชําระเงินของสินค้ากลุ่มนีโดยส่วนใหญ่บริษัทจะได้รบั
เครดิตการค้าจาก pplie
การจัดหาขีเลือย ขีกบ และ ุ่ นไม้
บริษัทจัดหาขีเลือย ขีกบ และฝุ่ นไม้จากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงเลือย และโรงงานไม้แปรรู ปในประเทศโดยตรง
ทังในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ และภาคเหนือ เนืองจากเป็ นผลิตภัณ ท์ ีไม่มีความผันผวน
ด้านราคา จึงมีการทําสัญญากับ pplie เป็ นสัญญาระยะ 1 ถึง ปี และมีการกําหนดราคารับซือเอาไว้ลว่ งหน้ากับ pplie
ทุกราย ทังนี pplie บางรายได้ทาํ สัญญาขายสินค้าให้กบั บริษัทแต่เพียงผูเ้ ดียว ( l si e o t a t) โดยราคารับซือจาก
pplie แต่ละรายจะแตกต่างกันไปตามคุณภาพของสินค้า และการจัดส่ง ซึงเงือนไขการชําระเงินจะเป็ นไปตามทีระบุใน
สัญญา โดยมีทงแบบการซื
ั
อสด ซือเชือ และจ่ายเงินล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่ pplie ขีเลือย ขีกบ และฝุ่ นไม้ของบริษัทจะเป็ น
pplie ทีมีการติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานาน ซึงส่วนใหญ่จะมีทีตังอยู่ในแถบภาคกลาง และภาคตะวันออก
การจัดหาชีวมวลอัดแท่ง
บริษัทดําเนินการจัดหาชีวมวลอัดแท่งกับโรงงานผูผ้ ลิตชีวมวลอัดแท่งในประเทศโดยตรง ซึงโดยส่วนมากอยูใ่ นเขตพืนที
ภาคตะวันออก และภาคใต้ และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดหาจาก pplie จากต่างประเทศ โดยโรงงานผูผ้ ลิตชีว
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มวลอัดแท่งในไทยสามารถแบ่งขนาดได้ ขนาดตามกําลังการผลิต ได้แก่ (1) รายใหญ่ กําลังการผลิต 5 000 ตันต่อเดือนขึนไป
(2) รายกลาง กําลังการผลิต 1 000 ถึง 5 000 ตันต่อเดือน ( ) รายเล็ก กําลังการผลิตน้อยกว่า 1 000 ตัน โดยขนาดการผลิต
และความสามารถในการป้อนสินค้าให้อย่างต่อเนืองมีความสําคัญในการคัดเลือกให้เป็ น pplie ชีวมวลอัดแท่งให้กับบริษัท
บริษัทจะมีการทําสัญญาซือขายกับ pplie ซึงเงือนไขการชําระเงินจะเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา โดยมีทงแบบซื
ั
อเชือและ
จ่ายเงินล่วงหน้า
การจัดหาการให้บริการขนส่ง
บริษัทว่าจ้างผูใ้ ห้บริการขนส่งเพือขนส่งสินค้าให้กับบริษัท ทังในขันตอนของการจัดหาเชือเพลิงชีวมวล และขันตอน
ของการจัดส่งเชือเพลิงชีวมวลให้กบั ลูกค้า ซึงมีทงการขนส่
ั
งทางบกและทางนํา
การขนส่งทางบก
สามารถแบ่งประเภทของผูใ้ ห้บริการขนส่งทางบกได้ 2 ประเภท ดังนี
1 ผูใ้ ห้บริการขนส่งทีเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัทมีบริษัทย่อยคือ
ซึงจัดตังขึนเพือให้บริการขนส่งสินค้าให้กบั บริษัทในเครือในประเทศ บริษัททีเกียวข้อง และ
บริษัทอืน โดย
มีการลงทุนเป็ นเจ้าของกองรถขนส่งสินค้า ซึงมีหลากหลายประเภทและขนาด เช่น รถเ พาะกิจ รถพ่วง รถ
กึงพ่วง และรถกระบะบรรทุก เป็ นต้น เพือให้เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าแต่ละชนิด ทังนี
มีนโยบายทีจะลดจํานวนกองรถ
ของ
ให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือให้สามารถบริหารต้นทุนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวนรถขนส่งสินค้าของ
บริษัทตังแต่ปี 255 ถึง ณ 1 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนดังนี
ปี
จํานวนรถ

2560

2561

66
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2562

กลุม่ ผูใ้ ช้บริการขนส่งของ
สามารถแบ่งออกได้เป็ น กลุม่ ได้แก่ (1) ABM และ
(2) บริษัททีเกียวข้อง ( )
บริษัทอืน โดยรถขนส่งสินค้าของ
สามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น เชือเพลิงชีวมวล ถ่านหิน ปุย
อาหารสัตว์ เป็ นต้น ทังนี การให้บริการขนส่งของ
ส่วนใหญ่เป็ นการให้บริการขนส่งเชือเพลิงชีวมวลให้กบั ABM และ
และเมือมีก าํ ลังการขนส่งเหลือถึงจะขนส่งให้กับบริษัททีเกียวข้อง และบริษัทอืน เพือเป็ นการบริหารจัดการให้รถขนส่ง
สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยฝ่ ายขนส่งของ
จะรับคําสังขนส่งสินค้าจากฝ่ ายโลจิสติกส์ของบริษัทโดยตรงเมือมี
การว่าจ้างการบริการขนส่งจากบริษัท และนํามาวางแผนการจัดการด้านการขนส่ง ปริมาณขนส่งสินค้าคงเหลือที
ไม่
สามารถให้บริการได้
จะดําเนินการหางานรับจ้างขนส่ง สินค้าอืนๆ จากบริษัททีเกี ยวข้อง และบริษัทอื น เพือให้
สามารถใช้รถขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะมีการพิจารณาเครดิตของผูว้ ่าจ้าง และเข้าทําสัญญากับผูว้ ่าจ้างก่อนการ
ให้บริการขนส่งกับลูกค้าแต่ละราย
ให้บริการขนส่ง โดยใช้รถขนส่งที
เป็ นเจ้าของเท่านัน ทังนี รถขนส่งของ
ทุกคันจะมีการติดตังระบบ
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แสดงพิกดั ผ่านดาวเทียม (“ระบบ
”) เพือควบคุมการป ิบตั ิงานของพนักงานขับรถ และการบริหารจัดการกองรถได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
มีการว่าจ้างพนักงานขับรถ และพนักงานแบกสินค้าประจํารถ เพือรองรับการให้บริการขนส่งกับลูกค้า
นอกจากนี
ยังมีแผนกซ่อมบํารุง เพือดูแลรักษาสภาพรถขนส่งให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน
2 ผูใ้ ห้บริการขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอก
บริษัทมีการว่าจ้างผูใ้ ห้บริการขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอก (“บริษัทรถร่วมขนส่ง”) เพือดําเนินการขนส่งสินค้าเชือเพลิง
ชีวมวลให้กับบริษัท ซึงมีจาํ นวนกว่า 100 ราย โดยแต่ละรายจะมีความเชียวชาญเส้นทางแตกต่างกันออกไป ซึงแบ่งตามภาค
ต่างๆ ของประเทศ บริษัทจะมีการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการขนส่ง โดยผูใ้ ห้บริการขนส่งจะต้องเป็ นผูข้ นส่งทีมีประสบการณ์ในการ
ดําเนินงาน มีรถขนส่งตามประเภททีสามารถรองรับสินค้าเชือเพลิงชีวมวลของบริษัทได้ โดยบริษัทจะเข้าทําสัญญาว่าจ้างบริการ
ขนส่งกับผูใ้ ห้บริการขนส่งทุกราย โดยมีรายละเอียดของการว่าจ้างขนส่ง เช่น อัตราค่าจ้างขนส่ง การปรับอัตราค่าจ้างขนส่งเมือมี
การเปลียนแปลงของราคานํามัน การรับประกันความเสียหายจากสินค้าเสียหาย และสูญหาย เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทยังมีการ
ควบคุมคุณภาพของผูใ้ ห้บริการขนส่ง โดยมีการตรวจสอบสถานะการขนส่งกับผูใ้ ห้บริการขนส่งทางโทรศัพท์ตลอดขันตอนการ
ขนส่ง ตังแต่ขนสินค้าขึนรถ จนขนถ่ายสินค้าทีปลายทาง และมีการสุ่มเข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานของผูใ้ ห้บริการขนส่งที
หน้างานด้วย
การวางแผนจัดการด้านการขนส่งสินค้าเชื อเพลิงชีวมวลของบริษัทดําเนินงานโดยฝ่ ายโลจิสติกส์ของบริษัท โดยฝ่ าย
ขายและการตลาด และฝ่ ายจัดซือชีวมวล จะแจ้งความต้องการใช้บริการขนส่งมายังฝ่ ายโลจิสติกส์ เพือให้
ฝ่ ายโลจิสติกส์
ทําการวางแผนว่าจ้าง
หรือบริษัทรถร่วมขนส่ง โดยการจะใช้บริการรถของ
หรือบริษัทรถร่วมขนส่ง ฝ่ ายโลจิสติกส์จะ
พิจารณา ดังนี
(1) ประเภทของเชือเพลิงชีวมวล
กรณีเป็ นกลุ่มสินค้ากะลาปาล์ม หรือชีวมวลอัดแท่ง บริษัท และ
จะทําการว่าจ้างบริษัทรถร่วมเป็ นหลัก ทังนี
เนืองจาก บริษัทรถร่วมสามารถนําเสนอต้นทุนในการขนส่งทีถูกกว่าได้
กรณีเป็ นกลุ่มสินค้าไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ และขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้ บริษัท และ
จะทําการว่าจ้าง
เนืองจาก สินค้าในกลุม่ ดังกล่าวต้องการรถขนส่งทีมีลกั ษณะพิเศษ กล่าวคือ ขีกบ ขีเลือย และฝุ่ นไม้เป็ นสินค้าทีมีนาหนั
ํ กเบา จึง
ต้องอาศัยรถกระบะบรรทุกทีมีคอกขนาดใหญ่กว่าปกติ และต้องมีพนักงานในการขนสินค้าขึนรถขนส่งทีมีความชํานาญ เพือให้
สามารถจัดเรียงให้รถขนส่งรองรับปริมาณการขนส่งได้ตามนําหนักทีต้องการ หรือในกรณีของไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ บริษัท
จะมีการนํากระบะไปวางเพือรองรับสินค้าจาก pplie ทําให้ตอ้ งอาศัยรถ ุกลิฟท์ ( oo li t) ในการยกกระบะสินค้าขึนรถ
ขนส่ง ซึงบริษัทรถร่วมขนส่งไม่ได้มีรถขนส่งหรือพนักงานให้บริการ หรือถ้ามีก็จะมีตน้ ทุนทีสูงกว่าที
ดําเนินการให้บริการ
(2) ความจําเป็ นในการใช้บริการ กรณีทีมีความจําเป็ นใช้เร่งด่วน บริษัทและ
จะเลือกใช้รถขนส่งสินค้าของ
ไม่ว่าจะเป็ นการขนส่งสินค้าประเภทใด เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี ฝ่ ายโลจิสติกส์จะพิจารณาว่าจ้างรถขนส่งจากบริษัทรถร่วมขนส่ง โดยพิจารณาจากอัตราการว่าจ้าง ความ
ชํานาญในการขนส่งสินค้าแต่ละประเภทในแต่ละเส้นทาง เพือให้การขนส่งของบริษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท สามารถแยกได้เป็ น 2 รูปแบบดังนี
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1 การขนส่งสินค้าจาก pplie เข้าคลังสินค้าของบริษัท เพือรอจัดส่งให้กบั ลูกค้าในอนาคต
2 การขนส่งสินค้าจาก pplie ตรงไปยังลูกค้าโดยไม่ผ่านเข้าคลังสินค้าของบริษัท (“การส่งตรง”) ซึงช่วยให้การ
บริหารการจัดการขนส่งและจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างทีทําให้ฝ่ายโลจิ
สติก ส์ไม่สามารถดําเนินการขนส่ง ตรงได้ในทุก รอบการขนส่ง เช่น เส้นทางการขนส่ง ไม่เ อื ออํานวย หรือเป็ น
ช่วงเวลาทีผลผลิตเชือเพลิงชีวมวลมีจาํ กัด ไม่เพียงพอทีจะส่งตรงจาก pplie ไปยังลูกค้าได้ จึงต้องนําสินค้า
จากคลังสินค้าของบริษัทส่งไปยังลูกค้า เป็ นต้น
การขนส่งทางนํา
บริษัทมีการใช้บริการการขนส่งทางนําโดยว่าจ้างผูใ้ ห้บริการเรือขนส่งทีเป็ นบุคคลภายนอกเพือบริหารการจัดการขนส่ง
เชือเพลิงชีวมวลทีมีปริมาณมาก และทําการขนส่งในระยะไกล ซึงสามารถแบ่งการขนส่งออกเป็ น
1 การขนส่งภายในประเทศ บริษัทมีการจัดหาและรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจากแหล่ง pplie ในภาคใต้ โดยจะทํา
การรวบรวมเชือเพลิงชีวมวล และเก็บในคลังสินค้าของบริษัทให้มีปริมาณมากพอ และทําการว่าจ้างเรือขนส่ง เพือ
ขนส่งมายังคลังสินค้าบริเวณภาคกลางของประเทศ เพือให้สามารถกระจายสินค้าให้กบั ลูกค้าของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเรือทีใช้ในการขนส่งในประเทศส่วนมากจะเป็ นเรือมอเตอร์บาร์จ (Moto Ba e) ขนาดระวาง
ประมาณ 1 000 ตัน และเรือโปะ ( i te ) ขนาดระวางประมาณ 5 000 ตัน โดยเมือสินค้าถึงท่าเรือแล้ว บริษัท
จะว่าจ้างรถขนส่งมาเพือขนส่งสินค้าต่อไปยังคลังสินค้าของบริษัทหรือส่งตรงไปยังคลังสินค้าของลูกค้า
2 การขนส่งระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็ น
2 1 การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของบริษัทให้ลกู ค้าต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นแบบ B ( ee o Boa )
ในกรณี ทีการขายสินค้า ของบริษั ท ให้กับลูก ค้า ต่า งประเทศเป็ นเงื อนไขการซื อขายแบบ
( ost
s a ea
ei t) หรือ
( ost a
ei t) บริษัทจึงจัดหาเรือขนส่งเพือขนส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าตามปริมาณและเวลาทีกําหนด
2 2 การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของบริษัทในต่างประเทศเพือเข้าคลังสินค้าของบริษัทหรือลูกค้าในประเทศ
ไทย บริษัทนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศ ในกรณีทีสินค้า
ในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เรือทีบริษัทจัดหาเพือใช้ขนส่งระหว่างประเทศส่วนมากจะเป็ นเรือ Ba e ขนาดใหญ่ซึงมีขนาดประมาณ
000 ถึง 0 000 ตัน
การจัดเก็บสินค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีคลังสินค้าเพือจัดเก็บผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลทีบริษัทและบริษัทย่อยจัดหามาได้ โดยมีทงั
คลังสินค้าทีเป็ นกรรมสิทธิ ของบริษัท และเช่า รวม แห่ง โดยเป็ นคลังสินค้าในประเทศ แห่ง และคลังสินค้าต่างประเทศ 1
แห่ง ดังนี

คลังสินค้า

พืนที

ความจุ1

(ตร.ม.)

(ตัน)

1 คลังสินค้าบางกุง้ จ สุราษฎร์ธานี
2 คลังสินค้าบางนําจืด จ สมุทรสาคร
คลังสินค้าบางปะกง จ ะเชิงเทรา
คลังสินค้า Bi t l ประเทศมาเลเซีย

000

กรรมสิทธิ

100 000

เป็ นเจ้าของ

0 000

เป็ นเจ้าของ

00

25 000

เช่า

12 500

20 000

เช่า

25

หมายเหตุ
1 พืนทีคลังสินค้าและความจุอาจไม่สัมพันธ์กัน เนืองจากขึนกับปั จจัยอืนๆดังนี (1) ประเภทของสิงก่อสร้างในทีตังคลังสินค้า เช่นโกดัง หรือลานเท
กอง (2) ความสูงของหลังคา ( ) ขนาดของสํานักงานและพืนทีส่วนอืนๆทีไม่ได้ใช้สาํ หรับจัดเก็บสินค้า
2 คลังสินค้าลําปางและคลังสินค้า am i อยู่ระหว่างดําเนินการหาพืนทีเช่าใหม่

คลังสินค้าถือเป็ นปั จจัยทีช่วยให้กระบวนการจัดหาและจัดจําหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ ทังนีประโยชน์ของคลังสินค้าทีมีฝต่อการดําเนินธุรกิจ มีดงั นี
1 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสํารองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบสินค้าให้
ลูกค้าได้ตลอดทังปี
2 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารต้นทุนของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทังในแง่ของความสามารถในการ
จัดเก็บสินค้าเมือสินค้ามีราคาลดตําลง การจัดเก็บสินค้าเพือรอการขนส่งในปริมาณมาก ทําให้ตน้ ทุนการขนส่ง
ต่อเทียวลดลง และการรองรับและจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าในพืนทีใกล้เคียง
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าทีจะส่งให้ลกู ค้าได้ เนืองจากสินค้าบางประเภทจะต้อง
ผ่านการจัดเกรด และผ่านขันตอนคัดแยกก่อนส่งให้ลกู ค้า
การจัดเก็บสินค้าจะเก็บเป็ นแบบการเทกอง ยกเว้นชีวมวลอัดแท่งทีจะเก็บอยู่ในถุงขนาดใหญ่ (Bi a ) วางเรียงกัน
โดยสินค้าทีไม่สามารถถูกนําได้ เช่น ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้จะถูกเก็บอยู่ในโกดังเพือรักษาคุณภาพของสินค้า คลังสินค้าของบริษัท
และบริษัทย่อยจะมีการทําผังสินค้า เพือจัดแยกสินค้าตามประเภทและจัดเรียงสินค้าแบบเข้าก่อน ออกก่อน ( ) สินค้าที
จัดเก็บในคลังสินค้าจะต้องมีการดูแลคุณภาพสินค้าสมําเสมอเพือให้พร้อมทีจะจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทนั ตามกําหนดเวลา โดย
สินค้าทีกองกลางแจ้งจะดูแลให้มีก ารคลุม ผ้าใบในกรณีทีฝนตก เพือรักษาความชื นของสินค้าให้อยู่ในระดับมาตร านของ
ผลิตภัณ ต์ ลอดเวลา และมีการโกยพลิกกองสมําเสมอเพือป้องกันการเก็บความร้อนไว้ภายในกองมากเกินไป
นอกจากนี แผนกคลังสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีการทําแผนการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้าใน
คลังสินค้า โดยจะมีการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นประจําดังนี

1 ตรวจสอบปริมาณสินค้าโดยบริษั ทและบริษัทย่อย ซึงดําเนินการโดยฝ่ ายบัญ ชีร่วมกับแผนกคลังสินค้าในการ
ตรวจสอบปริมาณสินค้าทีมีอยู่ในคลังสินค้ากับยอดทีบันทึกอยู่ในระบบ โดยใช้วิธีการประเมินทางกายภาพ โดย
จะทําการตรวจสอบทุก 1 เดือน และทุกครังทีล็อตของสินค้าถูกใช้หมดไป
2 ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังโดยผูต้ รวจสอบภายนอก ( e o ) เป็ นประจําปี ละ 2 ครัง คือกลางปี และ
ปลายปี ซึงผูต้ รวจสอบภายนอกจะใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกรูปร่างของกองสินค้าแต่ละกอง และวัด
เป็ น ค่า คือความกว้าง ความยาว ความสูง และใช้ซอฟท์แวร์คาํ นวณหาปริมาณ ซึงได้คาํ นึงถึงความชืนของ
ผลิตภัณ จ์ ากตัวอย่างผลิตภัณ ท์ ีเก็บไว้ในวันตรวจสอบ
กรณีทีปริมาณผลิตภัณ ท์ ีตรวจสอบได้แตกต่างจากปริมาณผลิตภัณ ท์ ีถูกบันทึกอยู่ในระบบ บริษัทและบริษัทย่อย
จะทําการปรับยอดผลิตภัณ ใ์ นระบบให้ตรงกับความเป็ นจริง ซึงจะต้องได้รบั การอนุมติจากผูท้ ีมีอาํ นาจ ทังนีจากการตรวจสอบ
ทีผ่านมา พบว่าปริมาณผลิตภัณ ท์ ีเก็บในคลังสินค้าและปริมาณผลิตภัณ ใ์ นระบบมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
การควบคุ ภาพของผลิตภั ์
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณ ใ์ ห้เป็ นไปตามมาตร านคุณภาพของบริษัท
โดยบริษัทมีการควบคุมมาตร านสินค้าในทุกขันตอนการดําเนินงาน ตังแต่การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า และ
การส่งออกสินค้าให้ลกู ค้า เพือให้ลกู ค้าได้รบั ผลิตภัณ ท์ ีมีคณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตร านของบริษัท ซึงบริษัทได้กาํ หนดมาตร านที
ต้องควบคุมสําหรับผลิตภัณ แ์ ต่ละประเภท ดังนี
ประเภทผลิตภั ์
มาตร านทีต้องควบคุม
วิธีการตรวจสอบคุ ภาพ
กะลาปาล์ม

ทดสอบห้องป ิบตั ิการ1 และการประเมินทาง

ค่าความชืน

กายภาพ
สิงเจือปน

การประเมินทางกายภาพ

ขนาด

วัดขนาดด้วย e ie alipe

ไม้สับและส่วนอืน ของไม้ ค่าความชืน

ทดสอบห้อ งป ิ บั ติ ก ารและการประเมิ น ทาง
กายภาพ

สิงเจือปน
ขนาด

ขีกบ

สี
ค่าความชืน

ขีเลือย

สิงเจือปน
ค่าความชืน

การประเมินทางกายภาพ
วัด ขนาดด้ว ย e ie
alipe และสุ่ม ร่อ น
ตะแกรงตามขนาดทีกําหนด
การประเมินทางกายภาพ
ทดสอบห้อ งป ิ บั ติ ก ารและการประเมิ น ทาง
กายภาพ
การประเมินทางกายภาพ
ทดสอบห้อ งป ิ บั ติ ก ารและการประเมิ น ทาง
กายภาพ

5

ประเภทผลิตภั

ชีวมวลอัดแท่ง

์

มาตร านทีต้องควบคุม
สิงเจือปน
สี
ความละเอียด
ค่าความชืน

วิธีการตรวจสอบคุ ภาพ
การประเมินทางกายภาพ

สิงเจือปน
ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ความหนาแน่น
การแตกหัก

ทดสอบห้อ งป ิ บั ติ ก ารและการประเมิ น ทาง
กายภาพ
การประเมินทางกายภาพ
วัดขนาดด้วย e ie alipe
ชังนําหนักด้วยภาชนะวัดปริมาตร
คํานวณจากนําหนัก

หมายเหตุ 1 ทดสอบห้องป ิบตั ิการโดยใช้วิธีตอู้ บความร้อน ( ot ai o e )

เจ้าหน้าทีแผนกจัดการคุณภาพจะทําหน้าทีในการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเพือมาตรวจสอบตามความถีทีกําหนด โดย
บริษัทมีคู่มือป ิบตั ิงานวิธีการเก็บตัวอย่างสินค้า วิธีวดั ความชืนและค่ามาตร านทีต้องควบคุม เพือให้การควบคุมคุณภาพของ
สินค้ามีมาตร านเดียวกัน รวมไปถึง การมีมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าทีอยู่ระหว่างการจัดเก็บในคลังสินค้า โดยจัดให้มีการ
คลุมผ้าใบให้กบั สินค้าเมือฝนตก มีการจัดผังการเก็บผลิตภัณ เ์ พือให้สนิ ค้าสามารถหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม มีการพลิกกลับ
กองสินค้าอย่างสมําเสมอ เพือป้องกันความร้อนสะสมเป็ นเวลานาน เป็ นต้น ทังนี นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณภาพของ
สินค้าแล้ว บริษัทยังมีการตรวจสอบปริมาณการบรรทุก ความสะอาดของพืนคลังสินค้า ลักษณะของการวางสินค้า ความสะอาด
ของรถบรรทุกสินค้า การคลุมสินค้าด้วยผ้าใบก่อนการขนส่ง เพือให้มนใจว่
ั
าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพตรงตามมาตร านที
กําหนด
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีการคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยังยืนเป็ นหลัก�ในส่วนของการ
จัดหาผลิตภัณ ์ บริษัทให้ความสําคัญกับแหล่งทีมาของผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลทีผลิตจากไม้ของบริษัทว่าเป็ นผลิตภัณ ท์ ี
ได้มาจากป่ าธรรมชาติ หรือแหล่งปลูกทีมีการจัดการป่ าไม้อย่างถูกต้องตามหลักการทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล ไม่ใช่ได้มา
จากการทําลายป่ าธรรมชาติ โดยแหล่งทีมาของผลิตภัณ ข์ องบริษัทสามารถตรวจสอบได้ทงห่
ั วงโซ่ของผลิตภัณ ์ ตังแต่แหล่ง
วัตถุดิบ การแปรรูป การรับ การจัดเก็บ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ บริษัทจึงได้นาํ เอาระบบตรวจสอบและการรับรองตาม
มาตร านการจัดการป่ าไม้ยงยื
ั น
ai o sto ( o ) ของ e o est te a s ip o il ( ) มาใช้ โดย
ผลิตภัณ ท์ ีบริษัทได้ขอการรับรอง คือ ชีวมวลอัดแท่งทีผลิตจากจากผลพลอยได้จากไม้ ( oo ellet) ขีกบ ขีเลือย ไม้สบั และ
ส่วนอืนๆของไม้ (เลขที B
1 02 6 และ B
1 02 6) เมือวันที 11 พ ษภาคม 255 และในปี 2561 บริษัทได้
ดําเนินการขยายการรับรองมาตร านไปยังกลุ่มสินค้าอืน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวล อาทิเช่น ปี กไม้ และขีเลือยอัด
ก้อน ( oo B i ette) เป็ นต้น และในกลุม่ ผลิตภัณ ไ์ ม้แปรรูป ไม้อดั ไม้บาง และวัสดุแผ่น อาทิเช่น ไม้ยางพาราแปรรู ป แผ่น
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ชินไม้อดั ( a ti le Boa ) และแผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง (Me i m e sit i e Boa หรือ M ) ซึงได้รบั การ
รับรองจากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูแ้ ทนให้การรับรองมาตร านดังกล่าว
นอกจากนี บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสําคัญในเรืองผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและความปลอดภัยในกระบวนการ
ดําเนินงาน บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้วางมาตรการดูแลสิงแวดล้อมเพือจัดระบบการป้องกันสิงแวดล้อมและความปลอดภัย
ภายในบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี
1 มีระบบคลังสินค้าแบบปิ ดสําหรับผลิตภัณ ป์ ระเภทขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้และชีวมวลอัดแท่ง และคลุมผ้าใบบนกอง
สินค้าสําหรับสินค้าทีจัดเก็บในบริเวณทีไม่มีหลังคา
2 ปลูกต้นไม้ใหญ่ และติดตังสแลนป้องกันฝุ่ นละอองรอบบริเวณคลังสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้ผา้ ใบรองระหว่างเรือกับท่าเรือในระหว่างขนถ่ายเพือป้องกันไม่ให้ผลิตภัณ ห์ ล่นลงในแหล่งนํา และใช้ผา้ ปิ ด
คลุมบนรถบรรทุกขนส่งทุกคันอย่างมิดชิด ก่อนจะเคลือนออกจากจุดรับสินค้า
โกยกลับกองของผลิตภัณ อ์ ย่างสมําเสมอ เพือลดอุณหภูมิของผลิตภัณ ์
5 เปิ ดสเปรย์นาบริ
ํ เวณประตูทางเข้า ออกของคลังสินค้า
6 สเปรย์นาํ ดูดฝุ่ น ผ้าใบคลุมกองสินค้า และกวาดบริเวณคลังสินค้าอย่างสมําเสมอ
7 ใช้นาหมั
ํ กชีวภาพ ( M) ปรับสภาพนําทีใช้ภายในพืนทีของบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้ระบบบําบัดนําเสีย และ นํานําทีผ่านการบําบัดมาหมุนเวียนใช้ในกิจกรรมของบริษัทและบริษัทย่อย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและนํา ปี ละ 1 ครัง
10 มีโกดังเก็บสินค้า เพือป้องกันการฟุง้ กระจายของสินค้าทีมีขนาดเล็ก
11 มีมาตรการควบคุมด้านการขนส่ง ป้องกันไม่ให้สนิ ค้าตกหล่นระหว่างทาง
12 มีมาตรการกําหนดความเร็วรถทีวิงในคลังสินค้าไม่เกิน 20 กม ชม
1 มีมาตรการควบคุมเสียงดังทีเกิดจากรถขนส่งสินค้าทีเข้ามาในคลังสินค้า
1 มีการควบคุมการจัดการขยะภายในคลังสินค้า
เมือวันที พ ษจิกายน
บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตร าน การจัดการสิงแวดล้อม
1 001 2015 จาก
บริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จํากัด และ วันที มิถนุ ายน
บริษัทได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับต้น
ปี ที ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอบุ ตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ ( e o A i e t ampai ) ของกระทรวงแรงงาน ซึง
แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันของบริษัทในการจัดการด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย
ทังนี บริษั ทและบริษัทย่อยส่งเสริม ให้บุคลากรและผูม้ ีส่วนได้เสีย มีจิ ต สํานึกด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม จึงทําให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดําเนินกิจการให้เติบโตอย่างยังยืนร่วมกับชุมชนและสิงแวดล้อม
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ปั จจัยความเสียง
บริษัทและบริษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดย
ปั จจัยเสียงในการประกอบธุรกิจของบริษัททีอาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สําคัญ และแนวทางในการ
ป้องกันความเสียงสามารถสรุปได้ดงั นี
1 ความเสียงเกียวกับการดําเนินธุรกิจ
1.1 ความเสียงด้านการจัดหาสินค้า
ธุรกิจหลักของบริษัทคือการจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล เช่น กะลาปาล์ม ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย
ฝุ่ นไม้ ชีวมวลอัดแท่ง ( oo pellet) และชีวมวลอืนๆ เป็ นต้น ซึงเป็ นผลิตภัณ ท์ ีต่อเนืองมาจากธุรกิจอืน เช่น ธุรกิจผลิตนํามัน
ปาล์มดิบ และธุรกิจผลิตผลิตภัณ จ์ ากไม้ เป็ นต้น โดยเชือเพลิงชีวมวลดังกล่าวเป็ นผลิตภัณ พ์ ลอยได้ (B p o t) จากการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนันปริมาณของเชือเพลิงชีวมวลในตลาดจึงมีสว่ นเกียวข้องกับอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณ น์ ามั
ํ น
ปาล์มดิบ การเพาะปลูกปาล์ม ผลิตภัณ จ์ ากไม้ และการเพาะปลูกพืชทีนํามาทําผลิตภัณ จ์ ากไม้ รวมถึง ดูกาลให้ผลผลิตของ
พืชทีเกียวข้องดังกล่าว อีกทังบริษัทมีการขยายช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณ ไ์ ปยังตลาดต่างประเทศเพิมมากขึน ดังนัน บริษัท
อาจประสบความเสียงด้านการจัดหาสินค้าในบางช่วงเวลาไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายหรือตามข้อตกลงทีมี
กับลูกค้า หรือจัดหาได้มาในราคาและคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึงความเสียงดังกล่าวอาจส่งผลต่อผลการ
ดําเนินงานและ านะการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คาํ นึงถึงปั จจัยความเสียงดังกล่าว โดยมีการติดต่อซือขายสินค้ากับผูผ้ ลิตเชือเพลิงชีวมวลโดยตรงถึง
แหล่งผลิตและผูจ้ ัดจําหน่ายทัวประเทศไทย สําหรับผลิตภัณ ไ์ ม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ บริษัทติดต่อซือ
ผลิตภัณ ด์ งั กล่าวจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานไม้แปรรู ป โรงงานเลือยไม้ และผูผ้ ลิตผลิตภัณ จ์ ากไม้จากแหล่งผลิต
หลักโดยตรง สําหรับผลิตภัณ ก์ ะลาปาล์ม บริษัทจะซือสินค้าจากผูผ้ ลิตนํามันปาล์มดิบเป็ นหลัก ทังนี ผูผ้ ลิตนํามันปาล์มดิบ
กว่า ร้อยละ ของผูผ้ ลิตนํามันปาล์มดิบทังหมดในประเทศไทยจําหน่า ยกะลาปาล์ม ให้กับบริษัท ประกอบกับบริษัทมีการ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเกียวข้องในการจัดทําแผนรับวัตถุดิบตังแต่ช่วงแรกของการวางแผนงบประมาณประจําปี และ
ดําเนินการต่อเนืองตลอดปี ทําให้โอกาสทีบริษัทจะได้รบั วัตถุดิบในปริมาณทีตํากว่าแผนทีวางไว้ลดลง และการจัดหาวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สญ
ั ญาซือขายทีกําหนดระยะเวลาแน่นอน อีกทังเป็ นลักษณะเ พาะของอุตสาหกรรมทีโอกาสทีผูจ้ ดั จําหน่าย
วัต ถุดิ บ หลัก ของบริษั ท จะไม่ป ิบัติ ต ามสัญ ญาซื อขายหรือ เปลียนแปลงปริม าณการซื อขายทีผิด ไปจากข้อ ตกลงภายใน
ระยะเวลาอันสันอยู่ในระดับตํา นอกจากนี เพือรองรับความต้องการเชือเพลิงชีวมวลทีเพิมขึนของทังในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทได้ตดั สินใจจัดตังบริษัทย่อยคือ
Asia Biomass o esia (“AB ”) ซึงบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึงเป็ นแหล่งปลูกปาล์มและผลิตนํามันปาล์มอันดับ ของโลก เพือใช้เป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลา
ปาล์มจากผูผ้ ลิตในประเทศอินโดนีเซีย และร่วมกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย ซึงเป็ นแหล่งปลูกปาล์มและผลิตนํามันปาล์ม
อันดับ ของโลก จัดตังบริษัทย่อย คือ Asia Biomass e
B (“AB ”) และ Asia Biomass eso es
B (“AB ”) โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ ในทัง บริษัท เพือเป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มจากผูผ้ ลิตใน
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ประเทศมาเลเซีย บริษัทจึงเชือว่าการดําเนินมาตรการดังกล่าวของบริษัทจะทําให้บริษัทสามารถจัดหาสินค้าได้เพียงพอกับการ
เติบโตของความต้องการการใช้เชือเพลิงชีวมวลทังในประเทศและต่างประเทศในราคาและคุณภาพทีเหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า นอกจากนี บริษัทมีเชือเพลิงชีวมวลทีหลากหลายทําให้สามารถมีเชือเพลิงชีวมวลอืนๆทดแทนกรณีทีเชือเพลิงชีวมวล
บางประเภทมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ความเสียงด้านความผันผวนของราคาผลิตภั ์
ผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลเป็ นสินค้าเกียวเนืองกับสินค้าทางการเกษตร ซึงราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน โดย
ปั จจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ ดูกาลให้ผลผลิต นโยบายการปลูกพืชทีเกียวข้อง
กับผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวล และนโยบายของประเทศไทยและต่างประเทศในการส่งเสริมให้มีการใช้เชือเพลิงชีวมวล ซึงจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิต ของพืช ทีเกียวข้องกับผลิต ภัณ เ์ ชื อเพลิง ชีว มวลทีบริษั ทจําหน่า ย และปริมาณความ
ต้องการใช้ผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวล อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลทีเกียวข้องนันๆ ทังในตลาด
ไทยและตลาดโลก ดังนัน ความผันผวนของราคาจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ านะการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีประสบการณ์ในการจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลมาเป็ นเวลานานกว่า ปี มี
การเก็บข้อมูลสถิติของราคาผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวลในอดีตทีผ่านมา เพือศึกษาถึงแนวโน้มของราคาสินค้าในแต่ละช่วงของ
ผลิต ภัณ แ์ ต่ละประเภท โดยในช่ว งทีราคาสินค้าประเภทใดราคาสูง ก็ จะหาผลิต ภัณ ์ทีราคามีเ สถี ยรภาพกว่ามาทดแทน
ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายโดยให้มีอัตรากําไรขันตําภายหลังหัก ค่าใช้จ่า ยทีเกียวข้องกับการขาย
ค่าใช้จ่ายคงที และต้นทุนทางการเงินทีเกียวข้อง และมีการกําหนดราคาในสัญญาซือขายทีอ้างอิงกับราคาในตลาด นอกจากนี
บริษัทยังมีการลงทุนในคลังสินค้าเพือเก็บสินค้าสํารองให้เพียงพอต่อการจําหน่าย ปั จ จุบันคลังสินค้า ของบริษัททีตังอยู่ใ น
ประเทศมีอยู่ แห่ง ได้แก่ คลังสินค้าบางนําจืด จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินค้าบางปะกง จังหวัด ะเชิงเทรา และคลังสินค้าบาง
กุง้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนืองจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจําเป็ นของการมีคลังสินค้าใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ เพือให้สามารถเก็บ
สํารองสินค้าในช่วงทีราคาสินค้าลดตัวลงตาม ดูกาล และเพือสํารองสินค้าให้เพียงพอต่อการเติบโตของยอดจําหน่ายในอนาคต
รวมถึงโครงการโรงงานผลิตไม้สบั และโครงการโรงงานผลิตเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่งทีจะช่วยให้บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้าเป็ น
ของบริษัทเอง โดยรวมคลังสินค้าทีตังอยู่ในประเทศของบริษัททังหมดสามารถเก็บสํารองสินค้าทีมาจากแหล่งผลิตในประเทศ
และบางส่วนของสินค้าจากต่างประเทศได้สูงสุดกว่า
ตัน บริษัทจึงเชือว่าความผันผวนของราคาสินค้าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
1.2.1 ความเสียงด้านผลขาดทุนทีเกิดจากการบริหารสินค้าคงคลัง
จากการทีธุรกิจหลักของบริษัทคือการซือมาและจําหน่ายไปซึงเชือเพลิงชีวมวล จึงมีความจําเป็ นต้องสํารองสินค้าเพือให้
เพียงพอต่อการจําหน่ายตลอดทังปี ในขณะทีผลผลิตของสินค้าบางประเภทจะเป็ นไปตาม ดูกาล และตามสภาพดินฟ้าอากาศ
ของแหล่งเพาะปลูก ทําให้สินค้ามีความผันผวนของราคาตามปริมาณผลผลิตทีออกสูต่ ลาด นอกจากนี สินค้าซึงเป็ นผลิตผลจาก
การเกษตร บางชนิดมีนาหนั
ํ กเบา จึงใช้พืนทีในการจัดเก็บค่อนข้างมาก โดยคลังสินค้าของบริษัทจะมีพืนทีสําหรับเก็บสํารอง
สินค้า ส่วน คือ ( ) ส่วนทีเป็ นโกดังซึงสร้างเป็ นอาคารโล่งสําหรับกองสินค้าทีไม่สามารถโดนนําได้ เช่น ขีกบ ขีเลือย ฝุ่ นไม้ และ
เชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้น และ ( ) ส่วนทีเป็ นลานโล่งสําหรับกองสินค้าทีสามารถโดนนําได้ เช่น กะลาปาล์ม ไม้สบั ปี กไม้
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และเศษไม้ เป็ นต้น จากสภาพการจัดเก็บสินค้าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียของสินค้าได้ เช่นถูกลมพัดปลิวไปใน
อากาศ ความชื นของสินค้าลดลงเนืองจากโดนแดดเผา ถูกชะล้างหรือเสียหายจากการโดนฝนต่อเนือง และสินค้าเสือมสภาพ
จากการกองเก็บไว้นาน ไม่มีการหมุนเวียนสินค้า เป็ นต้น
ด้วยสาเหตุทีกล่า วมาข้างต้น หากบริษัทไม่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังทีดี อาจส่งผลให้เกิดขาดทุนจากราคาหรือ
ปริมาณของสินค้าคงคลังทีลดลง อันเกิดจาก ปั จจัยหลัก กล่าวคือ ( ) การลดลงของราคาสินค้าในตลาด และ หรือ ( ) การ
สูญเสียของสินค้าทีเก็บอยู่ในคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เรียนรู จ้ ากประสบการณ์ดาํ เนินงานหลายปี ทีผ่านมา ปั จจุบนั
บริษัทจึงได้มีระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิ ภาพ กล่าวคือ ในส่วนของความเสียงจากราคาสินค้าทีลดลง
บริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตและราคาย้อนหลัง จัดทําเป็ นสถิติเพือคาดการณ์ปริมาณและราคาสินค้าทีควรจะเป็ นในแต่
ละช่วงของปี ถัดไปของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย รวมถึงประมาณการความต้องการของลูกค้าทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการสอบถามถึงความต้องการของลูกค้า เพือทีจะบริหารปริมาณสินค้าทีต้องเก็บสํารองใน
แต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนของความเสียงจากการสูญเสียของสินค้าทีเก็บในคลังสินค้า
บริษัทได้กาํ หนดให้มีคู่มือขันตอนการดําเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงมีก ารฝึ กอบรมบุคลากรเพือให้สามารถป ิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพ และได้ดาํ เนินมาตรการต่างๆ เพือป้องกันการสูญเสีย เช่น จัดให้มีสแลนติดไว้เหนือกําแพงรอบรัวคลังสินค้า เพือ
กันสินค้าปลิวไปตามแรงลม จัดให้มีมาตรการรักษาความชืนของสินค้าให้อยู่ในระดับทีลูกค้ากําหนด มีการคลุมผ้าใบเพือรักษา
คุณภาพของสินค้า จัดให้มีการตักโกยสินค้าทีสะสมอยูต่ ามพืนลานสมําเสมอ เทปูนลานกองสินค้าทุกคลังสินค้าเพือป้องกันการ
สูญเสียจากการทับถมของสินค้าบนพืนดิน และมีการจัดแผนผังการกองสินค้าให้มีพืนทีระหว่างกองเหลือเพียงพอให้สามารถนํา
รถตักขับเข้าไปตักสินค้าได้ทุกกอง เพือให้สินค้ามีการหมุนเวียนไปจําหน่ายโดยสินค้าทีเข้าก่อนจะต้องถูกจําหน่ายออกไปก่อน
เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทยังมีการตรวจนับสินค้าทางกายภาพโดยทีมงานคลังสินค้าทุกสินเดือน และมีการจ้างผูส้ าํ รวจอิสระเข้า
มาตรวจนับสินค้าปี ละ ครัง คืองวดกลางปี และงวดสินปี เพือยืนยันความถูกต้องของยอดสินค้าคงคลังทีบันทึกบัญชี ด้วย
มาตรการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงเชือว่าผลขาดทุนทีเกิดจากการบริหารสินค้าคงคลังจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
และ านะทางการเงินของบริษัทในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
1.2.2 ความเสียงด้านหนีสูญจากการจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าแล้วไม่ได้รับสินค้า
จากการทีการจัดซือสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีเงือนไขการชําระเงินแบบจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าในจํานวนทีกําหนดไว้
ในสัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของการโอนเงินให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้าล่วงหน้าเป็ นค่าสินค้าจํานวนหนึง และเมือได้รบั สินค้า
จะนํามูลค่าของสินค้าทีได้รบั ไปตัดยอดเงินจ่ายล่วงหน้า จนกว่าเงินทีจ่ายล่วงหน้าจะลดลงตํากว่ายอดเงินทีตกลงกันไว้ บริษัทก็
จะทําการโอนเงินจ่ายล่วงหน้ากลับไปให้ผผู้ ลิตสินค้าให้เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้าทีกําหนดไว้ในสัญญาซือขายสินค้า โดยจํานวน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าสําหรับผูผ้ ลิตสินค้าแต่ละรายจะขึนอยูก่ บั ปริมาณสินค้าทีผูจ้ ดั จําหน่ายมีขอ้ ตกลงทีจะขายให้กบั บริษัท
ซึงการดําเนินนโยบายจ่ายชําระค่าสินค้าล่วงหน้านีเป็ นลักษณะทัวไปสําหรับธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงเป็ นไป
เพือประกันว่าผูผ้ ลิตสินค้าหรือผูจ้ าํ หน่ายสินค้าจะขายสินค้าทีผูผ้ ลิตผลิตได้หรือจัดหามาได้ให้แก่บริษัทตามจํานวนทีได้มีการทํา
ข้อตกลงกันไว้ ดังนันบริษัทจึงอาจมีความเสียงจากการทีบริษัทจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแล้ว แต่ผจู้ าํ หน่ายไม่สามารถส่งสินค้า
ให้บริษัทได้ หรือจัดส่งได้ไม่ครบตามจํานวนทีตกลงกันไว้ ซึงหากเกิดกรณีดงั กล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ านะการเงินและผล
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การดําเนินงานของบริษัทได้ กล่าวคือบริษัทอาจไม่ได้รบั คืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเมือผูจ้ าํ หน่ายไม่สามารถส่งสินค้าให้บริษัท
นอกจากนี บริษัทอาจเสียโอกาสในการจําหน่ายสินค้า เนืองจากสินค้าไม่เพียงพอทีจะจําหน่าย
ด้วยปั จจัยความเสียงดังกล่าวข้างต้น ทําให้ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการพิจ ารณาวงเงินเครดิตทังสําหรับ
ลูกหนีการค้าและเงินล่วงหน้าค่าสินค้า เพือพิจารณากลันกรองข้อมูลของคู่คา้ ทีมีขอ้ ตกลงให้บริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า
อาทิเช่น ข้อมูลการจดทะเบียนของคู่คา้ และข้อมูลด้านการเงินรวมถึงข้อมูลธุรกิจอืน ๆ เป็ นต้น ทังนี คณะอนุกรรมการดังกล่าวนี
จะต้องมีผบู้ ริหารสูงสุดด้านบริหารการเงินเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นด้วยทุกครัง โดยบริษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า
ให้แก่คู่คา้ หลังจากได้รบั การอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การภายใต้วงเงินทีอนุมตั ิแล้วเท่านัน นอกจากนี บริษัทได้บริหารความเสียง
จากการจ่ายเงินล่วงหน้าโดยลดวงเงินจ่ายล่วงหน้าลงให้เหลือเท่า ทีจําเป็ นตามศักยภาพของคู่ค า้ อย่างเหมาะสมด้วย และ
ปรับเปลียนจากการซือผ่านคูค่ า้ ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียจํานวนน้อยรายทีต้องจ่ายเงินล่วงหน้าจากปริมาณการสังซือ
คราวละมากๆอย่างทีเกิดขึนในอดีต เป็ นการซือตรงจากผูผ้ ลิตหรือผ่านผูจ้ ัดจําหน่ายจํานวนมากราย ครังละปริมาณไม่มาก ซึง
เกิดจากการทีบริษัทจัดตังบริษัทย่อยขึนในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ทําให้บริษัทมีเครือข่ายเพิมขึน สามารถจัดหาผ่าน
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ัดจําหน่ายได้มากรายขึน ทังนี บริษัทย่อยของบริษัททังในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึงเมือได้รบั สินค้าเข้า
คลังสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าวครบจํานวนทีจ่ายเงิ นล่ว งหน้าแล้ว บริษัทจึงทําการจ่า ยเงินล่วงหน้ากลับไปให้ผูข้ ายตาม
สัญญาซือขายสินค้าถัดไปตามลําดับ นอกจากนี สําหรับกรณีทีผูจ้ ดั จําหน่ายทยอยส่งสินค้าครังละปริมาณไม่มาก ทําให้เงินจ่าย
ล่วงหน้าค้างอยู่กับผูจ้ ัดจําหน่ายเป็ นเวลานาน บริษัทก็มีมาตรการในการติดตามผูจ้ ัดจําหน่ายเป็ นระยะๆ เพือให้มนใจว่
ั
าจะ
ได้รบั สินค้าครบถ้วนตามสัญญา ดังนัน บริษัทจึงเชือว่าคู่คา้ ทีบริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าจะมีศกั ยภาพในการส่งสินค้าได้ตามสัญญา
ทังหมดและจะไม่เกิดปั ญหาการสํารองหนีสงสัยจะสูญจํานวนมากดังเช่นในอดีตอีกต่อไป
1.2.3 ความเสียงด้านความผันผวนของรายได้จากการขายระหว่างปี บัญชี
จากการทีรายได้หลักของบริษัทมาจากการจําหน่ายกะลาปาล์ม ซึงปริมาณกะลาปาล์มทีผลิตได้จะเป็ นไปตามปริมาณ
ผลปาล์มทีจะให้ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี ( easo al e t) ในขณะทีราคาของกะลาปาล์มจะแปรผกผันกับ
ปริมาณผลผลิตทีออกสู่ตลาด และการแข่งขันของผูเ้ ล่นในตลาด กล่าวคือในช่วงทีมีผลผลิตในตลาดมาก และมีผเู้ ล่นในตลาด
จํานวนมาก ราคาของกะลาปาล์มก็จะตํากว่าในช่วงทีมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ทังนี ในช่วงทีผลผลิตออกมามาก และการ
แข่งขันสูง (ปกติจะเป็ นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน) ปริมาณการขายกะลาปาล์มของบริษัทอาจจะไม่ได้เพิมขึนมาก
นัก แต่จะเป็ นช่วงทีบริษัทเก็บรวบรวมสินค้าไว้ในคลังสินค้า เนืองจากเป็ นช่วงทีสินค้าในตลาดมีราคาตํากว่าช่วงอืนๆ ในรอบปี
และเพือสํารองไว้จาํ หน่ายในช่วงทีผลผลิตออกมาน้อย ทําให้สดั ส่วนรายได้จากการจําหน่ายกะลาปาล์มซึงเป็ นรายได้สว่ นใหญ่
ของบริษัทอาจจะตําในช่วงทีผลผลิตออกสูต่ ลาดมีจาํ นวนมาก และรายได้ทีเกิดจากการจําหน่ายกะลาปาล์มจะปรับตัวสูงขึนเมือ
ปริมาณผลผลิตในตลาดมีนอ้ ยลง เนืองจากราคาขายจะปรับตัวสูงขึน และบริษัทจะนํากะลาปาล์มทีเก็บรวบรวมกะลาปาล์มไว้
ออกมาจําหน่าย กล่าวคือ โดยปกติ (สภาพ ดูกาลปกติ) ราคากะลาปาล์มจะค่อนข้างตําในไตรมาสที และมีการปรับตัวสูงขึน
ในไตรมาสที และไตรมาสที ของปี รวมถึงในไตรมาสที ของปี ถัดไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจะส่งผลให้บริษัทมียอดขาย
และกําไรไม่สมําเสมอในแต่ละไตรมาส
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อย่า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ได้มี ก ารจํา หน่า ยเชื อเพลิ ง ชี ว มวลหลายประเภท เพือรองรับ ความผัน ผวนของสิน ค้า หลัก
นอกจากนี บริษัทมีคลังสินค้าทีสามารถสํารองสินค้าไว้ขายในช่วงทีผลผลิตขาดแคลน ก็จะสามารถลดผลกระทบของความไม่
สมําเสมอของรายได้และกําไรในแต่ละไตรมาสได้พอสมควร
1.2. � ความเสียงในเรืองการแข่งขันและการเข้ามาทําธุรกิจได้ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่
ปั จจุบนั มีผูป้ ระกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลเป็ นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นผูผ้ ลิตโดยตรง หรือ ผู้
จัดหาและจัดจําหน่ายเช่นเดียวกับบริษัท หรือผูจ้ ัดจําหน่ายอย่างเดียว โดยเป็ นผูป้ ระกอบการทังในประเทศและต่างประเทศ
เนืองจากไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินทุนจํานวนมากก็สามารถเข้ามาดําเนินธุรกิจนีได้ จึงทําให้เกิดการแข่งขันสูงในการประกอบธุรกิจนี
โดยเ พาะการแข่งขันด้านราคา ในขณะทีผูผ้ ลิตเชือเพลิงชีวมวลส่วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย ดังนัน ผูป้ ระกอบการที
สามารถติด ต่อสังซื อ และรวบรวมเชื อเพลิงชี ว มวลจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ัดจําหน่ายได้เป็ นจํานวนมาก มีความหลากหลายของ
ผลิตภัณ ์ รวมถึงมีคลังสินค้าในการจัดเก็บเชือเพลิงชีวมวลดังกล่าวเพือให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทีมี
ความจําเป็ นต้องใช้เชื อเพลิงชีวมวลอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ และมีแหล่งเงินทุนทีมันคง ก็จะได้เปรียบผูค้ า้ รายย่อยซึงมี
จํานวนมากในประเทศไทย นอกจากนี ทีมบุคลากรด้านการจัดหา และทีมขายเชื อเพลิงชีวมวล ก็ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล โดยทีมจัดหาเชือเพลิงชีวมวลจะต้องมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตเชือเพลิง
ชีวมวล และมีประสบการณ์ในธุรกิจนีมาเป็ นเวลานาน สามารถเข้าใจธรรมชาติและ ดูกาลของผลผลิต อันจะทําให้สามารถ
รวบรวมเชื อเพลิงชี วมวลได้คุณภาพและมีปริมาณมากเพีย งพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้เ ชื อเพลิงชี วมวล ในขณะเดีย วกัน
ทีม งานขายซึงจะต้องทํางานประสานงานกับทีม งานจัดหาอย่างใกล้ชิด ก็จ ะต้องมีค วามสัมพันธ์อันดีกับลูก ค้าในอดีตและ
ปั จจุบนั เพือรักษาตลาดของลูกค้าของบริษัทได้อย่างต่อเนือง รวมถึงได้รบั การแนะนําต่อไปยังลูกค้ารายใหม่ และจะต้องมองหา
ตลาดใหม่ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ
ดัง นัน บริษั ทจึ ง ให้ค วามสํา คัญ กับ บุคลากรของบริษั ท ซึงถื อเป็ นทรัพยากรทีสํา คัญ ในการดําเนินธุ รกิ จ โดยจ่า ย
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมและมีการฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอ เพือพั นาความรู แ้ ละเพิมศักยภาพในการทํางาน และเพือรักษาให้
บุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์รว่ มงานกับบริษัทเป็ นเวลานาน อีกทังการทีบริษัทดําเนินธุรกิจนีมาเป็ นเวลานานด้วยการ
รักษาคุณภาพในการขายสินค้าและให้บริการไม่ว่าจะเป็ นคุณภาพของเชื อเพลิงชีวมวลทีได้คุณภาพตามทีลูกค้าต้องการ และ
การให้บริการทีอํานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า การให้คาํ ปรึกษาทีเกียวกับการใช้งานของเครืองจักรอุปกรณ์ รวมถึงประเภทของ
เชือเพลิงชีวมวลทีเหมาะสม การช่วยลูกค้าแก้ปัญหาทีเกิดขึนจากการทํางานของเครืองจักร เป็ นต้น ทําให้บริษัทเป็ นทีน่าเชือถือ
ของลูกค้าทีซือสินค้าจากบริษัท ซึงเป็ นส่วนทีสําคัญในการดําเนินธุรกิจจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล นอกจากนี บริษัทมีประเภทของ
เชือเพลิงชีวมวลหลากหลายทีสามารถใช้ทดแทนกันได้ในเวลาทีเชือเพลิงชีวมวลบางประเภทอยูใ่ นช่วงทีมีผลผลิตน้อย ประกอบ
กับบริษัทมีศ ักยภาพในการรวบรวมเชื อเพลิงชีวมวลจากผูผ้ ลิตทังรายใหญ่และรายย่อยในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น
อินโดนีเ ซีย และมาเลเซีย ทําให้บริษั ทมีขอ้ ได้เปรียบกับคู่แข่ง ทีเป็ นผูค้ ้ารายย่อยขายเชือเพลิง ชีวมวลจํากัด ประเภท และไม่
สามารถรวบรวมเชือเพลิงชีวมวลจํานวนมากได้ บริษัทจึงเชือว่าจะสามารถแข่งขันในธุรกิจนีและเติบโตต่อไปได้
1.2.5� ความเสียงจากการพงพิงบุคลากรทีมีประสบการ เ์ พาะด้านของบริษัท
จากการทีธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลเป็ นธุรกิจทีต้องอาศัยบุคลากรทีมีประสบการณ์และมีความเชียวชาญ
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ในธุรกิจเป็ นเวลานาน ทําให้บริษัทมีความจําเป็ นต้องพึงพิงบุคลากรดังกล่าว โดยเ พาะบุคลากรด้านจัดหา ด้านการขายทัง
ภายในและต่างประเทศ และด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ซึงหากขาดบุคลากรดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินธุรกิจ
และ านะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี บริษั ทตระหนัก ถึง ความสําคัญของบุคลากรของบริษั ท ทังในแง่ของการรักษาบุค ลากรทีมีอยู่ใ นปั จ จุบัน และการ
แสวงหาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพมาร่วมงานกับบริษัท จึงได้มีมาตรการบริหารจัดการบุคลากร โดยสําหรับบุคลากรทีมีอยู่ในปั จจุบนั
บริษั ทมีก ารพิจ ารณาผลตอบแทนทีให้แก่บุค ลากรของบริษั ท โดยเปรีย บเทีย บกับอุต สาหกรรมอย่างสมําเสมอ มีโครงการ
ฝึ กอบรมทังภายในและภายนอกองค์กร เพือพั นาความรู แ้ ละทักษะของพนักงานอย่างต่อเนือง และมีโครงการจัดทํากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน และสําหรับการสรรหาบุคลากรใหม่ บริษัทได้มีการเพิมช่องทางสรรหาบุคลากรทังภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริษัทตัวแทนจัดหางานมืออาชีพ เพือสรรหาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพเข้ามาเสริมในส่วนทีบริษัทยัง
มีความต้องการ นอกจากนี การนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะทําให้บริษัทมีความน่าเชือถือ และ
มันคงในมุมมองของพนักงานและผูท้ ีสนใจเข้ามาร่วมงานกับบริษัทมากยิงขึน
1.2.6� ความเสียงด้านการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า
จากการทีแหล่งผลิตสินค้าทีบริษัทรับซือแต่ละประเภทจะมีทีตังจํากัดอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เช่น กะลาปาล์ม
จะมีแหล่งผลิตสําคัญในภาคใต้ของประเทศไทย (สําหรับสินค้าในประเทศ) และในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย
(สําหรับสินค้าในต่างประเทศ) ผลิตภัณ พ์ วกขีเลือย ขีกบ ฝุ่ นไม้ ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้ จะมีแหล่งผลิตสําคัญ ในภาคใต้
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ และภาคเหนือ เป็ นต้น ในขณะทีลูกค้าในประเทศของบริษัทกระจายอยู่ทวั
ทุกภูมิภาค การขนส่งสินค้าจึงเป็ นปั จจัยหลักของการดําเนินธุรกิจ เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าทีจําหน่าย คุณภาพของ
สินค้า และความตรงต่อเวลาในการขนส่ง สินค้า ดังนัน หากบริษัทมีก ารบริหารจัดการขนส่ง อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ ก็จ ะมี
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ านะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการการขนส่ง จึงได้จัดตังบริษัทย่อยคือ บริษัท สถาพรธนาพั น์ จํากัด
(“ ”) ซึงบริษัทถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ
เป็ นผูบ้ ริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางบกให้แก่บริษัทเป็ นหลัก ปั จจุบัน
บริษัทมีการขนส่งสินค้า ทาง คือทางบก และทางนํา โดยการขนส่งทางบกจะเป็ นการขนส่งทีมีระยะทางบรรทุกไม่ไกลมาก ซึง
จะมีทงขนส่
ั
งจากแหล่งผลิตตรงไปยังลูกค้าเลย และเป็ นการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือท่าเรือมายังคลังสินค้าของบริษัท หรือการ
ขนส่งจากคลังสินค้าไปยังสถานทีตังของลูกค้า ส่วนการขนส่งทางนําจะเป็ นการขนส่งปริมาณมาก (ประมาณ
ตัน) จากคลังสินค้าทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือคลังสินค้าทีประเทศอินโดนีเซีย หรือคลังสินค้าทีประเทศมาเลเซีย มายังท่าเรือที
บางปะกง ท่าเรือทีจังหวัดสมุทรสาคร และท่าเรือทีจังหวัดสมุทรสงคราม และใช้รถบรรทุกสินค้าจากท่าเรือมาเก็บสํารองไว้ที
คลังสินค้าของบริษัทอีกทอดหนึง ทังนี รถบรรทุกขนส่งส่วนหนึงจะเป็ นรถบรรทุกที
เป็ นเจ้าของและบริหารจัดการเอง ส่วนที
เหลือบริษัทจะใช้บริการรถร่วม ซึงบริษัทมีการใช้บริการขนส่งสินค้าเป็ นประจําจํานวนกว่า ราย โดยการทีจะใช้รถประเภทใด
และผูใ้ ห้บริการขนส่งรายใดในการขนส่งสินค้าของบริษัท จะพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณ ท์ ีขนส่ง ปริมาณการขนส่งต่อ
เทียว ความชํานาญงานของผูป้ ระกอบการขนส่งแต่ละราย และมีการใช้รถบรรทุกขนสินค้าไป กลับ (ไม่บรรทุกสินค้าเทียวเดียว)
อันจะทําให้การบริหารการขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็ นการลดต้นทุนการขนส่งด้วย จากทีกล่าวมาบริษัทเชือว่าบริษัทมี
การบริหารจัดการด้านการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2. � ความเสียงทีลูกค้าจะเปลียนไปใช้เชือเพลิงประเภทอืน
ในปั จจุบนั ผูท้ ีมีความต้องการใช้เชื อเพลิงเพือผลิตพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า มีตวั เลือกในการเลือกใช้
เชื อเพลิงได้หลากหลายประเภท กล่าวคือ ) เชื อเพลิงฟอสซิล เช่น นํามัน ถ่า นหิ น กาซธรรมชาติ ) พลังงานทดแทน เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํา รวมถึงเชื อเพลิงชีวมวล เป็ นต้น ซึงเชือเพลิงแต่ละประเภทมีต น้ ทุนในการผลิต
พลังงานทีแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เชือเพลิงชีวมวลจะมีตน้ ทุนในการผลิตพลังงานทีสูงกว่าเชือเพลิงฟอสซิล ซึงทําให้บริษัทมี
ความเสียงทีลูกค้าจะเปลียนไปใช้เชือเพลิงฟอสซิล เมือราคาของเชือเพลิงฟอสซิลตํากว่าเชือเพลิงชีวมวลอย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากปั จจัยด้านต้นทุน ลูกค้ายังคงต้องพิจารณาถึงปั จจัยอืนร่วมด้วย ได้แก่ ) ทําเลทีตัง เช่น
โรงงานของลูกค้าตังอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือไม่ ) กระบวนการผลิตสินค้า หากลูกค้าจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทีเรียกร้อง
ให้ผู้ผลิต ผลิต สินค้าด้วยกระบวนการทีมีการปล่อยกาซคาร์บอนตํา หรือรัก ษาสิงแวดล้อม ) ความใส่ใ จในสิงแวดล้อม )
นโยบายการสนับสนุนจากภาครั เป็ นต้น ด้วยปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นสาเหตุให้ลกู ค้าเจาะจงทีจะต้องใช้เชือเพลิงชีวมวลเพือ
ผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ประกอบกับการทีจะลูกค้าจะเปลียนประเภทของเชือเพลิงทีใช้ในกระบวนการผลิตนัน
ลูกค้าจะต้องมีตน้ ทุน ( it i ost) เกิดขึน
2� ความเสียงเกียวกับด้านการเงิน
2.1� ความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
จากการทีบริษัทดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวล โดยในการจัดหาสินค้าส่วนใหญ่บริษัท
จะต้องมีการชําระเงินล่วงหน้า หรือหากได้รบั สินเชือจากผูจ้ าํ หน่ายสินค้าให้บริษัทก็จะเป็ นสินเชือในระยะสันเ ลียประมาณ
วัน ในขณะทีบริษัทจะจําหน่ายสินค้าให้ลกู ค้าโดยมีระยะเวลาให้สินเชือเ ลียประมาณ
วัน จึงทําให้บริษัทจําเป็ นต้อง
มีเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากเพือให้เพียงพอต่อยอดจําหน่ายสินค้าทีมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ปั จจุบนั บริษัทมีแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนส่วนใหญ่ในรูปแบบเงินเบิกเกินบัญชี เลตเตอร์ออฟเครดิต ตัวสัญญาใช้เงิน และทรัสต์รีซีท ( st e eipt) ซึงหนีสิน
ระยะสันดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียลอยตัว ( loati
ate) ทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชันดี ประเภทเงินเบิกเกิน
บัญชี (Mi im m e a t ate หรือ M ) และอัตราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชนดี
ั ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Mi im m
oa ate หรือ M ) ดังนัน บริษัทจึงอาจมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีปรับตัวสูงขึน ซึงมีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน
านะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท
2.2� ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ปั จจุบนั บริษัทมีการนําเข้าสินค้าประเภทกะลาปาล์มจากต่างประเทศผ่านบริษัทย่อย ทีบริษัทจัดตังไว้ในประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ โดยบริษัทจ่ายชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสกุลท้องถินของประเทศทีบริษัทนําสินค้าเข้า (กรณีซือ
สินค้าผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศ) และชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรั อเมริกา (กรณีบริษัทซือสินค้าตรงจากผูจ้ ดั
จําหน่ายในต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริษัทย่อย) ทังนี สินค้าทีนําเข้าดังกล่าวจะมีทังส่วนทีนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศ และ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ (ส่วนใหญ่จะเป็ นการส่งออกไปยังต่างประเทศ) โดยการส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศจะส่งโดยตรง
จากบริษั ทย่อยทีตังอยู่ในต่างประเทศดังกล่าว บริษัทรับชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรั อเมริกา ดังนัน หากอัตรา
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แลกเปลียนเงินตรามีความผันผวนสูง อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ
สถานะทางการเงินของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม จากทีกล่าวมาแล้วข้างต้น สินค้าทีนําเข้าจะมีบางส่วนทีส่งออกไปขายยังต่างประเทศโดยตรงผ่านบริษัทย่อย
ของบริษัท ซึงการส่งออกนันจะได้รบั ชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรั อเมริกา เช่นเดียวกับสกุลเงินของสินค้านําเข้ากรณี
ทีบริษั ทซื อสินค้าตรงจากผู้จัด จําหน่า ยต่างประเทศโดยไม่ผ่านบริษั ทย่อย จึง ถื อเป็ นการป้องกันความเสียงแบบธรรมชาติ
( at al e i ) ยังคงเหลือความเสียงเล็กน้อยทีเกิดจากช่วงเวลาทีจ่ายชําระเงินกับช่วงเวลาทีรับชําระเงินไม่ตรงกัน โดย
ความเสียงบางส่วนบริษัทจะมีการบริหารความเสียงโดยทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ( o a o t a t) กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพือลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัท
ความเสียงเกียวกับด้านการบริหารจัดการ
3.1� ความเสียงจากกร ีทีมีผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50
กลุ่มครอบครัวควรสถาพร และบุคคลตามมาตรา
แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ ศ
รวมถึงทีมีการแก้ไข (“มาตรา ”) ถือหุน้ ในบริษัทรวมทังสินร้อยละ
ของทุนทีออกและเรียกชําระแล้วทังหมดของ
บริษัท (ณ วันที ธันวาคม
) โดยกลุม่ ครอบครัวควรสถาพร และบุคคลตามมาตรา ยังคงเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกินกึงหนึงใน
บริษัท ซึงจะทําให้กลุม่ ครอบครัวควรสถาพร มีอาํ นาจควบคุมในการตั ดสินใจของบริษัทสําหรับกรณีทีต้องใช้เกณ เ์ สียงข้าง
มากในการลงคะแนน เว้นแต่เรืองทีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติไม่ตากว่
ํ า ใน ของทีประชุมผู้
ถือหุน้ เช่น การเพิมทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทังหมด ดังนัน ผูถ้ ือหุน้ รายอืนของบริษัทจึงมีความ
เสียงจากการทีไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรืองทีผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรทีมีความรู ค้ วามสามารถ และได้มีการกําหนดขอบเขตในการ
ดําเนินงาน การมอบอํานาจให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปอย่างโปร่งใส
ทังนี บริษัทมีกรรมการบริษัททีไม่ใช่ต ัวแทนจากกลุ่มครอบครัวควรสถาพร จํานวน คน จากกรรมการบริษัททังหมด คน
นอกจากนี บริษัทยังได้มีการแต่งตังบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการอิสระจํานวน คน เพือทําหน้าทีตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท อีกทังบริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารอย่างชัดเจน และหากบริษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะ
ป ิบตั ิตามขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว
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ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักทีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที 1 ธันวาคม 2562 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสือมราคาสะสมของทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใช้ใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ตามทีปราก ในงบการเงินรวมของบริษัท
สามารถสรุปได้ดงั นี
รายการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ลักษ ะกรรมสิทธิ
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน
17 20
เป็ นเจ้าของ
บริษัทนําทีดินและส่วนปรับปรุงทีดินมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีจาํ นวน 76 2 ล้านบาท คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จากสถาบันการเงิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
2 02
เป็ นเจ้าของ
บริษัทนําอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีจาํ นวน 22 7 ล้านบาท คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จากสถาบันการเงินคําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จากสถาบันการเงิน
เครืองจักรและอุปกรณ์
6 06
เป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
เครืองมือ เครืองใช้ และ เครื
21
เป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
ตกแต่ง
ยานพาหนะ
1 52
เป็ นเจ้าของ
ยานพาหนะทีอยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน มี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํ นวน 1 ล้านบาท
งานระหว่างทําอืนๆ
7 5
เป็ นเจ้าของ
รวม

26 .9
1.1� ทีดิน

เจ้าของ
ทีตัง
กรรมสิทธิ
ABM
ต บางนําจืด อ เมือง
จ สมุทรสาคร

พืนที
(ไร่ งาน วา)
1 0 66

ลักษ ะของ
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้าของ
ไม่มีภาระผูกพัน

5

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง
เพือเป็ นทีตังคลังสินค้า
บางนําจืด และศูนย์
ซ่อมบํารุงรถบรรทุก

ABM

ต บางกุง้ อ เมือง
จ สุราษฎร์ธานี

27 2 6

เป็ นเจ้าของ

ABM

ต บางกุง้ อ เมือง
จ สุราษฎร์ธานี

7

เป็ นเจ้าของ

7

คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน
คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน

เพือเป็ นทีตังคลังสินค้า
บางกุง้
เพื อขยายพื นที รองรับ
การขยา ยกิ จกา รใ น
อนาคต

รวม 53 ไร่ 2 งาน 9. 0 ตารางวา
1.2� อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
รายการ

สถานทีตัง

ลักษ ะของ
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

คําประกันวงเงิน
สินเชือทีได้รบั จาก
สถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์การใช้งาน

คลังสินค้าบางนําจืด

ต บางนําจืด อ
เมือง จ สมุทรสาคร

คลังสินค้าบางกุง้

ต บางกุง้ อ เมือง
จ สุราษฎร์ธานี

คลังสินค้าบางปะกง

ต บางปะกง อ บาง
ปะกง จ ะเชิงเทรา
เมือง Bi t l รั
a a a ประเทศ
มาเลเซีย
แขวงแสมดํา เขต
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

เช่า

เช่า

เพือเป็ นอาคารสํานักงาน

พืนทีสํานักงาน

เมือง Bi t l รั
a a a ประเทศ
มาเลเซีย

เช่า

เพือเป็ นพืนทีสํานักงาน

พืนทีสํานักงาน

เมือง a a ta
ประเทศอินโดนิเชีย

เช่า

เพือเป็ นพืนทีสํานักงาน

คลังสินค้า Bi t l

อาคารสํานักงาน
(สํานักงานใหญ่)

เพือไว้จดั เก็บ
สินค้าเชือเพลิงชีวมวล
เพือไว้จดั เก็บ
สินค้าเชือเพลิงชีวมวล
เพือไว้จดั เก็บ
สินค้าเชือเพลิงชีวมวล
เพือไว้จดั เก็บ
สินค้าเชือเพลิงชีวมวล

เช่า

5

2� เงินลงทุน
ณ วันที 1 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดงั นี
มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท

ตามวิธีราคาทุน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)

ลักษ ะการประกอบ
ธุรกิจ

บริษัทย่อย

ให้บริการขนส่งสินค้าทาง

1 บริ ษั ท สถาพรธนาพั น์
จํากัด (“ ”)

00

2 บริ ษั ท ภาประภั ส จํ า กั ด
(“ ”)

1 00

1 00

บริษัทย่อย

จัดหาและจําหน่าย
เชือเพลิงชีวมวล

บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์
จํากัด (“AB ”)

1 00

1 00

บริษัทย่อย

โรงงานผลิตไม้สบั และชีว

Asia Biomass
o esia (“AB ”)

00

ประเภท
การลงทุน

รถ

มวลอัดแท่ง
51

00

00 000 บริษัทย่อย

จัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
อินโดนีเซีย

5 Asia Biomass
e
B (“AB ”)

2 50

6 Asia Biomass eso es
B (“AB ”)

22

55 00

M

500 000 บริษัทย่อย

จัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มาเลเซีย

55 00

M

500 000 บริษัทย่อย

จัดหาเชือเพลิง
ชีวมวลในประเทศ
มาเลเซีย

รวม

20 0

60

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจทีมีความเกียวเนือง
ใกล้เคีย ง หรือ ก่อให้เกิ ด ประโยชน์และสนับสนุนการดําเนิ นธุร กิ จ ของบริษั ท เพือเสริม สร้างความมันคง และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
นอกจากนี ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึงมี
คุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจทีบริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคล
ใด ๆ ของบริษัททีปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน ทังนี ตัวแทนของบริษัท
จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณ ซ์ ึงกําหนดไว้ในข้อบังคับ และ
กฎหมายทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ หรือบริษัทร่วมนัน ๆ ทังนี เพือให้บริษัทสามารถควบคุมดูแล
กิจการ และการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึงของบริษัท นอกจากนี การส่งตัวแทน
เพือเป็ นกรรมการในบริษั ทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่า วให้เป็ นไปตามสัดส่ว นการถื อหุ้นของบริษั ท และ หรือข้อตกลง
ร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม
ทังนี บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึง
กํากับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ
โดยการขออนุมตั ิการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเกียวข้องในอนาคตจะต้องสอดคล้องเป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรือง หลักเกณ ใ์ นการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และเรืองหลักเกณ ก์ ารทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการป ิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ ศ
25 7 และเรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการป ิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ ศ 25 6
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ข้อพิพาททางก หมาย
ณ วันที 1 ธันวาคม พ ศ

2562 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจส่งผลกระทบในด้านลบ

ต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทีมีจาํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ รวมถึง คดีทีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

�
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ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน
6.1

ข้อมูลทัวไป
(1) ข้อมูลบริษัท (ณ วันที 1 ธันวาคม 2562)
ชือบริษัทภาษาไทย
ชือบริษัทภาษาอังก ษ
ชือย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีเรียกชําระแล้ว
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทังหมด
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
e site
เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
Asia Biomass li ompa imite
ABM
เป็ นผูป้ ระกอบการจัดจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล
0107560000061
150 000 000 00 บาท
150 000 000 00 บาท
หุน้ สามัญ 00 000 00 00 หุน้
0 50 บาท
27 2 ถนนพระราม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
02 15 005
02
0066
asia iomass om
โทรศัพท์ 02 15 005 ต่อ 261
โทรสาร 02
0066
mail api atee asia iomass om

6

( ) ชือและสถานทีตังของนิติบุคคลทีบริษัทถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขนไป
รายชือบริษัทย่อย

ทีตังสํานักงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

ทุนชําระ
แล้ว

จํานวนหุน้ ที
ชําระแล้ว
ทังหมด

บริษัท ภาประภัส จํากัด

27 2 ถนนพระราม 2
จัดหาและจัดจําหน่าย
แขวงแสมดํา
เชือเพลิงชีวมวลทีได้รบั การ
เขตบางขุนเทียนt กทม
ยกเว้นภาษี มลู ค่าเพิม

1 ล้านบาท

1 ล้านบาท

10 000

บริษัท สถาพรธนาพั น์ จํากัด

27 2 ถนนพระราม 2 ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ
แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียน กทม

ล้านบาท

ล้านบาท

0 000

1 ล้านบาท

1 ล้านบาท

100 000

บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด 27 2 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดํา
เขตบางขุนเทียนt กทม
Asia Biomass

Asia Biomass e
B (AB )

o esia

Me a a am i t
A ite 02
M
am i a
el amp
Bali e a a
A a a a ta
sat
isma esti
lot 7 a e t
ots 5 06
a it omme e
a e ala
A ma ai i 7000
Bi t l a a a
Mala sia

ธุรกิจผลิตชีวมวลอัดแท่ง

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ประเทศอินโดนีเซีย

1 200 00

00 00

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ประเทศมาเลเซีย

M
500 000

M
500 000

6

สัดส่วนการถือ
หุน้ โดย ABM
( )

12 000

500 000

55

Asia Biomass eso es
B (AB )

isma esti
lot 7 a e t
ots 5 06
a it omme e
a e ala
A ma ai i
7000 Bi t l
a a a Mala sia

จัดหาเชือเพลิงชีวมวลใน
ประเทศมาเลเซีย

M
500 000

M
500 000

500 000

( ) บุคคลอ้างอิง

6.2

นายทะเบียนหุน้ สามัญ

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 22 2 00
โทรสาร 02 65 5 72

ผูส้ อบบัญชี

ดร วิรชั อภิเมธีธาํ รง
เลขทีผูส้ อบบัญชี 1 7
นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา เลขทีผูส้ อบบัญชี 1 6
นาย อภิรกั ษ์ อติอนุวรรคน์ เลขทีผูส้ อบบัญชี 5202
นาย ปรีชา สวน
เลขทีผูส้ อบบัญชี 671
บริษัท สํานักงาน ดร วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
51 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชีน 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 0

สถาบันการเงินทีติดต่อประจํา

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลสําคัญอืน
ไม่มี

�
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55

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที 1 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 00 ล้านบาท และมีทุนทีออกและชําระแล้ว 150 00 ล้าน
บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 00 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0 50 บาท
2 ผู้ถือหุ้น
รายชือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียวันที 1 ธันวาคม 2562 มีดงั นี
รายชือผู้ถือหุ้น
1

ครอบครัวควรสถาพร

2

นายอภิสิทธิ รุจิเกียรติกาํ จร

จํานวนหุ้น (หุ้น)
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1 6 01
15 000 0

นายอนุรกั ษ์ บุญแสวง

7 000

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

ร้อยละ

5 00
1 65

26 12

10

5

นายสําเริง มนูญผล

2 6 6 600

0

6

นายคณิน นั ท์พิชยั

2 621 100

0 7

7

นายชุมพล ศักดิญานันท์

2 600 000

0 7

นางปิ ยะรัตน์ บุญแสวง

1 61 500

0 62

น ส ศิรินยา รอดใหญ่

1 50 000

0 62

10

ผูถ้ ือหุน้ อืน
รวม

หมายเหตุ

1 นายอภิสิทธิ รุ จิเกียรติกาํ จร ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการของบริษัท
2 ครอบครัวควรสถาพร ประกอบด้วยรายชือ และจํานวนการถือหุน้ ดังต่อไปนี

1 นายพนม
2 นางสาวพิมญาดา
นางสาวธิญาดา
นางพนิดา
5 นายอธิภัทร
6 นายณ ภัทร
7 นางณัชปภา
นางสาวปณิตา
นางสาวพิมชญา
10 นายวินัย
11 นายปองธรรม
12 นายพนัส
นายพนัย

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

2 000 101
22 500 002
22 500 002
20 717 002
1 655 000
1 5 000
1 70 1
1 70 1
1 70 1
11 0 0 7
7 1 1 01
6 01 6
150 0

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

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

00
7 50
7 50
6 1
6 55
6 7

1
2
1 21
0 05
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6 1 56

2 07

300,000,000

100.00

2.2 ระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (
ไม่มี

A

)

3 การออกหลักทรัพย์อืน
ไม่มี
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 0 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคลและหลังหัก
สํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทังนี คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ี
อํานาจอนุมตั ิในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ เช่น เงินสํารอง
เพือจ่ายชําระหนีเงินกูย้ ืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพือสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีทีมีผลกระทบ
จากการเปลียนแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น โดยมติคณะกรรมการบริษัททีพิจารณาเรืองดังกล่าวนัน จะต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจอนุม ัติให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 0 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุ คลและหลัง
หักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกฎหมายกําหนดและตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทย่อย ทังนี คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ เช่น เงิน
สํารองเพือจ่ายชําระหนีเงินกูย้ ืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพือสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทในกรณีทีมี
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้น โดยมติคณะกรรมการบริษัททีพิจารณาเรืองดังกล่าวนัน จะต้อง
ได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
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การเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของค ะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสําหรับรอบปี 2562
จํานวนหุน้ (หุน้ )
ลําดับ

ชือ

คณะกรรมการบริษัท
นายอภิสิทธิ รุจิเกียรติกาํ จร
1
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางณัชปภา ควรสถาพร
2
คู่สมรส (นายพนม ควร าพร
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพนม ควรสถาพร
คู่สมรส (นา
า ควร าพร
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร ส ษดิ โชคชัยนิรนั ดร์
5
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิชยั พรกีรติวั น์
6
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
7
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ผูบ้ ริหาร
นายปองธรรม แดนวังเดิม
คู่สมรส
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางอภิรตี สกุลอินทร์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลินจันทร์
10
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพ ทธิพล สร้อยสุวรรณ
11
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
12
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที
1 ธันวาคม 2561

ณ วันที
เพิม (ลด)
1 ธันวาคม 2562 ระหว่างปี (หุน้ )

หมายเหตุ

15 000 0

15 000 0

ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562

1 70 1
2 000 101
1 5 000
22 500 002

1 70 1
2 000 101
1 5 000
22 500 002

ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562
ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562
ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562
ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562

2 000 101
1 70 1
1 5 000

2 000 101
1 70 1
1 5 000

ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562
ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562
ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562
ไม่ได้ถือหุน้ ABM
ไม่ได้ถือหุน้ ABM
ไม่ได้ถือหุน้ ABM

7 061 01
1 70 1

7 1 1 01
1 70 1

70 000

7 01

7 01

ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562

5 02

5 02

ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562

ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562

ไม่ได้ถือหุน้ ABM
5 02

5 02

6

ไม่มีรายการซือ ขายหุน้ ABM ในระหว่างปี 2562

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี
ชือ
. นายอภิสิทธิ 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 และนางสาวธิญาดา ควรสถาพร ลงลายมือชือ
ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

6

นโยบายความหลากหลายของค ะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็ นปั จจัยสําคัญ
ปั จจัย หนึงในการเพิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
ทังนี ความหลากหลายนันไม่ได้จาํ กัด เ พาะในเรืองเพศเท่านัน แต่ย ังรวมถึง ชาติพันธุ์ อายุ ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ ความรู ้ และทัศนคติ ดังนันในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตังกรรมการของบริษัทจะอยู่
บนพืน านของความรู ค้ วามสามารถ และใช้หลักเกณ ใ์ นการคัดเลือกซึงได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมา
ประกอบด้วย
สัดส่วนของกรรมการอิสระในค ะกรรมการบริษัท
เพศ

1 คน

กรรมการอิสระ
คน

คน

กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร

ผูช้ าย
ผูห้ ญิง

ทักษะและประสบการ ข์ องกรรมการ (จํานวนกรรมการ)
ทักษะและประสบการณ์

ประสบการณ์ในคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ค่าตอบแทน
การเงิน
การบัญชี
ความรู ใ้ นด้านธุรกิจของบริษัท
ความเป็ นผูน้ าํ
การกํากับดูแลกิจการ
โลจิสติกส์
การตลาด ประชาสัมพันธ์
การบริหารองค์กร
การบริหารความเสียง
กลยุทธ์
วิศกรรม

2
2

2
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องค์ประกอบและการแต่งตังคณะกรรมการบริษัท
ในการสรรหาและแต่ง ตังกรรมการของบริษั ท คณะกรรมการกํา หนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้ว ย
กรรมการทีมีคุณสมบัติหลากหลาย 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
โดยมีก รรมการทีเป็ นกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า คน ทังนี กรรมการไม่นอ้ ยกว่า กึงหนึงของจํานวนกรรมการ
ทังหมด ต้องมีถินทีอยู่ในประเทศไทย 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
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรั านทุจริตต่อหน้าที
2. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความเชียวชาญ มีวิสยั ทัศน์ภาวะผูน้ าํ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม 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
. ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทีทจ.
เรือง การขออนุญาตและการอนุญาต
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5.

ให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ ฉบับลงวันที ธันวาคม
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกํา หนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
ดังต่อไปนี
1 ถือหุ้นไม่เกิ นร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสีย งทังหมดของบริษั ท บริษั ทย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ทังนีให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน ด้วย
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 นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามก หมายในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน้อง และบุตรรวมทังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ผมู้ ีอาํ นาจควบคุม
หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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 ห้บริการทางวิชาชีพใด ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษาก หมายหรือทีปรึกษา 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
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
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท

ภายหลัง ได้รับการแต่ง ตังให้เ ป็ นกรรมการอิสระทีมี ล ักษณะเป็ น ไปตามข้อ ถึ ง แล้วกรรมการอิส ระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลําดับ
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เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ
ได้
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท
1.

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

ป ิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามก หมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ความ ซือสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจจะเกิด
ขึนกับผูม้ ีสว่ น ได้เสียทุกกลุม่
มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้
ลงทุน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตร าน
กําหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
ของ บริษัท
พิจารณาอนุมตั ิผงั อํานาจอนุมตั ิดา้ นการเงิน
กํากับ ควบคุม ดูแล ให้ ่ ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพือเพิมมูลค่า
ทาง เศรษ กิจสูงสุดให้แก่กิจการ
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบการรายอืน
รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ และ หรือสอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
แต่งตังคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสียงอย่างครอบคลุม เพือให้การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสียงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีการทบทวนและอนุมตั ิวิสยั 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 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน
นอกจากนันในกรณีต่อไปนีจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนน
เสียง ไม่นอ้ ยกว่า ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
ข. การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิก สัญญาทีเกี ยวข้องกับ การให้เ ช่า กิ จ การของบริษั ททังหมดหรือบางส่ว นทีสําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
จ. การเพิมทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษัท
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บริษัทได้มีการกําหนดให้กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย คน จะต้องมีประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

บทบาทหน้าทีของประ านกรรมการ
1.

กํากับ ติดตาม และดูแล การป ิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
2. เป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริษัท และทําหน้าทีเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้
และการประชุมของกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
3. ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท กําหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยดูแล
ให้เรืองสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
และทันเวลาก่อนการประชุม เพือให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
. ในการประชุม คณะกรรมการบริษั ท มี ก ารจัด สรรเวลาอย่า งเพีย งพอที ่ ายจัด การจะเสนอเรืองและสนับ สนุน ให้
กรรมการได้ อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที เป็ นอิสระ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุก ่ ายอย่างครบถ้วน มีการสรุ ปมติทีประชุม และทําให้มนใจว่
ั าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มี
การนําไปดําเนินการ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับ ่ ายจัดการ และสนับสนุนการป ิบตั ิหน้าทีของประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท
6. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างทีดี ในการป ิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทังดูแล
ให้มนใจว่
ั า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีมีจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีดี
าระการดํารงตําแหน่งและการเลือกตัง
คณะกรรมการบริษัท
1.

2.

ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุก ครังให้กรรมการออกจากตํา แหน่ง จํา นวนหนึงในสาม
ของจํา นวน
กรรมการ ในขณะนัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน
หนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้จบั สลากกัน
ส่วนปี หลัง ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รบั เลือกให้ กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมือ
1
ตาย
2
ลาออก
3
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามก หมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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3.
.

5.

6.

ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ .
5
ศาลมีคาํ สังให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนันจะมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึง
บริษัท กรรมการบริษัทซึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีของ
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามก หมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นจะเหลื
ั
อน้อย
กว่าสอง 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่
ของกรรมการทีตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี
ของจํานวน กรรมการทียังเหลืออยู่
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ ใน ของจํานวน
กรรมการทังหมด เมือครบกําหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รบั การพิจ ารณาเสนอชื อต่อทีประชุม สามัญ ผู้ถือหุน้
พิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษัทต่อเนืองได้ และสามารถกลับมาดํารงตําแหน่งได้ ทังนีการดํารงตําแหน่งดังกล่าว
กรรมการอิสระจะสามารถดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน วาระ หรือ ปี โดยนับจากวันทีดํารงตําแหน่งและบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การดํารงตําแหน่งกรรมการ นบริษัทอืน
เพือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและข้อแนะนําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้กาํ หนดนโยบายการจํากัดจํานวนการไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ของ กรรมการได้จาํ นวนไม่เกิน แห่ง
การประชุม
1.

2.

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะครบ
องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่
ใน ทีประชุมหรือไม่สามารถป ิบตั ิหน้าทีได้ ในกรณีทีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที
ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนันหรือไม่สามารถป ิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการซึงมา
ประชุม เลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานทีประชุม
การวินิจ ฉัย ชี ขาดของทีประชุม คณะกรรมการให้ถื อ เสีย งข้า งมาก กรรมการคนหนึงมี เ สีย งหนึง เสีย งในการ
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3.

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึงมีสว่ นได้เสียในเรืองใดเรืองหนึง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน และถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีกหนึงเสียงเพือเป็ นเสียงชีขาด
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่า วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใ นกรณี จาํ เป็ นรีบด่ว นเพือรักษาสิทธิ และประโยชน์ของบริษั ท จะแจ้งการนัด
ประชุม โดยวิธีอืน และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านันก็ได้

การประเมินผลการป ิบัติงานตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการป ิบตั ิงานตนเองของกรรมการเป็ นประจําทุกปี โดยจัดให้มีการประเมิน
เป็ น รูปแบบ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบราย
คณะ และ แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพือให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน
ผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานระหว่างปี ทีผ่านมา เพือให้นาํ มาแก้ไขและเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดย
การ ประเมินผลการป ิบตั ิงานของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบประเมินทีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ นํามาปรับปรุ งเพือให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี
1.

2.

3.

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ มีหวั ข้อดังนี
1
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดาํ เนินการในเรืองต่าง อย่างมีประสิทธิภาพ
3
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เรืองอืน
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหวั ข้อดังนี
1
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีหวั ข้อดังนี
1
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2
การประชุมคณะกรรมการ
3
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รา งานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึงรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบ
การเงิ นรวมของบริษั ทและบริษั ทย่อย และสารสนเทศทางการเงิ นทีปราก ในรายงานประจําปี ทังนีรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวจัดทําชึน ตามมาตร านการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับ
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และถือป ิบตั ิอย่างสมําเสมอ รวมทังได้ใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การพั นาค ามรู้
บริษัท สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การป ิบตั ิหน้าที โดย
หลักสูตรทีกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ซึงได้แก่ หลักสูตร
หรือ
หรือหลักสูตร
หรือ จากหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้องอย่างสมําเสมอและต่อเนือง โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็ นผูป้ ระสานงานกับกรรมการเพือแจ้งหลักสูตรการ ึ กอบรมต่าง เพือนําความรู แ้ ละ
ประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนือง
การป มนิเท กรรมการ หม่
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการป มนิเทศกรรมการทีได้รบั การแต่งตังใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ น
ผูด้ าํ เนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างองค์กร คูม่ ือกรรมการและกําหนดการประชุม
เพือให้กรรมการใหม่รบั ทราบถึงบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวป ิบต้ ิในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน การบริหารความเสียง และเพือชีแจงตอบข้อซักถาม
รวมถึงการเยียมชมหน่วยป ิบตั ิการด้านต่าง ของบริษัท เพือเตรียมความพร้อมในการป ิบตั ิหน้าทีของกรรมการ
การรา งานการมีส่ น ด้เสี
คณะกรรมการได้กาํ หนดแนวป ิบตั ิเรืองการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท เพือ
ความโปร่งใสและป้องกันปั ญหาทีอาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี
กรรมการหรือผูบ้ ริหาร รวมถึงบุคคลในครอบครัวทีมีส่วนเกียวข้องหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จะต้องจัดทําและ
จัดส่ง รายงานการมีสว่ นได้เสียให้กบั บริษัท โดยทีกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทํารายงานการมีสว่ น
ได้เสีย นับตังแต่วนั ทีเข้าดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการกําหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว เป็ นประจําทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
หรือ ภายใน วัน หลังจากทราบว่ามีการเปลียนแปลงข้อมูล
กรรมการหรือผูบ้ ริหารมีหน้าทีจัดทําและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมือมีการเปลียนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ภายใน วัน นับจาก
วันทีมีการเปลียนแปลง
คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั เก็บรายงานการมีสว่ นได้เสีย
การทบท นและปรับปรุ ง
คณะกรรมการบริษัทจะทําการทบทวนก บัตรนีทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลียนแปลงตามทีเห็นสมควร
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นอกจากนี คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าทีในการกํากับดูแลให้บริษัทป ิบตั ิตามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนหรือก หมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
การเข้าร่ มประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 และ 2562 บริษัท มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 5 ครัง โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่านมีดงั นี

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

จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม จํานวนครังทีประชุมทังหมด
ปี 2561
55
55
55
55
55
5
55

ปี 2562
55
5
55
5
55
55
55

7

.� คณะผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 คณะผูบ้ ริหารของบริษัทมีทงหมด
ั
6 ท่าน ประกอบด้วย
ชือ
ตําแหน่ง
1. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการผูอ้ าํ นวยการด้านป ิบตั ิการ
2. นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ
3. นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ
ผูอ้ าํ นวยการด้านการจัดหาและซัพพลายเชน 2
. นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลินจันทร์
ผูอ้ าํ นวยการด้านการจัดหาและซัพพลายเชน 1
5. นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการด้านขายและการตลาด
6. นางอภิรตี สกุลอินทร์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และค ามรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการมีอาํ นาจและหน้าทีในการบริหารกิจการของบริษัท ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึง
เรืองหรือกิจการต่าง ดังต่อไปนี
1. จัดทํา และเสนอนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ทีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิ
3. มอบอํานาจช่วง และ หรือมอบหมายให้บุค คลอืนป ิบัติง านเฉพาะอย่า งแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขต ทีเป็ นไปตาม
หลักเกณ อ์ าํ นาจอนุมตั ิ หรือระเบียบข้อกําหนด หรือคําสังทีคณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดไว้
. จัดทํารายงานการดําเนินงานของบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรืองทีสําคัญอย่างสมําเสมอ
5. เป็ นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
6. ป ิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ หรือคณะกรรมการบริษัท
ทังนี อํานาจกรรมการผูจ้ ัด การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอืนทีกรรมการผูจ้ ัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดทีตนเองหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงอาจมีความขัด แย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการทีไม่อยู่ภายใต้การดําเนินธุรกิจ
ปกติทัวไปของบริษั ทหรือบริษั ทย่อย ซึงการอนุมตั ิรายการดังกล่า วต้องเสนอต่อทีประชุม คณะกรรมการบริษั ท และ หรือที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพือพิจารณาและอนุมตั ิตามทีข้อบังคับของบริษัทหรือก หมายทีเกียวข้องกําหนด
อํานาจอนุมัติ
กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการบริหาร มีอาํ นาจอนุมตั ิธุรกรรมต่าง ภายใต้ขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิตามทีระบุ
ไว้ในตารางอํานาจอนุมตั ิทีได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทครังที 1 256 เมือวันที 7 มีนาคม 256 ซึงรวมถึงการ
อนุมตั ิรายการทีมีสาระสําคัญดังนี

0

รา ละเอี ด

คณะกรรมการบริษัท

. งบประมาณรายจ่ายลงทุน
งบประมาณเพิมเติมระหว่างปี

วงเงินเกิน 5
บาทต่อ
รายการต่อโครงการ
การทบทวนโครงการลงทุนเมือ เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณ
โครงการลงทุนนันเกินวงเงิน
เดิม หรือ 25
บาทต่อ
งบประมาณทีได้รบั อนุมตั ิไว้แล้ว รายการต่อโครงการ

. งบประมาณรายจ่ายดําเนินงาน ที
เกินกว่างบประมาณทีได้รบั อนุมตั ิ
3. การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินต่อ
ครัง
. การขายสินทรัพย์ ยกเว้นสินค้าชีว
มวล ต่อรายการ
สินทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์อืน
. วงเงินสินเชือลูกค้าจากการขาย
สินค้า

เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณ
รวมปี
เกิน 3
ล้านบาท

วงเงินเกินกว่า 2
วงเงินเกินกว่า 3
วงเงินเกินกว่า 2
วงเงินเกินกว่า 3
บาท

บาท
บาท
บาท

งเงินอํานาจอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ไม่เกิน 5
บาทต่อ
รายการต่อโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
งบประมาณเดิม หรือ
5
บาทต่อรายการ
ต่อโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรวมปี
ไม่เกิน 2
ล้าน
บาท

ไม่เกิน 5
บาท
ต่อรายการต่อโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
งบประมาณเดิม หรือ
25
บาทต่อ
รายการต่อโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
งบประมาณรวมปี
ไม่เกิน 3
ล้านบาท

ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 1
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 5

ไม่เกิน 2
ไม่เกิน 3
ไม่เกิน 2
ไม่เกิน 3
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ กรรมการและผูบ้ ริหารสามารถอนุมัติการดําเนินงานต่าง ตามวงเงินทีระบุขา้ งต้น อย่างไรก็ตามการอนุมตั ิดงั กล่าวจะต้องป ิบัติตาม
หลักเกณ ใ์ นการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และหลักเกณ ก์ ารเข้าทํารายการทีเกี ยวโยงกัน
รวมทังหลักเกณ ต์ ่าง ทีเป็ นไปตามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือก หมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี บริษั ทและบริษัทย่อยมีก ารจ่า ยค่า นายหน้าทังในส่ว นของการซือและการขายสินค้า ของบริษั ทสําหรับ
บุคคลภายนอกทีเป็ นผูแ้ นะนําผูจ้ ดั หาสินค้าหรือลูกค้าให้กับบริษัท โดย ่ ายจัดหาและ ่ ายขายของบริษัท จะต้องนําเสนอค่า
นายหน้าสําหรับการซือขายแต่ละคราว รวมกับต้นทุนสินค้า ซึงจะต้องอยู่ในระดับต้นทุนเป้าหมาย และมีกาํ ไรหลังหักค่าใช้จ่าย
เพือนําเสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทอนุมตั ิ โดยบุคคลและ หรือนิติบุคคลทีเป็ นผูร้ บั ชําระค่านายหน้าดังกล่าวจะต้องมี
หลัก านแสดงตัวตนครบถ้วน และต้องมีชือระบุอยู่ในเอกสารขออนุมตั ิค่านายหน้าในแต่ละคราว ทังนี รายการค่านายหน้าที
จ่า ยออกทังหมดจะถูก รวบรวมเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก ไตรมาส เพือให้บริษั ทมันใจได้ว่า รายการค่า
นายหน้าทีจ่ายออกไปถูกต้องตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้าของบริษัทและบริษัทย่อยทีกําหนดไว้ และไม่มีการจ่ายให้กับ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามรายชือบุคคลและนิติบคุ คลทีเกียวโยงกันทีบริษัทจัดทําไว้
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.1

เลขานุการบริษัท
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 3 255 เมือวันที 13 กรก าคม 255 ได้มีมติแต่งตังนางอภิรตี สกุลอินทร์ เป็ น
เลขานุการบริษัท เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 15 และมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม ทังนี หน้าทีและขอบเขตความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดงั นี
1. การจัดทําและเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ของบริษัท
2. การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และ
3. การดําเนินการอืน ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าทีช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัด
หมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม เป็ นต้น
ทังนี นางอภิรตี สกุลอินทร์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
รุ น่ ที 6 2 16 ปี 255
รุ ่นที 1 2561 หลักสูตรพืน านเลขานุการบริษัท รุ ่นที 1 2561
และหลักสูตร
รุ น่ ที 36 2 16 แล้ว
บริษั ทได้ก ําหนดคุณ สมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจ ารณาจากคุณ สมบัติหลาย ด้า น เช่น อายุ คุณวุฒิด า้ น
การศึกษา ความรู ด้ า้ นภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสือสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี ความสามารถในการเป็ นผู้
ประสานงานทังภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็ นต้น
ในกรณีทีเลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจป ิบตั ิหน้าทีได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตังเลขานุการบริษัทคนใหม่
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ทีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจป ิบตั ิหน้าที และให้คณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงป ิบตั ิ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

อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอทีจะดูแลและรักษากรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติทีต้องการ และได้ขออนุมตั ิ
จากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึง

เชือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
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. .1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมือวันที 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดังนี
รา ชือกรรมการ
ค่าตอบแทนรา เดือน
ค่าเบี ประชุม
บาท เดือน
บาท ครัง
ประธานกรรมการ
25
25
กรรมการ
2
2
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25
กรรมการตรวจสอบ
2
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
25 บาท ปี
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2
บาท ปี
โดยค่าตอบแทนกรรมการทังหมดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2562 ซึงประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือน และค่าเบียประชุม เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 5
บาท ห้าล้านบาทถ้วน ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมที
เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในรู ปของค่าตอบแทน
รายเดือน เบียประชุม เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน
บาท รายละเอียดดังนี
ค่าตอบแทน บาท
ปี

รา ชือ
กรรมการบริษัท
1. นายอภิสิทธิ รุจิเกียรติกาํ จร
2. นางณัชปภา ควรสถาพร
3. นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
. นายพนม ควรสถาพร
5. ดร. สฤษดิ โชคชัยนิรนั ดร์
6. นายวิชยั พรกีรติวฒ
ั น์
7. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
ร มทังหมด

กรรมการ
ตร จสอบ

กรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทน

5
3
36
3
36
36
36

2
2
1

โดยในปี ทีผ่านมา บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ให้แก่คณะกรรมการ

25

ค่า
บําเหนจ

รม
5
36
3
36
6
65

. . ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี
ปี 1
ปี
ค่าตอบแทน
จําน นรา
ค่าตอบแทน
จําน นรา
ล้านบาท
เงินเดือน และโบนัส
7
.2
6
ค่ า ตอบแทนอื น เช่ น เงิ น สมทบ
กองทุ น ประกั น สั ง คม เงิ นสบทบ
กองทุนสํารองเลียงชีพ ค่านํามัน และ
ค่าโทรศัพท์
รม

7

1.1

ค่าตอบแทน
ล้านบาท
.1

6

.71

11.

.

หมายเหตุ ผูบ้ ริหาร 1 คน พ้นจากตําแหน่ง ณ สินเดือนสิงหาคม 2561

.
.

.

การเปลี นแปลงจําน นพนักงานอ า่ งมีนั สําคั นระ ะ ปี ทีผ่านมา
ไม่มี
ข้อพิพาทด้านแรงงานทีสําคั นระ ะ ปี ทีผ่านมา
ไม่มี
บุคลากร
จําน นบุคลากร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรายเดือน ไม่รวมกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมจํานวนทังสิน 1 5 คน แบ่งออกเป็ นพนักงานของบริษัท
จํานวน 71 คน
จํานวน 5 คน
จํานวน 2 คน จํานวน 1 สามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี
จําน นพนักงานรา เดือน คน
สา งาน
บริหารการเงินและสารสนเทศ
ป ิบตั ิการ
จัดหาและซัพพลายเชน 1
จัดหาและซัพพลายเชน 2
การขายและการตลาด

21
3
1
21

5
3

จําน นพนักงานรา เดือน คน

สา งาน
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
สํานักผูบ้ ริหาร
โลจิสติกส์
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม2
วางแผนและกลยุทธ์
จัดการคุณภาพ
ขนส่งและซ่อมบํารุง
จัดซือทัวไป
รม

3
2
7
1
1
2

11

2
2
3

1

หมายเหตุ 1 พนักงานรายวันของบริษัท
และ
มีจาํ นวน คน และ 1 คน ตามลําดับ และพนักงานตามสัญญาจ้างของ
และ
มีจาํ นวน 7 คน 1 คน และ 2 คน ตามลําดับ
2 แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม ตามโครงสร้างองค์กรของ
จะอยู่ภายใต้ ่ ายทรัพยากรมนุษ ย์และ
ธุรการ

1.� ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานปี 2561และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานดังนี
ปี 2561 รวมเป็ นเงินจํานวน 1.76 ล้านบาท
ปี 2562 รวมเป็ นเงินจํานวน 51. ล้านบาท
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนันเป็ นในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารอง
เลียงชีพ และอืน
2.� กองทุนสํารองเลี งชีพ
บริษั ทและบริษัทย่อยได้จัด ตังกองทุนสํารองเลียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุนทิสโก้
จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพือจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว ทังนี
บริษัทได้เริมสมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพให้แก่พนักงานตังแต่เดือนมกราคม 255
3.� ค่าตอบแทนอืน
ไม่มี
.� นโ บา นการพั นาบุคลากร
บริษัทให้ความสําคัญกับบุคลากร ซึงถือเป็ นทรัพยากรทีสําคัญของบริษัท ดังนัน บริษัทจึงมีความมุ่งมันทีจะสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ มีทกั ษะงาน ความสามารถและทัศนคติทีดีต่อองค์กร รวมทังมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าใน

5

หน้าทีการงานอย่างมีคุณภาพ เช่น มีการกําหนดตําแหน่งงาน บทบาทความรับผิดชอบแต่ละตําแหน่งทีชัดเจน และกําหนด
เกณ ก์ ารคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพือให้ได้บุคลากรทีมีความรู ค้ วามสามารถและตรงกับงานทีได้รบั มอบหมาย และ
จัดให้มีการพิจารณาปรับตําแหน่งทุก ปี เพือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ
ทังนี บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าอบรมทังการป มนิเทศพนักงานใหม่ และอบรมหลักสูตรต่าง ทัง ภายในบริษัท
และภายนอก เพือพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรตามแผนการ ึ กอบรมประจําปี ตามทีมีการร้องขอจากนหน่วยงานและได้รบั
การอนุมตั ิจากผูบ้ ริหาร โดยให้สอดคล้องกับความจําเป็ นและการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี บริษัทยังได้ให้ความสําคัญ
กับการติดตามและวัดผลในด้านความรู ท้ ีได้รบั และความสามารถในการนําความรู น้ นมาประยุ
ั
กต์ใช้ในการทํางาน ตลอดจน
การถ่ายทอดองค์ความรู ท้ ีมีให้กบั ทีมงานและหน่วยงานทีเกียวข้อง

ปี 25611
10 025
21
22 1
715

การ กอบรม
จํานวนชัวโมงการ กอบรมต่อปี
จํานวนชัวโมงการ กอบรมต่อคน
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคน

ปี 2562
1 27
65
07
62 2

หมายเหตุ 1 ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างมาตร าน
1 1 1 มาตรา าน
และ มาตร าน
ทําให้บริษัทต้องมี
การอบรมพัฒนาบุคคลากรเพือรองรับมาตร านและความรูด้ งั กล่าว ทําให้การ ึ กอบรมอยูใ่ นอัตราทีสูงอย่างมาก
Eff

6

อบรมการดับเพลิงเบืองต้นและการอพยพหนีไ ประจําสํานักงานใหญ่

อบรมการดับเพลิงเบืองต้นและการอพยพหนีไ ประจําสาขาบางนําจืด

7

การอบรม วิธีใช้และการบํารุ งดูแลรักษา รถเครนคีบไม้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ประจําสาขาสุราษ ธ์ านี

การอบรม การขับรถเครืองมือหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ประจําสาขาบางนําจืด

การพั นาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีเป็ นการเพิมพูนความรู ้
ในการป ิบตั ิงาน เพือเพิมมุมมองอย่างต่อเนือง ซึงจะช่วยให้กรรมการนําพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายทีบริษัท ได้วางไว้
สําหรับผูบ้ ริหาร บริษัท ให้ความสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความรู แ้ ละทักษะของผูบ้ ริหารในด้านต่าง ไม่ว่าจะ
เป็ นการ ึ กอบรม สัมนา เพือให้ผบู้ ริหารนําความรู ม้ าประยุกต์ใช้ในหารบริหารจัดการ
ในปี 2562 บริษัทได้พั นาและส่งเสริม ความสามารถของคณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วม
การอบรมสัมนาโดยมีหลักสูตรหลัก ทีมีการ ึ กอบรมมีดงั นี
รายชือ
นางอภิรตี สกุลอินทร์

ตําแหน่ง
เลขานุการบริษัท
ผช ผอ ด้า นบริหารทรัพยากรมนุษ ย์
และธุรการ

หลักสูตร จัดโดย
ุ การขับเคลือนความสําเร็จขององค์กรธุรกิจ
ด้วย ระบบ
s จัดโดย ชมรมบริหารทรัพยากร
บุคคลบางขุนเทียน

นายพ ทธิพล สร้อยสุวรรณ ผู้อ ํา นวยการด้า นการจัด หาและซัพ
พลายเชน B 2

ุ o est Ma a eme t
ai o
sto
จั ด โดย บริ ษั ท บู โ ร เวอริ ทั ส
ประเทศไทย จํากัด
ุ โครงการเสริมแกร่ง M ด้านโลจิสติก ส์
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทังนี บริษัท
ใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรการต่าง ในปี 2562 ให้กับผูบ้ ริหาร โดยใช้งบประมาณ
เป็ นเงินในการ ึ กอบรมภายนอก 1 75 บาท
5.� นโ บา และแน ป ิบัติเกี กับอาชี อนามั และค ามปลอดภั นส านทีทํางาน
บริษัท ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีทํางาน เนืองจากอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เป็ นปั จ จัยทีจะทําให้ธุรกิจ ดําเนินไปอย่างต่อเนืองและยังยืน ซึงในปี
บริษั ทจึง จัดทํานโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิงแวดล้อมของกลุ่มบริษัทเอเชียไบโอแมส จํากัด มหาชน โดยจุดประสงค์เพือ
มุ่งมันในการดําเนินธุรกิจด้วยระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้อมเพือตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้เสียทังในด้านคุณภาพความปลอดภัยในการทํางานและป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้อมดังนันเพือให้เป็ นแนวทาง
และกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิงแวดล้อมกลุม่ บริษัท
โดยมีคาํ ขวัญดังนี คุณภาพมาตร าน เป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม รับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย กล่าวคือ
1. คุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้อมเป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนเป็ นส่วนหนึงของการ
ป ิบตั ิงาน
2. จัดหาและผลิตสินค้าทีมีคณ
ุ ภาพปริมาณการส่งมอบตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
3. ลดและป้องกันความเสียง การบาดเจ็บ และเจ็บป่ วยจากการป ิบตั ิงานความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุอคั คีภยั และ
ทรัพย์สินเสียหาย
. ปกป้องสิงแวดล้อม มุ่งเน้นป้องกันมลพิษทีแหล่งกําเนิด ลดการปล่อยกาซเรือนกระจกโดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังยืน
5. ป ิบัติตามข้อกําหนด ก หมาย และปรับปรุ งพัฒนาบูรณาการระบบการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และ
สิงแวดล้อมอย่างต่อเนืองผูบ้ ริหารทุกระดับในกลุม่ บริษัท จะรับผิดชอบและเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาและชํารง
ไว้ซึงระบบการจัด การคุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้อมโดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพือให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนํานโยบายไปป ิบตั ิรวมถึงสือสารให้ผมู้ ีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย และผล
การดําเนินการด้านการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้อมอย่างโดยให้มีผลตังแต่วนั ที มีนาคม
ในช่วงปี 25 2 ทีผ่านมา�บริษัท ได้รบั เกียรติบตั ร จากกรมสวัสดิการแล้วคุม้ ครองแรงงาน ในการดําเนินการบริหาร
ด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับทอง และ ได้รบั การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที 2 และ ในการบริหารจัดการสิงแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ
เป็ นสิงยืนยันทีแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันใส่ใจในเรืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อม ของบริษัท ใน
การดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน
สถิติการประสบอันตราย
ปี 2561
ปี 2562
การเกิดอุบตั ิเหตุถึงขันหยุดงาน
1 ราย
0 ราย
อัตราความถีของการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขันหยุดงาน (
) ต่อ 200 000 ชัวโมงการทํางาน
06
0
อัตราความรุนแรงของอุบตั ิเหตุขนหยุ
ั ดงาน (
) ต่อ 200 000 ชัวโมงการทํางาน
0 70
0

0

การกํากับดูแลกิจการ
1� นโ บา การกํากับดูแลกิจการ

บริษั ทตระหนักถึงความรับผิด ชอบทีพึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุก ่ ายภายใต้กรอบของจริย ธรรมธุรกิ จ และข้อ พึง
ป ิบัติในการทํางาน จึงเห็นควรให้มีการประมวลและจัดทําหลักบรรษัทภิบาลขึน เพือเป็ นแนวทางในการบริหารองค์กร
ทําให้เกิดความเชือมันว่าการดําเนินการใด กระทําด้วยความเป็ นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
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 และการกํากับดูแ ลเรืองการ
บริหารความเสียงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทมุ่งมันในการดําเนินธุรกิ จตามหลักบรรษั ทภิ บาลอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับการรับผิด ชอบต่อ สังคมไทย
ทังนีก็เพือผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนเกียวข้อง และสังคมโดยรวม
โดยทีประชุม คณะกรรมการบริษั ท ครังที 1 256 ได้มี ม ติ อ นุม ัติก ารกําหนดนโยบายเกี ยวกับการกํากับ ดูแ ล
กิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ ซึงประกอบด้วยหลักการสําคัญดังต่อไปนี
หม ดที 1 สิท ิของผู้ ือหุ้น
1.1

การประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษั ทจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วันสินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท โดยจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมประกอบด้วยข้อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมทีมี
รายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ คะแนนเสียงในการลงมติอย่างชัดเจนในแต่ละวาระ รวมถึง
หลักเกณ ใ์ นการส่งคําถามล่วงหน้าของผูถ้ ือหุน้ อย่างแน่ชัด โดยบริษัทได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด วันก่อนวันประชุม และโ ษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนการประชุมไม่นอ้ ย
กว่าสามวัน และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงทีบริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ทุกครังก่อนเริมประชุมมีการแถลงให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน และในระหว่างการ
ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตังคําถามใด อย่างเท่าเทียมกันในทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
โดยมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คณะผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษัทร่วมชีแจงตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
ด้วยทุกครัง
นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ ในทํานองเดียวกัน ผูถ้ ือ
หุน้ สามารถเข้วาชือทําหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เมือใดก็ได้ตามข้อบังคับของบริษัททีกําหนดไว้ ใน
กรณีเช่นนีคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึงเดือน นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
1.2
การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้

1

1.2.1 บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ในเรืองทีเกียวข้องได้
1.2.2 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีทีวาระนันมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตังกรรมการ
1.2.3 เพือความโปร่งใสและความเป็ นธรรม บริษัทจะจัด ให้มีทนายความ 1 คน ทําหน้าทีเป็ นสักขีพยานในการ
ประชุมตลอดจนตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยให้
ทีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
1.2. บริษัทจะจัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคัญเพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีขอ้
โต้แย้งในภายหลัง
1.2.5 ประธานในทีประชุมจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพือให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังคําถาม
ต่อทีประชุมในเรืองทีเกียวข้องกับบริษัทได้
1.2.6 คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมให้บริษัทนําเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทังการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้
การนับคะแนนและแสดงผล เพือให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา
1.3

การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3.1 รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีการบันทึกการชี แจงขันตอนการลงคะแนน 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
ของบริษัท

หม ดที การป ิบัติต่อผู้ ือหุ้นอ ่างเท่าเที มกัน
2.1

การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทจะดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามก หมายและแนวทางการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีกําหนดโดยหน่วยงาน
กํากับดูแลในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของกรรมการต่อตลาด
หลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 2 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะจัดทําหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เผยแพร่ทงฉบั
ั บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบก เกณ ต์ ่าง ทีใช้ในการประชุม ขันตอนการ
ออกเสียงลงมติ รวมทังสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุน้
2.2

การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
2.2.1 ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้า เพือ
แสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิมวาระทีผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
2.2.2 บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้เสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้าและให้โอกาส
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ใช้สิทธิ ในการแต่งตังกรรมการเป็ นรายคน ทังนี การเสนอชือจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือด้วย
2.2.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะดําเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระทีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการ
เพิมเติมวาระอืน ทีไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผูถ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมไปถึงเพือความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ได้เข้าร่วมประชุม
2.2. ในการประชุมเพือเลือกตังกรรมการ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการได้ที
ละคน ทําให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิทีจะเลือกผูแ้ ทนทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทําหน้าทีกรรมการเพือดูแล
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึงจะทําให้เกิดความหลากหลาย และเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริง
2.3

การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
2.3.1 บริษัท มีการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง
แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทกุ คนในองค์กรถือป ิบตั ิ
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 ริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามทีก หมายกําหนด และจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็ นประจํา รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี

2.

การมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ ีเกียวข้องเพือให้คณะกรรมการ
บริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของบริษัท
โดยรวม โดยผูม้ ีส่วนได้เสียจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนัน และทําการบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทุก ครัง ทังนี กรรมการและผูบ้ ริหารทีมีส่ว นได้เสีย กับธุรกรรมทีทํากับบริษั ท จะไม่มีส่ว นร่ว มในการ
พิจารณาในวาระดังกล่าว
หม ดที บทบาทของผู้มีส่ น ด้เสี
3.1

การกําหนดนโยบายการป ิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
บริษัทตังมันในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียอืน เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนืองใน
การดําเนินธุรกิจ อันได้แก่ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกป ิบตั ิตอ่
ผูห้ นึงผูใ้ ดอย่างไม่เป็ นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเชือชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ ทังนี บริษัทจึงจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพือให้ผมู้ ีสว่ นได้
เสีย ทุกกลุ่ม ได้รับการป ิบัติอย่า งเท่า เทียมกัน นอกจากนี บริษั ทยัง ได้มีจัด ช่องทางรับแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือ

ข้อเสนอแนะ ในประเด็นทีเกียวกับการกระทําของบริษัท ทีเกียวกับการทําผิดก หมายหรือผิดจรรยาบรรณ ความไม่ถกู ต้องของ
รายงานทางการเงิน ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน การกระทําทีไม่เป็ นธรรม หรือประเด็นต่าง ทีแสดงว่าผูม้ ีสว่ นได้
เสียได้รบั ผลกระทบ โดยบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบขันตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และไม่เปิ ดเผย
รายละเอียดผูแ้ จ้งเบาะแส เพือเป็ นการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสจากผลกระทบทีอาจเกิดขึน บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี
ผู้ ือหุ้น
บริษัทป ิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขนพื
ั น าน ยึดมันในข้อป ิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิ จ การทีดี มุ่ง มันเป็ นตัว แทนของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิ จ อย่า งโปร่ง ใส มีระบบบัญ ชี การเงิ น ระบบการควบคุม และ
ตรวจสอบภายในทีมีความเชือถือได้ เพือให้แน่ใจว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกคนได้รบั การป ิบตั ิอย่างเสมอภาคในเรืองต่าง ทีเกียวข้องกับ
บริษัท ทังสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ การมอบฉันทะ การให้ขอ้ มูลล่วงหน้าในเวลาที
เหมาะสมเพือใช้ในการตัดสินใจ สถานทีประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในทีประชุม เป็ นต้น นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทจะไม่ด าํ เนินการใด ในลักษณะทีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
นอกจากนีบริษัทมีการจัดทํารายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทังข้อมูลสารสนเทศ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุก
รายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สมําเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีขอ้ มูลสนับสนุนทีมีเหตุผลอย่า ง
เพียงพอ และเป็ นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
พนักงาน
บริษัทให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคน ซึงพนักงานถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญสูค่ วามสําเร็จขององค์กร บริษัทจึงได้
กําหนดให้มีนโยบายในเรืองต่าง ทีเกียวกับพนักงาน อาทิ สวัสดิการด้านกองทุนเงินทดแทน ด้านกองทุนสํารองเลียงชีพ ด้าน
เครืองแบบพนักงาน ด้านกี า การตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี และด้านความช่ว ยเหลือกรณีค ลอดบุตร บาดเจ็ บ หรือ
ทุพพลภาพ เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพือเพิมขีดความสามารถสําหรับ รองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการ ึ กอบรมเพือส่งเสริมเพิมพูนความรู ค้ วามสามารถในเรืองทีเกียวข้องกับพนักงานแต่ละ
แผนก จัดให้อยู่ในระดับทีสมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการป ิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมี
การถ่ายทอดความรู ใ้ ห้กบั พนักงานในแผนกนันๆ โดยรายละเอียดของระเบียบและแนวป ิบตั ิมีดงั นี
ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการป ิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ก้ บั พนักงานในทุกด้าน เช่น การพั นาศักยภาพในการทํางาน
การให้ความสําคัญในด้านสิงแวดล้อมซึงเกียวข้องกับการดําเนินงานหลักของบริษัท เป็ นต้น
การแต่งตัง การโยกย้าย รวมทังการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทําด้วยความเสมอภาค บริสทุ ธิใจ
และตังอยู่บนพืน านของความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระทําหรือการป ิบัติของ
พนักงานนันๆ

ป ิบัติต่อพนักงานบนพืน านแห่งความยุติธรรม และให้ความสําคัญต่อการพั นา การถ่ายทอดความรู ้ และ
ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัวถึงและสมําเสมอ
รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ป ิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
บริหารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการงานของ
พนักงาน
ป ิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศรีของความเป็ นมนุษย์
มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรืองทีส่อไปในทางผิดระเบียบวินยั และกฎหมายได้โดยมีการประชาสัมพันธ์ทีบอร์ด
และเว็บไซต์ภายในของบริษัท ถึง ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรืองร้องเรีย น ได้แก่ กล่องรับความ
คิดเห็นและเรืองร้องเรียนภายในบริษัท และกรรมการผูจ้ ัดการเท่านันทีมีกุญแจสามารถเปิ ดกล่องร้องเรียนได้
รวมถึงอีเมล์ของกรรมการผูจ้ ดั การ “ti a a asia iomass om”
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรืองจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที เพือส่งเสริมให้เกิดพ ติกรรมทีอยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณอย่างทัวถึง
จัดโครงการต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน และสนับสนุนกิ จกรรมทีส่ง เสริม และปลูกฝั ง ให้พนักงานทุกคน
ป ิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
ลูกค้า
บริษัทมุ่งมันทีจะจัดหาสินค้าและบริการทีมีคุณภาพและได้มาตร าน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที
ถูกต้องและทันเวลา ป ิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการ
เอาใจใส่กับความต้องการในรู ปแบบต่า งๆ ของลูก ค้า ในแต่ละอุต สาหกรรม โดยมีห น่ว ยงานทีติ ด ต่อ กับ ลูก ค้า พร้อ มให้
คําแนะนําและรับฟั งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรืองการรักษาความลับของ ลูกค้า โดยรายละเอียดของ
ระเบียบและแนวป ิบตั ิมีดงั นี
จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุม้ ครองหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ทีลูกค้ามอบหมายให้อยู่ใน
ความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
ดํารงไว้ซึงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณ ท์ ีทางการกําหนดเพือสร้างความ
เชือมันของลูกค้า
ไม่เรียกร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิงตอบแทนอืนใดจากลูกค้าหรือบุคคลอืน เว้นแต่เป็ นการ
รับอันเนืองจากการให้ตามประเพณีนิยม
ยึดถือและดํารงความซือสัตย์สจุ ริตเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ
ป ิบตั ิตามมาตร านต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็ นทียอมรับโดยทัวไป
ดําเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือ
สนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ทีมิชอบด้วยกฎหมาย
ติดตามพั นาการและการเปลียนแปลงทีเกิดขึน และริเริมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า
ตลอดจนทุ่มเทกําลังความสามารถในการป ิบตั ิงาน

5

ใช้ความรู ้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณ ท์ ีมีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้าเยียง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ น
ความลับนันแก่บคุ คลอืน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็ นการดําเนินการตามกฎหมาย
สือสารข้อมูลเกียวกับผลิตภัณ ห์ รือบริการของบริษัทให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจทีถูกต้อง
จัดให้มีกระบวนการทีลูกค้าสามารถแจ้งถึงปั ญหาของการนําสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการทีไม่เหมาะสมผ่าน
ทาง mail หรือ e site เพือทีบริษัทจะได้ป้องกัน แก้ไขปั ญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
รวมทังนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพั นาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
คู่ค้า
บริษัทคํานึงถึงความสําคัญกับคู่คา้ มีการซือสินค้าและบริการจากคู่คา้ เป็ นไปตามเงือนไขทางการค้า รวมถึงป ิบตั ิ
ตามกฎหมาย กติก าและสัญ ญาต่อคู่ค ้า อย่า งยุติ ธ รรม โปร่ง ใส และให้ค วามสํา คัญ ในเรืองของการชํา ระค่า สิน ค้า ตาม
กําหนดเวลา ทังนีบริษัทมีระบบการคัดเลือกคู่คา้ ทีมีความน่าเชือถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม ทังนีเพือให้
มันใจได้ว่าลูกค้าจะได้รบั สินค้าและบริการทีมีคณ
ุ ภาพมาตร านตามทีกําหนด โดยระเบียบและแนวป ิบตั ิมีดงั นี
ไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สจุ ริต และป ิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และ
เงื อนไขต่างๆ ทีมีต่อคู่ค ้าอย่า งเคร่ง ครัด ในกรณี ทีไม่สามารถป ิบัติต ามเงือนไขได้ จะรีบแจ้ง ให้คู่ค ้าทราบ
ล่วงหน้า เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีทีเกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ทีมิชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกําหนดของทาง
ราชการ
ไม่ด ําเนินการใดๆ ทีเกี ยวข้องกับ การละเมิ ด ทรัพย์สิน ทางปั ญ ญา รวมทังส่ง เสริม ให้ผู้บริห าร พนัก งานใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการทีมีลิขสิทธิ ถูกต้อง และไม่สนับสนุน
การใช้สินค้าหรือบริการทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ป ิบตั ิตามเงือนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพือยังผลให้เกิดการค้าทีมีมาตร านทังกับคูค่ า้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
เจ้าหนี
บริษั ทมีก ารกํา หนดเงื อนไขและการป ิบัติกับเจ้าหนี ซึงเป็ นสถาบันการเงิ นต่า งๆ ทีได้ใ ห้การสนับสนุนทางด้า น
การเงินแก่บริษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ ทังนี บริษัทได้ทาํ การดูแลสถานะการเงินของบริษัทเพือให้
มันใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสียงในด้านการเงินได้และพร้อมป ิบตั ิตามเงือนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง ในกรณีที
ไม่สามารถป ิบตั ิตามเงือนไขข้อใดข้อหนึง หรือมีเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริง
เพือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
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คู่แข่ง
บริษัทประพ ติป ิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม และตังอยู่บนพืน านของการได้รบั ผลตอบแทนที
เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย หลีกเลียงวิธีการทีไม่สจุ ริตเพือทําลายคูแ่ ข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาํ ลายชือเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสือมเสีย
โดยปราศจากข้อมูลความจริง รวมถึงไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและงานอันมีลิขสิทธิ ของผูอ้ ืน
หรือคู่แข่งทางการค้า
ชุมชนทีบริษัทตังอยู่
บริษัทตระหนักถึงปั ญหาด้านสิงแวดล้อมทีจะเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิ จของบริษัทเป็ นอย่างดี เนืองจากบริษั ท
ดําเนินธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงอาจจะมีผลกระทบทีเกิดขึน คือ การมีฝนุ่ ฟุ้งกระจายรอบบริเวณคลังเก็บ
สิน ค้า และบริเ วณทีรถบรรทุก ขนส่ง สิน ค้า จะนํา สิน ค้า ไปจัด ส่ง ให้กับ ลูก ค้า ทางบริษั ทจึ ง มี ม าตรการต่า งๆ ในส่ว นของ
สิงแวดล้อม ทังมลภาวะทางเสียง ทางอากาศและทางนํา โดยบริเวณคลังสินค้า มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการ
รักษาความสะอาดสุขอนามัย ป้องกันฝุ่ นฟุ้งกระจาย
สิงแวดล้อมและสังคม
บริษัทได้ตระหนักดีถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนทีอยู่อาศัย โดยบริเวณรอบพืนทีคลังสินค้า
บริษัทได้มอบหมายให้ จป วิชาชีพ ดูแลปั ญหาข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านทีอยู่ในบริเวณนัน บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนในส่วน
ของภาครั ของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุน
กิจกรรมเด็กนักเรียนและผูส้ งู อายุ ตามโอกาสสมควร เป็ นต้น นอกจากนี ในการรับสมัครงานของบริษัท จะให้ความสําคัญแก่ผู้
ทีมีภมู ิลาํ เนาในบริเวณใกล้เคียง ทังนี เพือสร้างงานให้แก่ทอ้ งถินและสนับสนุนผูท้ ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนํามาซึงรายได้
และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนัน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ทีมีต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม ดังนันคณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับนโยบายการดูแลสิงแวดล้อม สังคมและ
ชุมชน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน รู จ้ กั ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาสภาพแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
หมวดที การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
1

การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทให้ความมันใจต่อนักลงทุนในการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทังข้อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และข้อมูลอืนทีเกียวข้อง ภายใต้กฎหมายและ
กรอบ ข้อบังคับ ระเบียบ วิธีป ิบัติของบริษัท 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
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นโยบายเกียวกับการดูแลสิงแวดล้อมและสังคม ทีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุ ปจากคณะกรรมการ รวมถึงผล
การป ิบตั ิและเหตุผลในกรณีทีไม่สามารถป ิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ไว้ในรายงานประจําปี
บริษั ท จะจัด ให้มี รายงานความรับผิด ชอบของคณะกรรมการบริษั ทต่อ รายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
บริษัทจะจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Ma a eme t is ssio a A al sis หรือ
M A) เพือประกอบการเปิ ด เผยงบการเงิ น ทุก ไตรมาส เพื อให้นัก ลงทุน ได้ร ับทราบข้อ มูล และเข้า ใจการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนกับ านะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิงขึน
บริษัทมีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืนทีผูส้ อบบัญชีให้บริการไว้ดว้ ย
บริษัทจะเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครังของการ
ประชุม และจํานวนครังทีเข้าร่วมประชุมในปี ทีผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้าที รวมทังการฝึ กอบรมและ
พั นาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนืองของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจําปี
บริษัทจะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ที
สะท้อนถึงภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย
2

ข้อมูลขันตําทีเปิ ดเผยบนเว็บไซต์
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56 1) และรายงานประจําปี ตามกฎเกณ ท์ ี
กําหนดแล้ว บริษั ท ยังทําการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทังมีการทบทวนอยู่เป็ นประจําเพือให้
เนือหาข้อมูลเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบไปด้วย
1 วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
รายชือคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร
งบการเงินและรายงานเกียวกับ านะการเงินและผลการดําเนินงาน ทัง บับปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้า
5 แบบ 56 1 และรายงานประจําปี ทีสามารถให้ดาวน์โหลดได้
6 ข้อมูลหรือเอกสารอืนใดทีบริษัท นําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือสือต่างๆ
7 โครงสร้างการถือหุน้ ทังทางตรงและทางอ้อม
โครงสร้างกลุม่ บริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมทีถือหุน้ ตังแต่รอ้ ยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
และมีสิทธิออกเสียง
10 การถือหุน้ ทังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง
11 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
12 นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท
1 นโยบายด้านการบริหารความเสียง รวมถึงวิธีการจัดการความเสียงด้านต่าง ๆ
1 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลทีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชือบุคคลทีสามารถให้ขอ้ มูลได้
หมายเลขโทรศัพท์

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามเกณ เ์ ปิ ดเผยข้อมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก ล ต ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท ) บริษัทจึง
ได้จดั ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึน เพือเป็ นส่วนงานให้การสือสารข้อมูลให้แก่นกั ลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์
อีเมล

e site นักลงทุนสัมพันธ์ รวมทังจัดกิจกรรมภายนอกเพือเป็ นการนําเสนอข้อมูลบริษัท ทังนีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์มีการ

กําหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ และนโยบายเปิ ดเผยข้อมูล เพือเป็ นไปตามการปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ทังนีผูท้ ีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับบริษัทสามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่อไปนี
1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
ถนนพระราม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2 อีเมล i asia iomass om
โทรศัพท์ 02 15 005 ต่อ 2226
ทังนี ในปี 2562 บริษัทได้จดั กิจกรรมทีเกียวข้องกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ดงั นี
ตารางสรุ ปกิจกรรมการดําเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2562
กิจกรรม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
MA
สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัทโดยนักลงทุน
สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางของบริษัทโดยสือ

จํานวนครัง
1
1
1
5

หมวดที 5 โครงสร้าง บทบาทหน้าที ความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระของค ะกรรมการ
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โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจํานวนทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด แต่ตอ้ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
นอกจากนี กรรมการบริษัทจํานวนไม่นอ้ ยกว่า คน หรือหนึงในสามของจํานวนกรรมการบริษัททังหมดแล้วแต่จาํ นวนใดจะสูง
กว่าจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ ซึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หลักเกณ ข์ องสํานักงาน
คณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทังยัง เป็ น ผู้ท รงคุณ วุ ิ จ ากหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทังด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึงเกียวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน
7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีมาจากฝ่ ายบริหารจํานวน 2 ท่า น และกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 5 ท่า น โดยมี

กรรมการทีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน ท่าน ถึงแม้ว่ากรรมการผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทจะมิใช่
กรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการมิ ได้มีต ําแหน่ง ใดๆ ในฝ่ ายบริหาร มิ ใ ช่ก รรมการผู้มีอ าํ นาจลงนามของบริษั ท ไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (ครอบครัวควรสถาพร) โดยประธานกรรมการถือหุน้ ในบริษัทในสัดส่วนเพียงร้อย
ละ 5 ของทุนทีเรียกชําระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครังนี ซึงการจัดโครงสร้างการจัดการดังกล่า ว
เป็ นไปเพือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถป ิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและ
ออกเสียงในเรืองต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การออกเสียงของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระสามารถคานอํานาจ
การออกเสียงของกรรมการทีเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้ในกรณีทีประธานกรรมการและกรรมการอิสระมีความเห็นว่า
การอนุมตั ิการเข้าทํารายการใดมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
นอกจากนัน คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตังเลขานุการบริษัท โดยอาจเป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ หรือบุคคลอืนที
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพือช่วยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียม
วาระการประชุม นําส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทังจะต้องมีอาํ นาจหน้าที และความรับผิดชอบ
เป็ นไปตามมาตรา 15 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ ศ 25 5 (รวมทังทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติม)
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอํานาจในการบริหารทีมีประสิทธิ ภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
โดยจัดให้มีค ณะกรรมการชุด ย่อย คณะ กล่าวคือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้าทีของ
คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาในเรืองต่างๆ เพือให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี (2) คณะกรรมการ
บริ ห าร เพื อช่ ว ยในการพิ จ ารณาและกลันกรองงานเ พาะเรืองเพื อประกอบการตัด สิน ใจของกรรมการผู้จัด การ ( )
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือทําหน้าทีสรรหาบุคคลทีมีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับ สูง พิจ ารณารู ปแบบและหลัก เกณ ์ก ารจ่า ยค่า ตอบแทนให้แก่ก รรมการและผู้บริหารระดับ 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 ( )
คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสียงจากปั จจัยภายใน และภายนอกทีอาจ
ส่งผลกระทบต่อ านะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว
5

บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงป ิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซือสัตย์สุจริต และระมัดระวัง
รัก ษาผลประโยชน์ข องบริ ษั ท และมี ค วามรับ ผิด ชอบเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ทุก ราย (A o ta ilit to
a e ol e s)
คณะกรรมการบริษั ท มี บ ทบาทสํา คัญ กํา หนดนโยบาย และทิศ ทางการดํา เนิ นงานของบริษั ท และกํา กับ
ควบคุมดูแล (Mo ito i a
pe isio ) ให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของ
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บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเพิมมูลค่าทางเศรษ กิจสูงสุด
ให้แก่กิจการ และความมันคงสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ (Ma imi e o omi al e a
a e ol e s ealt )
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้คณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็ นแนวทางในการประพ ติป ิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ
ของบริษัท คณะกรรมการจะทําการติดตามให้มีการป ิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนัน
คณะกรรมการจะทําการทบทวนนโยบายและการป ิบตั ิตามดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการบริษั ทส่งเสริม ให้บริษั ทจัด ทําคู่มือจริย ธรรมธุรกิ จ และข้อพึง ป ิบตั ิใ นการทํางานขึนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการป ิบัติงาน และช่วยกันธํารงไว้
เพือชือเสียงทีดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนําไปสู่การเป็ นองค์กรทีมีระบบการกํากับดูแลทีดี โดย
บริษัทหวังเป็ นอย่างยิงทีจะให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้หลักจริยธรรมตามคูม่ ือนีอย่างสมําเสมอในทุก
กรณีจนกลายเป็ นหลักประจําใจในการทํางาน นอกจากนี บริษัทยังได้ตงคณะทํ
ั
างานดําเนินการเกียวกับคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ เพือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึ กอบรม รณรงค์และสนับสนุนให้มีการป ิบตั ิอย่างจริงจัง
ติดตามประเมินผลการป ิบตั ิตามคู่มืออย่างสมําเสมอ และรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการป ิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
พิจารณา และอนุมตั ิ และ หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเข้า
ทําธุรกรรมทีมีนยั สําคัญต่อบริษัท และการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน ตามหลักเกณ ์ เงือนไข และวิธีการที
กฎหมาย และกฎเกณ ท์ ีเกียวข้อง และ หรือข้อบังคับบริษัท และ หรือมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
คณะกรรมการทําการพิจารณาการทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบตามแนวทาง
ทีได้ระบุไว้อย่างชัดเจนของบริษัท เพือผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ การพิจารณาการ
ทํารายการทีอาจมีความขัดแย้งนัน ผูม้ ีสว่ นได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยคณะกรรมการจะมีการ
กํากับดูแลอย่างสมําเสมอเพือให้มีการป ิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับขันตอนการดําเนินการจนไปถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลของรายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึงทางบริษัท มีขอ้ กําหนดใน
ข้อบัง คับ ของบริษั ท เกี ยวกับการทํา รายการทีเกี ยวโยงกัน ของบริษั ท ตามความหมายของประกาศตลาด
หลักทรัพย์ ให้บริษัทต้องป ิบตั ิตามหลักเกณ แ์ ละวิธีการทีประกาศดังกล่าว นอกจากนีบริษัทยังได้กาํ หนดเป็ น
แนวทางป ิบัติในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่พึงป ิบัติตนใน
ลักษณะทีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ครอบครัว
และผูอ้ ยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ทาํ ธุรกรรมใดๆ ทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะด้วยการกระทําของตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด
ดําเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ( te al o t ol) และการ
ตรวจสอบภายใน ( te al A it) ทีมีประสิทธิผล และเชือถือได้
พิจ ารณา และกํา หนดแผนงบประมาณประจํา ปี และปรับปรุ ง แผนงบประมาณประจํา ปี ใ ห้เ หมาะสม และ
สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงบประมาณประจําปี
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ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทอย่างสมําเสมอ และตระหนักถึงการป ิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดใน
สัญญาทีเกียวข้องของบริษัท โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการป ิบตั ิงาน ตลอดจนเรืองทีสําคัญอืนๆ
ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพือให้การดําเนิน
กิจการของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการป ิบตั ิตามกฎ ระเบียบและ
นโยบาย และคณะกรรมการจะแต่ง ตังให้มี บุค คลหรื อ หน่ ว ยงานที มี ค วามอิส ระในการป ิ บัติ ห น้า ทีเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทําการทบทวนระบบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง และนํา
รายการตรวจสอบดังกล่าวไปรายงานในรายงานประจําปี
มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเรืองการบริหารความเสียง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความ
เสียงทีเหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสมําเสมอ
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบทําการให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสียงไว้ในรายงานประจําปี
จัดให้มีรายงานประจําปี ของบริษัท และ หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็ นไปตามทีกฎหมาย หรือกฎเกณ ท์ ี
เกียวข้องกําหนด รวมถึงรายงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอย่างสมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริงถึงสภาพการ
ดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้มการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทังในด้านบวกและลบ พร้อมเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
จัดให้มีแนวทางดําเนินการทีชัดเจนกับผูท้ ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผูม้ ีส่วนได้เสียผ่านทาง e site หรือ
รายงานตรงต่อบริษัท
กําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อย เพือดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัท โดยทําหน้าทีใน
การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย เพือควบคุมการบริหารให้เป็ นไป
ตามนโยบายของบริษั ท และการทํา รายการต่า งๆ ให้ถูก ต้อ งตามกฎหมายและหลัก เกณ ์ข องกฎหมาย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
พิจารณา และอนุม ัติโครงสร้างองค์กรทีเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงรวมถึงจัดตังคณะอนุกรรมการต่างๆ
และแต่ง ตังกรรมการ หรื อ บุค คลทีมี ป ระสบการณ์ และความรู ้ค วามสามารถตามที คณะกรรมการบริษั ท
เห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิ ก ในคณะอนุก รรมการ รวมถึง กําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
พิจารณา และแต่งตังกรรมการผูจ้ ดั การ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
พิจารณา และกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจําปี ของบริษัท และหลักเกณ ก์ ารจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ทีเหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตําแหน่ง
ขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนทีเหมาะสมใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
พิจารณาจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการทีเหมาะสมตามหลักเกณ ก์ ารจ่ายค่าตอบแทนทีคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา และอนุมตั ิ
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พิจารณาแต่งตังบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติค รบถ้วนตามกฎหมายและ
กฎเกณ ท์ ีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ เพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง หรือหลายคน หรือบุคคลอืนใดป ิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 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”
ให้มีค วามหมายตามทีกําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
คณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัท
ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณ ท์ ีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิไว้
มีอาํ นาจ หน้าที และความรับผิดชอบอืนใด ตามทีกําหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณ ท์ ีเกียวข้อง ข้อบังคับของ
บริษัท และมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุม มีวาระทีสําคัญประกอบไปด้วย การให้ความรู แ้ ละรายงานผลการทํางานของแต่ละหน่วยงานใน
บริษัท พิจารณางบการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท รวมทัง
พิจารณานโยบายต่างๆทีสําคัญ แผนการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครัง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม
โดยมีก ารกําหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่ว งหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และให้ขอ้ มูลอย่า ง
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 หรือไม่สามารถป ิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม แต่ถ ้า ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใ นทีประชุม นัน
หรือไม่สามารถป ิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะอนุกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสียง) หรือฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลทีเกียวข้อง หรือบุคคลทีเห็นสมควร เข้าร่วมประชุม
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ในวาระการประชุมนันๆ และขอข้อมูลตามความจําเป็ น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
เลขานุการบริษัททําหน้าทีบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที
ต้องจัดทําขึน และนําเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการประชุม
ประธานกรรมการจะทําการจัดสรรเวลาการประชุมให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และในระหว่างการประชุมจะเปิ ด
โอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ โปร่งใส และเต็มที โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ น
เกียวข้องอย่างเป็ นธรรม
บริษั ทมีนโยบายให้กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถทีจะประชุม ระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพือ
อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยู่ใ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัด การร่วมด้วย โดยหลังจากการ
ประชุมจะมีการรายงานกรรมการผูจ้ ดั การให้ทราบถึงผลการประชุมด้วย
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 5 2562 มีการกําหนดการประชุมกรรมการบริษัในรอบปี 256
ดังนี
ครังที

รายการ

วัน เดือน ปี

เวลา

สถานที

B

1 256

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1 256

วันพุธที 26 กุมภาพันธ์ 256

15 00 น

ห้องประชุม 1 ABM

B

2 256

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 2 256

วันพุธที 1 พ ษภาคม 256

15 00 น

ห้องประชุม 1 ABM

B

256

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 256

วันอังคารที 11 สิงหาคม 256

15 00 น

ห้องประชุม 1 ABM

B

256

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 256

วันพ หัสบดีที 12 พ ศจิกายน 256

15 00 น

ห้องประชุม 1 ABM

หมายเหตุ การประชุมอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
55

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในการประเมินตนเองทุกๆ ปี โดยมีการกําหนด
บรรทัด านทีจะใช้เปรียบเทียบผลป ิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณ ์
บริษัทประเมินผลการป ิบตั ิงานของคณะกรรมการทังในรูปแบบคณะและรายบุคคล

56

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทได้กาํ หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจาณาให้อยู่ในลักษณะทีเปรียบเทียบได้กบั ระดับที
ป ิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าทีขอบเขตของบทบาทและความรับผิด ชอบ และผลการดําเนินงานของ
บริษัทโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้
ส่วนค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงนัน บริษัท พิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบ ผลการป ิบตั ิงาน
ของแต่ ล ะคน ประกอบกับ ผลการดํา เนิน 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
านทีได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผูจ้ ดั การตามเกณ ท์ ีเป็ นธรรม โดยผลประเมินจะถูกนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็ นผูส้ ง่ สารการประเมินดังกล่าวให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ
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การพั นากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษัท ล ในการเข้ารับ
การอบรมเกียวกับระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ทังทีจัดขึนภายในและภายนอกองค์กร
ฝ่ ายจัดการจะจัด เอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์เพืออํานวยต่อการทํางานของกรรมการใหม่ รวมถึง ช่ว ย
แนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่เสมอ
มีการกําหนดให้กรรมการผูจ้ ัดการรายงานแผนการพั นาและสืบทอดงานเพือให้ทราบเป็ นประจํา ทังนีเพือให้
เกิดความต่อเนืองในการดําเนินงานในกรณีทีกรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ ริหารระดับสูงไม่สามารถดํารงตําแหน่ง
หน้าทีต่อไปได้
มีก ารจัด โครงการสําหรับพั นาผู้บริหารโดยให้ก รรมการผู้จัด การรายงานเป็ นประจํา ทุก ปี ถึง สิงที ได้ท าํ ใน
ระหว่างปี โดยพิจารณาควบคู่ไปกับแผนสืบทอดงาน

9.1

ค ะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริห ารความเสียง เพื อป ิ บัติห น้าที เ พาะเรืองและเสนอเรืองให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี ซึงคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าทีตามทีได้กาํ หนดไว้
ในขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี

9.1.1 ค ะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 1 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ง
1 ดร ส ษดิ โชคชัยนิรนั ดร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายวิชยั พรกีรติว ั น์
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี ด ร ส ษดิ โชคชัย นิรนั ดร์ เป็ นผู้มี ค วามรู แ้ ละประสบการณ์เ พีย งพอทีจะทํา หน้า ที ในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงิน ทังนี ดร ส ษดิ โชคชัยนิรนั ดร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก Ma este
B si ess ool สหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโท สาขาการเงิน จาก o o B si ess ool สหราชอาณาจักร และ
ระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ เอกเศรษ ศาสตร์และการเงิน จาก e i e sit o Mel o e ออสเตรเลีย
ปั จจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการ และผูบ้ ริหารในหลายบริษัท โดยมีประสบการณ์การทํางานและมีความเชี ยวชาญในด้า น
การเงิน
อีกทังมีนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละประสบการณ์ในด้านบัญชีและ
บริหาร โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก o o B si ess ool สหราชอาณาจักร และ ระดับ
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ปริญญาตรี สาขาบัญชี BBA ( te atio al o am) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปั จจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารในหลายบริษัท โดยมีประสบการณ์การทํางานและมีความเชียวชาญในด้านการเงินและการบัญชี
เป้ าหมาย
เพือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุหน้าทีตามความรับผิดชอบ โดยควบคุมดูแลเรืองดังต่อไปนี (1) ทํา
ให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชือถือ (2) ป ิบตั ิตามข้อกําหนด และกฎหมายทีเกียวข้อง ( ) ตรวจสอบความเป็ น
อิสระและคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี และ ( ) ตรวจสอบผลการป ิบตั ิงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี และเพือ
จัดทํารายงานตามทีหน่วยงานกํากับดูแลภายนอกต้องการ
3. อํานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการดําเนินการ หรือมอบอํานาจให้สอบสวนเรืองสําคัญใดๆ ภายใต้ขอบเขต
หน้าทีความรับผิดชอบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในเรืองดังต่อไปนี (1) มีอาํ นาจทีจะว่าจ้างทีปรึกษาภายนอกทีเป็ น
อิสระมาให้คาํ แนะนํา ข้อคิดเห็น หรือช่วยดําเนินการสอบสวนในเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน ตามความรับผิดชอบ ใน
กรณีทีมีความจําเป็ นเพือให้การป ิบตั ิหน้าทีเป็ นไปด้วยดี ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท (2) มีอาํ นาจทีจะขอข้อมูลสารสนเทศตามที
ต้องการ และขอความร่วมมือตามคําร้องขอจากพนักงานของบริษัท และ ( ) มีอาํ นาจทีจะเชิญกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารหรือผู้
ทีเกียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ หรือเข้าร่วมประชุม ตลอดจนสามารถเชิญนักกฎหมาย ผูส้ อบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน หรือทีปรึกษาภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
. องค์ประกอบของค ะกรรมการตรวจสอบ
1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย คน
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงินเพียงพอจะทําหน้าที
สอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
5 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
6 คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึงให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
7 คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูแ้ ต่งตังเลขานุการบริษัทเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีช่วยเหลือการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการ นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
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5. คุ สมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรีอผูม้ ี อํานาจ
ควบคุมของบริษัท ด้งนีให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
เป็ นกรรมการทีไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือ ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริษัท
เป็ นกรรมการทีไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครึอ บริษัทร่วม
บริษัททีเกียวข้อง หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
เป็ นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทังในด้านการเงินและการบริหารงาน ของ
บริษัท บริษัทในเคริอ บริษัทร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
เป็ นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา ปี ก่อนได้รบั การแต่งตังเป็ น
กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมี ผลประโยชน์หรึอส่วน
ได้เสียนัน จะไม่มีผลกระทบต่อการป ิบตั ิหน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็ นอิสระ ก็สามารถ แต่งตังได้ โดยไม่ตอ้ งเว้น
ระยะเวลาดังกล่าว
เป็ นกรรมการทีไม่เป็ นผูท้ ีเกียวข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
เป็ นกรรมการทีไม่ได้รบั การแต่งด้งขึนเป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึงเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
สามารถป ิบตั ิหน้าที แสดงความเห็น หรือรายงานผลการป ิบตั ิงานตามหน้าทีทีได็รบั มอบหมายจาก คณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท รวมทังผูท้ ี เกียวข้องหรือญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว
6.� ความเป็ นอิสระ
ความเห็นทีเป็ นอิสระ หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจทีได็รบั มอบหมาย โดย
ไม่ตอ้ งคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ทีเกียวกับทรัพย์สนิ หรึอตําแหน่งหน้าที และไม่ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของ บุคคลหรือกลุม่
บุคคลใด รวมถึงสถานการณ์ใดๆ ทีจะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามทีพึงจะ เป็ น
กรณีทีถือว่าป ิบัติภารกิจโดยขาดความเป็ นอิสระ เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการ บริษัท
ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีของบริษัท เป็ นต้น ไม่วา่ จะด้วยความคุน้ เคย ความเกรงใจ หรึอด้วยเหตุผลใดๆ ที ส่งผลให้การป ิบตั ิ
ภารกิจเป็ นไปตามความต้องการของบุคคลหรอกลุม่ บุคคลเหล่านันจนทําให้เกิดเหตุการณ์ ดังนี
ละเว้นไม่ป ิบตั ิภารกิจตามทีได้รบั มอบหมาย
ยอมรับข้อเสนอหรือกระทําการใดๆ ในสิงทีไม่ควรกระทําและมีผลทําให้บริษัทและผูถ้ ีอหุน้ เสียหาย หรึอ
สูญเสียผลประโยชน์ทีควรจะได้รบั
ไม่แสดงความเห็นหรือไม่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการหรือต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างตรงไปตรงมา
ไม่มีการประสานงาน ปรึกษาหารึอ หรอไม่ให้ความร่วมมือกับกรรมการ ฝ่ ายบริหาร หรือเจ้าหน้าที ของ
บริษัททีตนป ิบตั ิภารกิจอยู่

107

ได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ที
เป็ นธุรกิจปกติใน านะเป็ นสถาบันการเงิน
ดําเนินรายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ ีเกียวข้องกับกรรมการตรวจสอบทีกระทํากับ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทเกียวกับการได้มาหรือจําหน่าย สินค้าหรือบริการทีมิได้ป ิบตั ิตามเงือนไขดังนี
การได้มาหรือจําหน่ายสินค้าหรือบริการนันอยูบ่ นพืน านของการดําเนินธุรกิจปกติ และ เป็ นเงือนไขการค้า
โดยทัวไปทีกําหนดโดยมีหลักเกณ ช์ ดั เจนและเป็ นทีเปิ ดเผย และ
ราคาสินค้าหรือค่าบริการเทียบเคียงได้กบั ราคาสินค้าหรือค่าบริการทีให้ลกู ค้ารายอืน
ดําเนินรายการใดๆ ทีเข้าข่ายรายการเกียวโยงกัน ซึงมิได้ได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของตลาด หลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
ดําเนินรายการอืนทีมิได้ป ิบตั ิตามทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
.� อํานาจของค ะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจดําเนินการดังต่อไปนี
ป ิบตั ิหน้าทีภายใต้ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบทีกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เชิญกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือเจ้าหน้าทีของบริษัท มาร่วมประชุมหรือชี แจงหรือตอบข้อซักถามในเรืองทีเกียวกับ
กิจการและการดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษั ทร่ว มทุน และโครงการร่วมทุน ทีอยู่ในขอบเขตหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรึกษาหารือผูเ้ ชียวชาญหรือทีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างทีปรึกษาหรือผูเ้ ชียวชาญภายนอก ในกรณีที
จําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ตรวจสอบและสอบสวนตามทีจําเป็ นในเรืองต่า งๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษั ทตามทีจําเป็ นเพือให้ก าร
ป ิบตั ิงานภายใต้หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สาํ เร็จลุลว่ งด้วยดี
. หน้าที ความรับผิดชอบ และการรายงานของค ะกรรมการตรวจสอบ
1 รายงานทางการเงิน
(1) สอบทานให้บริษั ทมีกระบวนการจัดทํา และการเปิ ด เผยข้อมูลในรายงานทางการเงิ นของบริษัทให้มีค วาม
ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น เพีย งพอ เชื อถื อได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับ ผู้สอบบัญ ชี และผู้บ ริห าร ที
รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส และประจําปี
2 รายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
(2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการเกียวโยง หรือรายการทีเกียวข้อง หรือรายการ ที
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
การควบคุมภายใน
(1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิผล
(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี และสํานักตรวจสอบภายในเกียวกับ ระบบการ
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ควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทังติดตามผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนัน

การตรวจสอบภายใน
(1) สอบทานให้บริษั ทมีหน่ว ยงานตรวจสอบภายในทีมีค วามเป็ นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในทีมี
ประสิทธิผล
(2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของส่วนตรวจสอบภายใน และอนุมตั ิกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน
( ) ร่ว มพิ จ ารณาให้ค วามเห็น ชอบในการแต่ง ตัง เสนอความดี ค วามชอบ โยกย้า ย ถอดถอน หรือ เลิ ก จ้า ง
รวมทังในการกําหนด และปรับค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบภายใน เพือสร้างความมันใจว่า หน่วยงานนีทําหน้าที
อย่างเป็ นอิสระ
( ) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน โดยเ พาะทีเกียวกับระบบควบคุมภายใน และ
กระบวนการจัดการทางการเงิน
(5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ขอ้ สังเกตงบประมาณ และอัตรากําลังของส่วนตรวจสอบภายใน เพือเสนอฝ่ าย
บริหารเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีของบริษัท
รวมถึง ทีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ทีเกือกูลกัน ไม่ซาซ้
ํ อน

5 การสอบบัญชี
(1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เพือให้ได้ผสู้ อบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ โดย
คํานึงถึงความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั
และประสบการณ์ของบุคลากรทีได้รบั มอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการป ิบตั ิงานในปี ที
ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผูส้ อบบัญชี ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบทีเสนอโดยผูส้ อบบัญชี รวมทังพิจารณาเหตุผลในการเปลียนแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลียนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
( ) เสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเห็นว่าจําเป็ น และเป็ นเรืองสําคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้
( ) สอบทานรายงานของผูส้ อบบัญชีทีจัดทํา เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนัน
(5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน
(6) รับทราบจากผูส้ อบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกียวกับพ ติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการผูจ้ ัดการหรือบุคคล
ซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามมาตรา 2 1 2 วรรค 2 มาตรา 05 06 0 0 10
11 12 หรือมาตรา 1 ของพ ร บ เมือผูส้ อบบัญชีได้พบ และดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทังต้องรายงาน
ผลการตรวจสอบในเบืองต้นให้แก่ สํานักงาน ก ล ต และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายใน 0 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
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6 การป ิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบทีเกียวข้อง
สอบทานให้บริษัทป ิบตั ิตาม พ ร บ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที
อืนใดทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสําคัญต่อคณะกรรมการ
บริษั ท ผู้ถีอหุ้น และผูล้ งทุนทัวไป เนืองจากรายงานดังกล่า วเป็ นการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และตรงไปตรงมาขอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้คณะกรรมการบริษัท มันใจได้ว่า ฝ่ ายจัดการได้มีการ บริหารงานอย่า งระมัดระวังและ
คํานึงถึง ผลประโยชน์ของผูถ้ ีอหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
รายงานกิจกรรมต่างๆ ทีทําอย่างเป็ นประจํา เพือคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึง กิจกรรมของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
� รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรองต่างๆ ไว้อย่า ง
ชัดเจน
�

สรุปรายงานกิจกรรมทีทําระหว่างปี

�

รายงานเกียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ ตรวจสอบภายใน

�

รายงานอืนใดที เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
รายงานสิงทีตรวจพบในทันที เพือคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขทันเวลา
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อสงสัยหรือสันนิษ านว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสงิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญใน ระบบการควบคุมภายใน
ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหดักทรัพย์ ข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รายงานอืนใดที เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
การรายงานต่อหน่วยราชการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิงทีมีผลกระทบอย่า งมีนัยสําคัญต่อ านะ
การเงิน และผลการดําเนินงานและได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารแล้วว่าจะต้องดําเนินการปรับปรุง
แก้ไข เมือครบกําหนดเวลาทีกําหนดไว้รว่ มกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเ ยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าว
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานสิงทีพบดังกล่าวต่อ
สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
การรายงานต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
รายงานกิจกรรมทีทําระหว่างปี ตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง
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รายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท
การกํากับดูแลกิจการทีดี
(1) สอบทานให้บริษั ท มีก ระบวนการพั นาการกํา กับดูแ ลกิ จ การที ดี อย่า งต่อ เนือง รวมทังให้แนวทาง และ
ข้อเสนอแนะทีจําเป็ นเพือการพั นา
(2) ให้ความสําคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกําหนดเรืองการกํากับดูแลกิจการทีดี ไว้เป็ นวาระประจําของการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริษัท
( ) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบั สําเนารายงานการมีส่ว นได้เสียตามมาตรา 1 แห่ง
พ ร บ จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีบริษัทได้รบั รายงานนัน
การบริหารความเสียง
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสียงอย่างเป็ นระบบมาตร านทีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
( ) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสียง คณะทํางานบริหารความเสียง และฝ่ ายบริหารในการพิจารณา และ
ให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสียงของบริษัท
10 ความรับผิดชอบอืนๆ
(1) ป ิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที และความรับผิดชอบทีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ในขณะทีความรับ ผิด ชอบในกิ จ กรรมทุก ประการของบริษั ท ต่ อ
บุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริษัททังคณะ
(2) ทบทวน และปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รเกี ยวกั บ คณะกรรมการตรวจสอบนี ให้ ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของบริษัทเป็ นปกติปีละครัง
( ) มีหน้าทีตามทีตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดเพิมเติม
9. วาระการดํารงตําแหน่ง
1 1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตามทีได้กาํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท
1 2 กรรมการตรวจสอบทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ
1 กรรมการตรวจสอบทีประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยืนหนัง สือลาออกให้บริษั ททราบล่ว งหน้า
พอสมควรพร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย
1 กรณีทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษั ท
แต่งตังบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพือให้มีจาํ นวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่
ชักช้า โดยบุคคลทีเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนนันจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึงตนแทน
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1 5 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(2) ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
( ) ตาย
( ) ลาออก
(5) ถูกถอดถอน
(6) ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุด หรือคําสังทีชอบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่ในความผิดทีกระทําด้วย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
( ) เป็ นบุคคลล้มละลาย
10. การประชุมค ะกรรมการตรวจสอบ
10 1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ ครัง และต้องมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมของการประชุม แต่ละครัง
อย่างชัดเจน โดยนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
ก่อน ประชุมทุกครัง ในกรณีทีประธานกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความจําเป็ นเร่งด่วน อาจแจ้งให้กรรมการ
ตรวจสอบทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก็ได้
10 2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ ในกรณีทีมีค าํ ขอจากสมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริษั ท เพือพิจารณาประเด็นต่างๆ ซึงต้อง
นํามา หารือร่วมกัน
10 กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง หรือต้องมีก รรมการตรวจสอบเข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการตรวจสอบทังหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
10 ในกรณีทีประธานกรรมการตรวจสอบลาประชุม หรือไม่สามารถป ิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึงมา
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
10 5 กรรมการตรวจสอบคนหนึงมีเสียงหนึงเสียงในการลงคะแนน การวินิจ ัยชี ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
10 6 กรรมการตรวจสอบผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ ในวาระที พิ จ ารณา กรรมการตรวจสอบคนนั นต้อ งไม่ ร่ ว ม
พิจารณาให้ความเห็นในเรืองนันๆ
10 7 การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุม ซึงถือว่ามีผลสมบูรณ์เสมือนหนึง
ว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมือมตินนๆ
ั ได้รบั การลงนามรับรองโดยกรรมการตรวจสอบทุกคน ทุกครัง
10 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
10 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ ีได้รบั มอบหมายเป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม และ จัดทํา
รายงานการประชุม
10 10 ต้องมีการนําส่งรายงานการประชุมทุกครังให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อน
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วันประชุมครังถัดไป โดยจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังนําส่ง รายงานการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษัทเพือรับทราบ
10 11 คณะกรรมการตรวจสอบมี อ ํา นาจเชิ ญ กรรมการบริ ห าร ผู้บ ริ ห าร หรื อ ผู้ที เกี ยวข้อ งมาให้ถ ้อ ยคํา หรื อ
ข้อ มูล อัน เป็ น ประโยชน์ หรือ เข้า ร่ว มประชุม ตลอดจนสามารถเชิ ญ นัก กฎหมาย หรือ ผู้ส อบบัญ ชี หรือ ผู้
ตรวจสอบภายใน หรือทีปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้
10 12 จัด ให้มี ก ารประชุม ร่ว มกับผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท โดยไม่มีฝ่ ายจัด การเข้า ร่ว มด้ว ย อย่า งน้อยปี ละ 1 ครัง
เพือหารือแลกเปลียนความคิดเห็นกันในประเด็นทีอาจเกียวข้องกับฝ่ ายจัดการ หากพบประเด็นปั ญหา
การป ิบัติงานทืเกียวเนืองกับหน้าทีของค ะกรรมการตรวจสอบ
ในการป ิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรคํานึงถึงการป ิบตั ิงานทีเกียวเนืองกับเจ้าหน้าทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอคํา อธิ บายจากฝ่ ายจัด การเกี ยวกับผลแตกต่า งทีสําคัญ ๆ ในงบการเงิ น
ระหว่าง ปี ปัจจุบนั กับปี ก่อนๆ (การพิจารณาทบทวนนีอาจทําในทีประชุมของคณะกรรมการบริษัทก็ได้) และ
พิจ ารณา ร่ว มกับฝ่ ายจัด การถึง บทรายงาน การวิเ คราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัด การ ( Ma a eme t s
is ssio a A al sis หรือ M A) ทีปราก ในรายงานประจําปี
คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผูส้ อบบัญชีถึงขอบเขตทีผูส้ อบบัญชีได้พิจารณา ทบทวนบทรายงาน
การ วิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายดัดการ และพิจารณาว่า ข้อมูลทีปราก ในบทรายงาน การวิเคราะห์และ
คําอธิบายของฝ่ ายจัดการ และสารสนเทศอืนใดทีปราก ในรายงานประจําปี มีความสอดคล้องกับสารสนเทศที
ปราก ในงบการเงินหรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชีรายงานว่า มีปัญหาการรายงานทางการเงินที
สําคัญอะไรบ้างทีต้องปรึกษาหารึอร่วมกันในระหว่างงวดบัญชี และฝ่ ายจัดการได้มีการแก้ไขปั ญหานันแล้ว
หรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรประชุมเป็ นการเ พาะกับผูส้ อบบัญชีเพือขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรีอง
ต่างๆ เช่น คุณภาพของเจ้าหน้าทีบัญชีและการเงิน และคณะผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท รวมทังเรืองทีผูส้ อบ
บัญชี มีความกังวลมากทีสุด และเชือว่ามีสงอื
ิ นอีกหรือไม่ทีควรปรึกษาหารือร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึงไม่ได้ หยิบยกขึนมาหรืออธิบายไว้ทีอืน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ควรพิจารณาว่า ควรหรือไม่ทีผูส้ อบบัญชีจะประชุมกับ
คณะกรรมการบริษั ททังคณะ เพือหารือถึ ง ประเด็ นสําคัญ ๆ เกี ยวกับ งบการเงิ น และเพือตอบข้อชัก ถามที
กรรมการอืนหยิบยกขืนมา
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอคําอธิบายจากประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้านการเงินของบริษัท และผูส้ อบ
บัญ ชี เกี ยวกับ การเปลียนแปลงมาตร านการบัญ ชี ห รื อ กฎเกณ ์ต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานทางการที กํา กับ
ควบคุมดูแลที เกียวข้องกับกิจการและมีผลต่องบการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรหารือร่วมกับฝ่ ายบริหารและผูส้ อบบัญชีถึงเนือหาสําคัญๆ ของปั ญหาทีหยิบ
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ยกขึน มาโดยนักกฎหมายภายในและภายนอกบริษัทเกียวกับคดีความในศาล ภาระทีอาจเกิดขึนภายหน้า สิทธิ
เรียกร้องหรือการถูกประเมินผลทางคดีความใดๆ ( laims o Assessme ts) คณะกรรรมการตรวจสอบควร
พิจารณาด้วยว่าปั ญหาดังกล่าวข้างต้นได้ปราก ในงบการเงินแล้วหรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรทบทวนยอดการตังค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตังสํารองหรือประมาณการ
ทีมี อยู่โดยฝ่ ายจัดการและเนือหาสําคัญทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรดูเกียวกับปั ญหาภาษีเงินได้ทียืนต่อกรมสรรพากร ว่าอาจมีรายการสําคัญใดๆ ที
อาจมีปัญหากับกรมสรรพากร และควรสอบถามเกียวกับสถานภาพของการตังสํารองภาษี ทีเกียวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจากฝ่ ายจัดการของบริษัท (Ma a eme t
ep ese tati e ette ) ซึงได้ให้ไว้กบั ผูส้ อบบัญชี และซักถามเกียวกับความยุง่ ยากใดๆ ในการได้มาซึงหนังสือ
นัน หรือสิงทีรับรอง ( ep ese tatio s) เ พาะเรืองใดๆ ในหนังสือนัน
การดําเนินการอืนใดทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
การประเมินผลการป ิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประเมิน ผลการป ิบัติ ง านตนเองเป็ น ประจํา ทุก ปี โดยการประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพือให้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาน
ระหว่างปี ทีผ่านมา เพือให้นาํ มาแก้ไขและเพิม ประสิทธิภาพในการทํางานโดยการประเมินผลการป ิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ได้ใช้แนวทางแบบประเมินทีเสนอแนะโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนํามาปรับปรุงเพือให้เหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหว้ ข้อด้งนี
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมของค ะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561และ 2562 บริษัท มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5 และ 5 ครัง ตามลําดับ โดยการเข้า
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี

ชือ

จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม จํานวนครังทีประชุมทังหมด
ปี 2561

1 ดร ส ษดิ โชคชัยนิรนั ดร์

55

2 นายวิชยั พรกีรติว ั น์

5

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

55
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ปี 2562

9.2.2� ค ะกรรมการบริหาร
ณ วันที 1 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและ หรือผูบ้ ริหาร จํานวน ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ง
1 นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร
2 นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริหาร
นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริหาร
โดยมีนางอภิรตี สกุลอินทร์เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบของค ะกรรมการบริหาร
� คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผูบ้ ริหารตามทีเห็นสมควรเข้า
ทําหน้าทีกรรมการบริหาร นอกจากนีกรรมการผู้จัด การจะดํารงตําแหน่ง เป็ นประธานกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง ทังนี
คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า คน
� คณะกรรมการบริหารเป็ นผูแ้ ต่งตังเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยอาจเป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ หรือ บุคคล
อืนทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพือช่วยเหลือการทํางานของคณะกรรมการบริหารเกียวกับการนัดหมายการประชุม
จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
วาระการดํารงตําแหน่ง
� กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นระยะเวลา ปี
� กรรมการบริหารทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก โดยไม่เป็ นการต่อวาระ
โดยอัตโนมัติ
� นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งเมือ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ ศ
(รวมทังทีได้มีการ
แก้ไขเพิมเติม)
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
ศาลมีคาํ สังให้ออก
สิทธิการออกเสียง
กําหนดให้กรรมการบริหาร คน มีสิทธิออกเสียงได้ เสียง การวินิจ ัยชีขาดของทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้
ถื อ เสีย งข้า งมาก ถ้า คะแนนเสีย งเท่า กัน ให้ประธานในทีประชุม ออกเสีย งเพิมขึนอีก เสีย งเป็ น เสีย งชี ขาด ทังนี หาก
กรรมการบริหารคนใดมีสว่ นได้เสียในเรืองทีพิจารณา กรรมการบริหารคนนันต้องไม่รว่ มพิจารณาให้ความเห็นในเรืองนัน
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การประชุม
� คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการ
กําหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการบริหารทราบล่วงหน้าและให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ
� การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการบริหารทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
� ในกรณีทีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถป ิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการบริหารทีเหลือเลือก
กรรมการบริหารคนหนึงเป็ นประธานในการประชุม
� คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลทีเกียวข้อง หรือบุคคลทีเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในวาระการ
ประชุมนันๆ และขอข้อมูลตามความจําเป็ น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
� เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ทําหน้าทีบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม
ขอบเขตอํานาจหน้าที
� พิจารณากลันกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
� กําหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกําหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท และอนุมตั ิหลักเกณ ก์ ารลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
� พิจารณา และดําเนินการในประเด็นทีสําคัญซึงเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท
� พิจารณากลันกรอง และให้ขอ้ เสนอแนะงานทุกประเภททีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
� พิจารณาแต่งตังกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)
� ดูแ ลและติ ด ตามผลการจัด การบริษั ท ให้เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนการดํา เนิน งาน และงบประมาณประจํา ปี ที
คณะกรรมการบริษัทกําหนด และอนุมตั ิ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ
� พิจารณากลันกรองเรืองทีกรรมการผูจ้ ดั การนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือ
อนุมตั ิ
� อนุม ัติ ก ารบรรจุ แต่ง ตัง ถอดถอน และโยกย้า ยพนัก งานอาวุโ สระดับรองกรรมการผู้จัด การ หรือตํา แหน่ง อืนที
เทียบเท่า รวมทังการอนุมตั ิอตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อืนแก่บคุ คลดังกล่าว
� อนุมตั ิเรืองเกียวกับการเงิน และทรัพย์สนิ ของบริษัทตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ
� มอบหมาย หรือ แนะนํา ให้ก รรมการผู้จัด การพิจ ารณา หรือ ป ิบัติ ใ นเรืองหนึงเรืองใดทีคณะกรรมการบริห าร
เห็นสมควร
� แต่งตังคณะทํางานเพือพิจารณาเรืองหนึงเรืองใดทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
� พิจารณา และนําเสนอเรืองทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรืออนุมตั ิ
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� พิจารณาเรืองอืนใดหรือปฎิบตั ิหน้าทีอืนใดทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
� ดูแลและติดตามผลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสียง

การประเมินผลการป ิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารมีการประเมินผลการป ิบตั ิงานตนเองเป็ นประจําทุกปี โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแบบรายคณะ เพือให้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานระหว่างปี ทีผ่านมา
เพือให้นาํ มาแก้ไขและเพิม ประสิทธิภาพในการทํางานโดยการประเมินผลการป ิบตั ิงานของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบ
ประเมินทีเสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนํามาปรับปรุงเพือให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหว้ ข้อด้งนี
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

9.2.3� ค ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ณ วันที 1 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จํานวน ท่าน ดังนี
ชือ
ตําแหน่ง
1 นายวิชยั พรกีรติว ั น์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2 นายพนม ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของค ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1 2560 ได้มีมติก าํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ไว้ดงั นี
ด้านการสรรหา
1 กําหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณ ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2 คัดเลือกและเสนอชื อบุค คลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็ นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด เพือดํา รง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง (ผูบ้ ริหารระดับสูง หมายถึงผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษัท)

117

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
ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบทีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลียนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจ
เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของบริษัท
5 ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเนืองในการบริหารทีเหมาะสมสําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เป็ นประจําทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6 ดําเนินการอืนใดตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด

ด้านการพิจาร าค่าตอบแทน
1 กําหนดนโยบาย หลักเกณ ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ และ หรือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(แล้วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณ ท์ ีชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมเป็ นไปตามแนวป ิบตั ิทีดี ซึงจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบ
2 ดูแลให้กรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบ
ดําเนินการอืนใดตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
วาระการดํารงตําแหน่งของค ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทนมีว าระการดํารงตําแหน่ง คราวละ ปี และให้เ ป็ นไปตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท
2 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึงพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก
ในกรณีทีกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระ
ได้ ซึงส่งผลให้มีจาํ นวนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตํากว่า คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตังกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้มีจาํ นวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน เดือนนับจากวันทีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
เพือให้เกิดความต่อเนืองในการป ิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
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การเข้าร่วมประชุมของค ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ในปี 2561 และ 2562 บริษัท มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปี ละจํานวน 2 ครัง ตามลําดับ
โดยการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี

ชือ

จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม จํานวนครังทีประชุมทังหมด
ปี 2561

ปี 2562

1 นายวิชยั พรกีรติว ั น์

22

22

2 นายพนม ควรสถาพร

22

22

22

22

นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

9.2. � ค ะกรรมการบริหารความเสียง
ณ วันที 1 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสียง ประกอบด้วย กรรมการและ หรือผูบ้ ริหาร จํานวน 7 ท่าน
ดังนี
1
2

5
6
7

ชือ
ตําแหน่ง
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริหารความเสียง
นายปองธรรม แดนวังเดิม
รองประธานกรรมการบริหารความเสียง
นางณัชปภา ควรสถาพร
กรรมการบริหารความเสียง
นางอภิรตี สกุลอินทร์
กรรมการบริหารความเสียง
นางจันทร์เพ็ญ แก้วกลินจันทร์
กรรมการบริหารความเสียง
นายพ ทธิพล สร้อยสุวรรณ
กรรมการบริหารความเสียง
นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ
กรรมการบริหารความเสียง
โดยมีนายรัตพงษ์ วงศ์คม เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสียง

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของค ะกรรมการบริหารความเสียง
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1 2560 ได้มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความ
เสียง ไว้ดงั นี
1. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสียงโดยรวมของบริษัท พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็ นผูป้ ฎิบัติตาม
นโยบาย และแนวทางทีวางไว้ รวมถึงกําหนดหน้าทีให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการป ิบตั ิต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสียง
2. ทบทวน และปรับปรุ งระบบการจัดการบริหารความเสียงของบริษัทให้มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลอย่างต่อเนือง และ
กําหนดให้มีก ารประเมินผล และติด ตามการบริหารความเสียงให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางทีกําหนดไว้อย่า ง
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สมําเสมอ
3. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียงทีสําคัญในด้านต่าง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างเป็ นระบบ และ
ต่อเนือง เพือให้มนใจว่
ั าการประเมินความเสียงได้ครอบคลุมทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีปอ้ งกัน หรือ
ลดระดับความเสียงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้
. รายงานความเสียง และข้อเสนอแนะตามทีคณะกรรมการบริหารความเสียงได้รบั จากการป ิบตั ิหน้าทีตามก บัตร
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ และในกรณี ทีมีเรืองสําคัญซึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษั ทอย่า งมีนัยสําคัญ ต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาโดยเร็ว
5. ป ิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
าระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารค ามเสี ง
1. คณะกรรมการบริหารความเสียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง ยกเว้น
กรรมการบริหารความเสียงทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ซึงจะครบวาระการดํารงตําแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้
2. กรรมการบริหารความเสียงทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสียงพ้นจากตําแหน่งเมือ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณ สมบัติ หรือมีล ักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทังทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติม
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
ศาลมีคาํ สังให้ออก
. .� การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด จะดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมือ
กรรมการทีดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจาํ เป็ นทีจะต้องแต่งตังกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเพิม คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงสุด โดยใช้หลักเกณ แ์ ละวิธีการสรรหา ซึงพิจารณา
ถึงความรู ค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทํางานประกอบการพิจารณา เพือกําหนดตัวบุคคลทีมีความเหมาะสมทังด้าน
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ามาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงสุด ทังนี บุคคลทีได้รบั
การแต่ง ตังให้ด ํารงตําแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง สุด ของบริษั ท จะต้องมี คุณ สมบัติค รบถ้ว นตามมาตรา 6 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 ก หมายอื น และ
ก ระเบียบทีเกียวข้อง โดยมีหลักเกณ ก์ ารสรรหาดังต่อไปนี
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. .1.� การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
มีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
มีความซือสัตย์สจุ ริตและจริยธรรม
สามารถระบุและจัดการกับความเสียงทีสําคัญของบริษัท
มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กบั งานทีรับผิดชอบอย่างเต็มที
ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
หรือ
กรรมการในนิติบคุ คลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์
ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอืน เว้นแต่จะแจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีบริษัททําขึนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิมขึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็ นผูท้ ีมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดโดยก หมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จํากัด ก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการทีกํากับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการทีเป็ น
กรรมการอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามทีบริษัทและคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดด้วย
หลักเกณ ใ์ นการสรรหากรรมการบริษัท มีดงั ต่อไปนี
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง 1 2 ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดนันต้องมีถินทีอยู่ในประเทศไทยและมีคณ
ุ สมบัติตามทีก หมายกําหนด ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เลือกตังกรรมการตามหลักเกณ แ์ ละวิธีการดังต่อไปนี
1)
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง
2)
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
1 เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที
เลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
)
ในกรณี ทีเลือกตังบุค คลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้บุคคลทีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ประธานทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี
ขาด
2. วาระในการประชุม ผูถ้ ื อหุ้นสามัญประจําปี 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 หลัง ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่
ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
3. นอกจากพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมือตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
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ก หมาย ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออก หรือศาลมีคาํ สังให้ออก
. ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี 3 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง 1 2 ของจํานวน
หุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามก หมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้า
เป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ ันจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดย
บุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ามาแทน ทังนี
มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี 3 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่

1.
2.

3.

.

5.

6.

. . .� การสรรหาคณะกรรมการตร จสอบและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดงั นี
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริษัท ทังนี ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน ด้วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามก หมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี
น้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร 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 ห้บริการทางวิชาชีพใด ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษาก หมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง
ได้รบั ค่าบริการเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จ ากบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่ว ม ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอ าํ นาจ

122

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เ ป็ นกรรมการทีได้ร ับการแต่ง ตังขึนเพือเป็ นตัว แทนของกรรมการของบริษั ท ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ื อหุ้นซึงเป็ 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
1 . ซึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็ นไปตามนิยามทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
คุณสมบัติของกรรมการตร จสอบ
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. มีหน้าทีในลักษณะเดีย วกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ ว่า ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
. มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีใน านะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ทีมีความรู แ้ ละประสบการณ์ด า้ นการบัญ ชีหรือการเงิ นเพียงพอทีจะสามารถทําหน้า ทีในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงินได้ นอกจากนี บริษั ทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอืน 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 ซึงมีคุณสมบัติความเป็ 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 นกรรมการตรวจสอบเพือให้กรรมการตรวจสอบมีจ าํ นวนครบตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลทีเป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตนทดแทน กล่าวคือเมือกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงจนมีจาํ นวนตํากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตังให้ครบจํานวนภายในระยะเวลาไม่
เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันทีคณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนน้อยกว่า 3 คน
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. . .� การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท ทีสามารถ
บริหารงานในเรืองทีเกียวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ เพือทําหน้าทีบริหารจัดการงานประจําทีเกินอํานาจหน้าทีของกรรมการ
ผูจ้ ัดการและกลันกรองดูแลงานบริหารเพือนําเสนอเรืองทีมีสาระสําคัญ ต่อคณะกรรมการบริษั ท ทังนี คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน
. . .� การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษั ท จะเป็ น ผู้แ ต่ง ตังคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน โดยคัด เลือกจากกรรมการที มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดําเนินหน้าทีสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผูเ้ ลือกกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึงเป็ นกรรมการอิสระ 1 คน มาดํารงตําแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการสรรหา
และกํา หนดค่ า ตอบแทน เพือช่ ว ยเป็ น แกนหลัก ในการผลัก ดัน ให้ก ารป ิบัติ ห น้า ที ของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างอิสระ ทังนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน
. . .� การสรรหาคณะกรรมการบริหารค ามเสี ง
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง และประธานกรรมการบริหารความเสียง โดยคัดเลือกจาก
กรรมการ และ หรือผูบ้ ริหาร และ หรือผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรู ค้ วามชํานาญด้านการบริหารความเสียง หรือความรู ค้ วามชํานาญใน
อุตสาหกรรมทีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ ทังนี คณะกรรมการบริหารความเสียงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสียงอย่างน้อย
3 คน
. . .� การสรรหากรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการของบริษัท และ หรือ ผูท้ ีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตังกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากบุคคลทีมีความรู ค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
. .� การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัท ่อ และบริษัทร่ ม
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
ุ สมบัติและประสบการณ์ทีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัท
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ย่อยและบริษั ทร่ว มนัน ซึงจะทําหน้าทีติด ตามการดําเนินงานของบริษั ทย่อยและบริษั ทร่วมอย่า งใกล้ชิดเพือให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายทีบริษัทได้กาํ หนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย
. .� การดูแลเรืองการ ช้ข้อมูลภา น
บริษัทให้ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนําความลับและ หรือข้อมูลภายในของบริษัททียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทังต้องไม่ทาํ การซือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทังนี บริษัทได้กาํ หนดแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี
1. ให้ความรู แ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทเกียวกับหน้าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 5 และบทกําหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม รวมทัง
การรายงานการได้ม าหรือ จํา หน่า ยไปซึงหลัก ทรัพ ย์ข องตนเอง คู่ส มรส และบุต รที ยัง ไม่บ รรลุนิติ ภ าวะต่อ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 2 6 และบทกํา หนดโทษตามมาตรา 2 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม
2. กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทํา และเปิ ดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพย์ ตามมาตรา 5 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
ผลหรืออาจมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื อขายหลัก ทรัพย์ของบริษั ทในช่ว ง 3 วันก่อนทีงบ
การเงินหรือข้อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 2 ชัวโมงภายหลังจากทีข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผูท้ ีเกียวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนันให้ผอู้ ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้ง
ข้อมูลนันต่อตลาดหลักทรัพย์ ทังนี หากมีการกระทําอัน ่ า ื นระเบียบป ิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็ นความผิดทาง
วินยั ตามข้อบังคับการทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตังแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน
เป็ นหนังสือ การภาคทัณ ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน
. .� ค่าตอบแทนของผู้สอบบั ชี
บริษัท ว่าจ้าง บริษัท สํานักงาน ดร วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึงได้รบั ความเห็นชอบ
จากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เป็ นผูส้ อบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ มีความน่าเชือถือและไม่มีความสัมพันธ์และ หรือมี
ส่วนได้สว่ นเสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้อง ซึงมีรายชือผูส้ อบบัญชี ดังนี
(1) รศ ดร วิรชั อภิเมธีธาํ รง
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ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 1 7
(2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 1 6
( ) นาย อภิรกั ษ์ อติอนุวรรตน์
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 5202
( ) นาย ปรีชา สวน
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 671
ซึงในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยได้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัท
ย่อยในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี
ชือบริษัทผูจ้ ่ายค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

1 655 000 บาท

บริษัท สถาพรธนาพั น์ จํากัด

2 000บาท

บริษัท ภาประภัส จํากัด

2 0 000 บาท

บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด

5 000 บาท

หมายเหตุ ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ของบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี
2562 ของบริษัทเป็ นจํานวนไม่เกิน 1 655 บาท
ค่าบริการอืน (

A

)

ชือบริษัท

ค่าสอบบัญชี

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

6 2 5 บาท

บริษัท สถาพรธนาพั น์ จํากัด

1 บาท

บริษัท ภาประภัส จํากัด

2 255 บาท

บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด
. .� การประเมินการป ิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมันทีจะยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน โดยในปี ทีผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาการกับกับดูแลกิจการทีดี อยู่ในระดับดีมาก ในปี 2562 จากระดับดี ในปี 2561
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บริษัทยังได้มีการเปิ ดเผยหลักการกับกับดูแลกิจการทีดีทีบริษัทยังไม่ได้ป ิบตั ิ ดังนี
หมวด
การคํานงถงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ความรับผิดชอบของ
ค ะกรรมการ

ข้อ
ประเด็น
01 บริษัทได้จดั ทํารายงานความ
รับผิดชอบทางสังคมหรือไม่

เหตุผล
บริษัทยังไม่มีการจัดทํารายงานความยังยืน
ตามหลัก แต่บริษัททํารายงานความ
รับผิดชอบทางสังคมระบุอยู่ในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงข้อมูลประจําปี

21 คณะกรรมการจัดตังหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในขึนเป็ น
หน่วยงานหนึงภายในบริษัท
หรือไม่อย่างไร

บริษัทยังไม่ได้จดั ตังหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ภายในบริษัท แต่บริษัทมีการว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบ โดย
หน่วยงานนีขึนตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปั จจุบนั การลงมติในทีประชุมกรรมการมี
ข้อกําหนดว่าต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 1
ใน 2 ตามหลักของกรมพั นาธุรกิจการค้า

2 บริษัทได้กาํ หนดนโยบาย
เกียวกับจํานวนองค์ประชุมขัน
ตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะ
ลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ
ว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยว่า
2 ใน ของจํานวนทังหมด
หรือไม่
6 ในปี ทีผ่านมากรรมการทีไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารได้มีการประชุมระหว่าง
กันเองหรือไม่อย่างไร
6 ประธานกรรมการของบริษัท
เป็ นกรรมการอิสระหรือไม่

ในปี ทีผ่านมาไม่มีการประขุมกรรมการทีไม่
เป็ นผูบ้ ริหาร เนืองจากไม่มีสาเหตุให้เกิดการ
ประชุม
ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็ นกรรมการ
อิสระ แต่ประธานกรรมการบริษัทมิได้มี
ความสัมพันธ์ใดๆกับกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
รวมทังกรรมการบริหาร

. . จริ รรม นการดําเนิน ุรกิจ
บริษัทมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ซึงผูบ้ ริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็ น แนวทางป ิบตั ิในการทํางานใน านะตัวแทนของบริษัท
ดังนี
1. ดหลักนิติ รรม
บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ อีกทังเป็ นหน้าทีของผูบ้ ริหารและพนักงานทีจะต้องรู ร้ ะเบียบข้อบังคับของบริษัท
ก หมายทีเกียวข้อง รวมทังก หมายทีจะประกาศใช้ในอนาคตซึงมีผลกระทบต่อ การบริหารงานและการทํางานของตน
แนวทางป ิบตั ิ
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1.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจ ในก ระเบียบทีใช้เป็ นหลักในการป ิบตั ิงานของทางราชการทังทีมีผล
ใช้บงั คับแล้วและทีจะมีผลใช้บงั คับในอนาคตอันใกล้
1.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคูแ่ ข่ง หรือข้อมูลจําเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วย
ก หมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงทีจะไม่เปิ ดเผยข้อมูล ของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค่าหรือบุคคลอืน
. มีค ามโปร่ง ส
การตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานของบริษัท เป็ นไปด้วยความโปร่งใสทีสามารถเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทังหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้ก หมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีป ิบตั ิของบริษัททีเกียวข้องกับการป้องกันมิให้
ความลับทางการค้ารัวไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า
แนวทางป ิบตั ิ
2.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องจัดทํารายงานทางการบัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดําเนินงาน เพือแสดง านะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ตามความเป็ นจริง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตร านการบัญชี มีความน่าเชือถือสามารถตรวจสอบได้และ
หรือตามทีคณะกรรมการตรวจสอบจะกําหนด
2.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องป ิบตั ิตามกระบวนการจัดซือ จัดจ้าง ให้เป็ นไปตามนโยบายของ บริษัท อย่างเคร่งครัด มี
ความโปร่งใสชัดเจน เป็ นธรรมต่อทุก ่ าย
ในกรณีทีบริษัทคู่คา้ มีผบู้ ริหาร พนักงาน ่ ายขาย หรือผูถ้ ือหุน้ เป็ นญาติหรือบุคคลผูอ้ ยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกับผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานของบริษัท ผูบ้ ริหารหรือพนักงานผูน้ นของบริ
ั
ษัทต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบเป็ นหนังสือทันที และให้หลีกเลียงไม่ ข้อง
เกียวกับธุรกรรมการจัดซือจัดจ้างนัน
2.3 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องป ิบตั ิตามคู่มือแจกแจงอํานาจดําเนินการของบริษัท อย่างเคร่งครัด
2. ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเกียวข้องกับกระบวนการจัดซือ จัดจ้าง รวมตลอดทังญาติและผูอ้ ยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน
ควรหลีกเลียงการไปร่วมกิจกรรมต่าง รวมทังการรับประทานอาหารหรือเล่นกี ากับบริษัทคู่คา้ หากเป็ นกรณีจาํ เป็ นทีหลีกเลียงไม่ได้
ควรมีตวั แทนของบริษัท เข้าร่วมมากกว่าหนึงคนและต้องแจ้ง เป็ นหนังสือให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบก่อน
. ตังมัน นค าม ุติ รรมและค ามมีคุณ รรม
บริษัทตังมันในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนืองในการดําเนิน
ธุรกิจ อีกทังไม่เลือกป ิบัติต่อผูห้ นึงผูใ้ ดอย่างไม่เป็ นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่า
เทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ
แนวทางป ิบตั ิ
3.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องให้ความเป็ นธรรม และไม่เลือกป ิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียในการดําเนินธุรกิจ การให้สทิ ธิประโยชน์
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แก่ลกู ค้าควรยึดถือหลักป ิบตั ิและแนวนโยบายของบริษัท
3.2 ผูบ้ ริหารต้องบริหารงานด้วยความสุขุมรอบคอบ เพือทําให้ผถู้ ือหุน้ มีค วามเชื อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการ
ดําเนินการใด กระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ทังหลาย
3.3 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องให้ความเป็ นธรรม และไม่เลือกป ิบตั ิใ นข้อกําหนดการจ้างงาน หมายรวมถึง การสรรหา
บุค ลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์จากการจ้า งงาน การปรับเลือนตําแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการ
ป ิบตั ิงาน การ ึ กอบรม การป ิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ การสินสุดสภาพการ
จ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทํางานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีสว่ นร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็ นต้น
3. ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการทีเหนือความคาดหวังกับลูกค้าเสมอ รวมทังให้บริการลูกค้าด้วยความซือตรง
และเป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า
3.5 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องป ิบตั ิตามเงือนไขทางการค้าทีมีต่อคู่คา้ เจ้าหนี อย่างซือตรงและเป็ นธรรม กรณีทีไม่สามารถ
ป บิ ตั ิตามเงือนไขได้ให้แจ้งต่อคู่คา้ เจ้าหนี เพือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
. ห้ค ามสําคั ต่อลูกค้า
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท ให้ความสําคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการ ควบคุมดูแลสินค้าและการบริการให้มีคณ
ุ ภาพ
อันส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
แนวทางป ิบตั ิ
.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องรู แ้ ละทําความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัท เป็ นอย่างดี รวมทัง ต้องให้ขอ้ มูลทีถูกต้อง
ครบถ้วนแก่ลกู ค้า
.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนจะเสนอสินค้าหรือบริการ
ต่อ ลูก ค้า เพือสนองตอบความต้อ งการของลูก ค้า ได้อ ย่า งถูก ต้อ ง รวมทังต้อ งสนใจใ ่ หา ข้อ มูล ความรู อ้ ยู่เ สมอ และสังสม
ประสบการณ์ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน เพือเพิมความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
.3 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องป ิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลกู ค้า และใช้วาจาทีสุภาพกับลูกค้า
. ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องมีทศั นคติทีดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสําคัญต่องานบริการและป ิบตั ิอย่างเต็มที อันส่งผล
ให้งานบริการมีคณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูค่ วามเป็ นเลิศด้าน บริการ
.5 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของลูกค้า
. มีค ามรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพึงมีตอ่ สังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็ นภารกิจหลักทีจะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรม
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ทีเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
แนวทางป ิบตั ิ
5.1 ผู้บริหารและพนัก งานพึง มีส่ว นร่ว ม หรือจัด ให้มีกิ จ กรรมเพือสาธารณประโยชน์ในการพัฒ นาและบริก ารสัง คม อาทิ
กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสิงแวดล้อม เป็ นต้น ตามทีบริษัท จะจัดให้มีขึนเป็ นคราว
5.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิงแวดล้อม ตลอดจน
พยายามให้บริษัท สามารถหลีกเลียงการกระทําทีจะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม และระบบ
นิเวศน์ทีเกียวข้อง
. ม่เกี ข้องกับการเมือง
บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รั ธรรมนูญ ทังนีบริษัทจะวางตัวเป็ นกลาง
แนวทางป ิบตั ิ
6.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่ใช่ต าํ แหน่งหน้าที เวลา ทรัพย์สิน หรือสิงอํานวยความสะดวกอืนใดของบริษัท ในการเอือ
ประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมใด ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง
6.2 กิจกรรมใด ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกของ องค์กรทางการเมือง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.� นโ บา ภาพร ม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย เศรษ กิจ สังคมและสิงแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึงบริษั ทหวังว่า การดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กนั ไปด้วย
2. การดําเนินงาน
เพือให้การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็ นรูปธรรม บริษัทจึงได้มีการจัดตัง
คณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ ดังนี
( ) ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
( ) ดําเนินการสือสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค า้ ผูร้ บั เหมา และผูท้ ีเกียวข้องทุกคน รู ้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
( ) กําหนดแผนงานทีเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชีวัด ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัททีกําหนดอย่างสอดคล้องและสนับสนุนตัวชีวัดผลงานของสายงาน
( ) จัดทํางบประมาณ ติดตามประเมินผลงานตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ าย
และแผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทัง ทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
( ) ออกเกณ ์ ระเบียบ คําสัง และประกาศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
( ) ตรวจเยียมหน่วยงานเพือรับทราบปั ญหา ให้คาํ ชีแนะ และแก้ไขให้เป็ นไปตามมาตร านด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท
( ) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลียน ความรู ้ ความสําเร็จ และประสบการณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม (
หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก

) ระหว่าง

( ) พิจารณาแต่งตังเปลียนแปลงผูร้ บั ผิดชอบและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในระดับหน่วยงาน
( ) การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็ น ส่วน คือการดําเนินงานหรือกิจกรรมเพือ
สังคมและสิงแวดล้อม ซึงเป็ นส่วนหนึงในการดําเนินธุรกิจปกติ (i p o ess) และกิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้อมทีนอกเหนือจาก
การดําเนินธุรกิจปกติ (a te p o ess) โดยบริษัทได้จัดทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น หมวดซึงเป็ นไปตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังนี
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กิจกรรมเพือสังคมและสิงแ ดล้อม นการดําเนิน ุรกิจปกติ
การประกอบกิจการด้ ค ามเปน รรม
บริษัทมุ่งเน้นทีจะประกอบธุรกิจด้วยความซือสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมันทีจะแข่งขันทางการค้าตามหลัก
จริยธรรมในการประกอบการค้า ก หมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงป ิเสธพฤติกรรมใด ก็ตามที
ขัด ขวางการแข่ง ขัน อย่า งเป็ น ธรรม เช่ น การแสวงหาข้อ มูลที ความเป็ น ความลับของคู่แข่ง ทางการค้า การเรีย ก รับ และไม่ใ ห้
ผลประโยชน์ใด ทีไม่สจุ ริตทางการค้าในการจัดซือสินค้า เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ืน โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรป ิบตั ิตามก หมายหรือข้อกําหนดเกียวกับสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา อาทิ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีมีลิขสิทธิ ถูกต้องตามก หมาย เป็ นต้น อีกทัง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สาํ นึกให้แก่บคุ ลากร
ของบริษัทในทุกระดับชันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
การเคารพสิท ิมนุษ ชน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ มนุษยชน โดยการป ิบตั ิต่อผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิด
สิทธิ ขันพืน าน และไม่เลือกป ิบัติไม่ว่าจะเป็ นในเรืองของเชื อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทาง
ร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่ นเกียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การ
ใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น นอกจากนี บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเ ้า ระวังการป ิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยจัดให้มีการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผูท้ ีได้รบั ความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี เพือให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดาํ เนินการสร้างองค์ความรู ด้ า้ นสิทธิมนุษยชนและ
ปลูกจิตสํานึกให้บคุ ลากรของบริษัทป ิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
การป ิบัติต่อแรงงานอ ่างเปน รรม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และป ิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยทีจะช่วยเพิม
มูลค่าของกิจ การและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยืนของบริษัทในอนาคต ทังนี บริษั ทได้
กําหนดนโยบายและแนวป ิบตั ิ ดังนี
. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และป ิบตั ิตามก หมายแรงงาน
. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงือนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงาน
ความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเป็ นธรรม ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพือช่วยเหลือสังคม
. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ ึ กอบรม
วิชาการด้านต่าง ทีเกียวข้องเพือพัฒนาความรู ้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูก ังทัศนคติทีดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
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. จัด ให้มีสวัสดิก ารด้านต่า ง สําหรับพนัก งานตามทีก หมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น และนอกเหนือจากที
ก หมายกําหนด เช่น กองทุนสํารองเลียงชีพ และ ประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง แก่พนักงาน เช่น
เงินช่วย าปนกิจ เป็ นต้น
. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจําปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริษัท โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสียงตามระดับ อายุ
เพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
. ดําเนินการให้พนักงานป ิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานทีทํางานทีดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ ึ กอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีดี
และดูแลสถานทีทํางานให้ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
. เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกียวกับการป ิบัติอย่างไม่เป็ นธรรมหรือการกระทําทีไม่
ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีรายงานเรืองดังกล่าว
ค ามรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งมันทีจะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพือความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้าและยึด
มันในการป ิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ และเอาใจใส่ลกู ค้าเสมือนเป็ นบุคคลในครอบครัวของบริษัท ดังนี
. บริษัทมุ่งมันทีจะจัดหาสินค้าและบริการทีมีคุณภาพและได้มาตร าน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที ถูกต้อง
และทันเวลา ป ิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือนไขต่าง ทีมีตอ่ ลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความ
ต้องการในรูปแบบต่าง ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
. บริษัทยึดมันในการตลาดทีเป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ลกู ค้าได้รบั ข้อมูลเกียวกับสินค้าและบริการของ
บริษัททีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโ ษณาเกินจริง เพือให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลทีถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
. จัดให้มีกระบวนการทีลูกค้าสามารถแจ้งถึงปั ญหาของการนําสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการทีไม่เหมาะสมผ่านทาง
หรือ
เพือทีบริษัทจะได้ป้องกัน แก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทังนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ ง
สินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไปใช้ในทางทีมิชอบ
. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง เพือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยงยื
ั น

การดูแลรักษาสิงแ ดล้อม
บริษัทให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิงแวดล้อมโดยบริษัทดําเนินการและควบคุมให้การดําเนิน
ธุรกิจไม่ก่อผลกระทบต่อสังคมและชุมชนทีอยู่รอบข้าง ให้ความสําคัญกับนโยบายการดูแลสิงแวดล้อม สังคมและชุมชน และส่งเสริม
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ให้พนักงานทุกคน รู จ้ กั ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยรณรงค์ดา้ นการประหยัดพลังงาน การใช้วสั ดุสาํ นักงานสินเปลืองต่าง อย่าง
คุม้ ค่า เช่น การใช้กระดาษรียสู
การเปิ ด ปิ ดเครืองใช้ไ ้า เครืองปรับอากาศระหว่างช่วงพัก และการป ิบตั ิตามก หมาย
ทีเกียวข้องกับการดูแลรักษาสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี บริษัทยังดําเนินกิจการภายใต้แนวคิด
หรือ
ระบบการจัดการสวนป่ าอย่าง
ยังยืนมาใช้กบั สินค้าของบริษัท เช่น ไม้สบั ชีวมวลอัดแท่ง เป็ นต้น ซึงเป็ นเกิดจากการแปรรู ปไม้ บริษัท ได้ป ิบตั ิตามข้อกําหนดของ
ใน านะผูจ้ ัดจําหน่าย ตังแต่การคัดเลือกแหล่งไม้ทีได้รบั การควบคุมตามมาตร าน
และ การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะ
คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยังยืนเป็ นหลัก
มาตร าน
มีหลายประเภท เช่น
หมายถึง มาตร านการจัดการป่ าอย่าง
ยังยืนตามแนวทางที
กําหนดไว้ว่าต้องมีพืนทีอนุรกั ษ์อย่างน้อยร้อยละ ของพืนทีสวนไม้ทีขอรับรอง ทังนี เพือเป็ นการปกป้อง
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและ ื น ูความหลากหลายทางชีวภาพ เพือรักษาสิงแวดล้อมให้เกิดความยังยืนต่อไป
มาตร าน
การจัดการห่วงโซผลิตภัณ ์ เป็ นการป ิบตั ิตามข้อกําหนดสําหรับองค์กรเพือแสดง
ถึงผลิตภัณ ไ์ ม้มีการผลิตหรือจําหน่ายจากสวนไม้ทีได้รบั การรับรอง ตังแต่กระบวนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การรับและการจัดเก็บ
วัตถุดิบ การควบคุมปริมาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ จะต้องมีการคัดแยกหรือการกําหนดอย่างชัดเจนในทุกขันตอน เพือให้
มันใจได้ว่าจะไม่มีการปะปนของวัสดุทีไม่ได้รบั การรับรองจนกว่าจะสินสุดกระบวนการผลิต แปรรูปต่าง
ผูท้ ีขอรับการรับรองจะต้องป ิบตั ิตามก ระเบียบและหลักเกณ ก์ ารประเมินของ
เพือเป็ นการยืนยันว่าสวนป่ าดังกล่าวไม่
ได้มาจากการทําลายป่ าธรรมชาติ โดยจะต้องป ิบตั ิตามข้อกําหนดของ
ตามนโยบายความสมดุล ด้าน ได้แก่ เศรษ กิจ ชุมชน
สังคม และสิงแวดล้อม
โดยยึดหลักการสําคัญ คือ ความถูกต้องตามก หมายของประเทศทีผืนป่ านันตังอยู่ สิทธิในการใช้ทีดินบนผืนป่ านัน สิทธิของ
ชนพืนเมื องดังเดิ ม ทีอาศัย อยู่ใ นป่ านัน การใช้ประโยชน์จ ากป่ าไม้ใ ห้คุ้ม ค่า ที สุด ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและการรัก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ การกําหนดแผนการจัดการป่ าอย่างเหมาะสม รวมทังระบบการควบคุมดูแลรักษาสภาพผืนป่ าและการกําหนด
แผนการปลูกป่ าทดแทน เป็ นต้น
บริษัทมุ่งมันทีจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมในทุก ด้าน และตระหนักถึงปั ญหาทีอาจเกิดขึนจากการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ทังในปั จจุบนั หรืออนาคต จึงได้วางมาตรการดูแลสิงแวดล้อม เพือจัดระบบการป้องกันสิงแวดล้อมภายใน
บริษัท ดังนี
คลังสินค้า
. มีระบบคลังสินค้าแบบปิ ดสําหรับสินค้าประเภทขีกบ ขีเลือย และ
. จัดให้มีการคลุมผ้าใบกองสินค้า ชีวมวล
. จัดให้มีการเปิ ดสเปรย์นาประตู
ํ
ทางเข้า ออก คลังสินค้า
. ปลูกต้นไม้รอบคลังสินค้า
. จัดให้มีสแลนป้องกัน นุ่

1

. จัดให้มีรถนําเพือสเปรย์นาพื
ํ นลานเพือลดการ ุ้งกระจายของ นุ่
. จัดให้มีรถดูด นุ่ บริเวณคลังสินค้า
. จัดให้มีพนักงานกวาดลานอย่างสมําเสมอ
. รักษาสภาพนํารอบโรงงาน โดยการใช้
เพือปรับสภาพนํา ทุก เดือน
. มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและนํา ปี ละ ครัง

ข้อป ิบัติ นการรับสินค้า ณ ท่าเรือ
. เรือบรรทุกสินค้าเทียบท่าเรือโดยไม่มีการเปิ ดผ้าใบก่อนได้รบั อนุญาต
. จัดให้มีการขึงผ้าใบระหว่างท่าเทียบเรือกับเรือบรรทุกสินค้า
. ควบคุมปริมาณการตักสินค้าของรถแบ็คโ
. รถบรรทุกขนถ่ายสินค้าต้องคลุมผ้าใบ
. ควบคุมปริมาณการบรรทุกไม่ให้เกินขอบกระบะ
. พนักงานทําความสะอาดพืนทีท่าเรือ
. จัดให้มีรถโมบาย ตรวจสอบสินค้าระหว่างขนถ่าย
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ขันตอนการขนสินค้าก่อนนํารถบรรทุกออกสูถ่ นนสาธารณะ
.
แผนก ตรวจสอบสภาพรถ ความพร้อมของรถ และความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนเข้าสูค่ ลังสินค้า
.
นํารถบรรทุกชังนําหนักรถเปล่า
.
นํารถบรรทุกผ่านระบบ
เพือตรวจใบรับสินค้า
.
นํารถบรรทุกเข้ารับสินค้าภายในอาคารระบบปิ ด หรือ ลานเก็บกองสินค้า
.
นํารถบรรทุกชังนําหนักสินค้าเพือทดสอบนําหนักสินค้า ไม่ให้เกินตามทีก หมายกําหนด ณ เครืองชัง
.
คลุมผ้าใบปิ ดรถบรรทุกให้มิดชิด ป้องกันการตกหล่น ให้ได้มาตร านตามทีก หมายกําหนด
.
นํารถบรรทุกขึนชังเครืองชัง เพือตรวจสอบนําหนักสินค้าก่อนส่งออกจําหน่าย พร้อมรับเอกสารการส่งสินค้าจาก
เจ้าหน้าทีประจําเครืองชังนําหนัก
..
เมือได้รบั เอกสารแล้ว รปภ. ตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก และ พนักงานขับรถบรรทุก เป็ นครังสุดท้าย
ก่อนออกสูถ่ นนสาธารณะ
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมีนโยบายที
บริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของ ภาครั ของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น การนํารถนําดับเพลิงของบริษัทในการช่วยฉีดพรม
นํา เพือป้องกัน นุ่ ทีเกิดจากการทําถนน ซึงเป็ นกิจกรรมของหน่วยราชการ บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนและ สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนและผูส้ งู อายุ เป็ นต้น ตามโอกาสสมควร เป็ นต้น นอกจากนี ในการรับสมัครงานของบริษัท จะให้
ความสําคัญแก่ผทู้ ีมีภมู ิลาํ เนาในบริเวณใกล้เคียง ทังนี เพือสร้างงานให้แก่ทอ้ งถินและ สนับสนุนผูท้ ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนํามา
ซึงรายได้และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนัน รวมทังตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิงแวดล้อมอัน
เนืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทัง บริษัทยังได้สง่ เสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสํานึก
และความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและสังคมด้วย
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อมและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมทีสร้างความสมดุลระหว่างมูลค่า
และคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยังยืน
. กิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้อมทีนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ
ทีผ่า นมาบริษั ท ได้มีก ารดํา เนินกิ จ กรรมเพือช่ว ยเหลือสัง คมและสิงแวดล้อมอย่า งต่อเนือง โดยสามารถสรุ ป กิ จ การที ได้
ดําเนินการไปแล้วได้ดงั นี
บริษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด มหาชน ร่ว มจัด กิ จ กรรมวันเด็ก แห่ง ชาติ ประจํา ปี
ณ โรงเรีย นบ้านบางนําจื ด จ.
สมุทรสาคร และ โรงเรียนบ้านสันติสขุ จ.สุราษ ร์ธานี รวมถึง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบางปะกงแจกอุปกรณ์การศึกษา
อุปกรณ์กี า และขนมให้กบั เด็ก นักเรียนในโรงเรียน ในวันที มกราคม
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โรงเรียนบ้านสันติสขุ จ.สุราษ ร์ธานี

โรงเรียนบ้านบางนําจืด จ.สมุทรสาคร

มอบของขวัญวันเด็ก ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบางปะกง

17

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน สนับสนุนงานวันเด็ก

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน
ร่วมบริจาคและแจกนําเนืองในงานประจําปี วดั โกรดกราก

1

ม.ค.

โครงการ จิตอาสา เราทําความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
ณ ชัน อาคารมาลีนนท์ ตึกข่าว ช่อง

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
ร่วม ีดนําเพือช่วยลดปั ญหาฝุ่ น M2 5 ในเขตพืนทีบ้านบางนําจืด ทีมีคณ
ุ ภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ

1

กิจกรรม ทอดผ้าป่ าด้วยขยะรีไซเคิล เนืองในวันฟื นฟูสิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครปี 25 2 ณ วัดบางตะคอย

10

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เติมใจให้กนั ยิงให้ยิงได้ใจ ในโครงการ หนึงคนให้ หลาย
คนรับ เป็ นครังที ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

11

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน ร่วมบริจาคให้กับสภากาชาดไทย ด้วยการวิง
ในโครงการ วิงกระตุก
หัวใจ ประจําปี
การวิงทุก กิโลเมตรเท่ากับบริจาคเงิน บาท เป็ นทุนช่วยสภากาชาดไทยซือเครืองกระตุกหัวใจ
�

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน ร่วมกับสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีสบื ชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึงเป็ นประเพณีทีจัดต่อเนือง เป็ นครังที

12

โครงการ แห่เทียนพรรษาและผ้าอาบนํา น
กรก าคม
บริษัท ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรกั ษ์และสืบสานประเพณีทีดีงาม จึงได้
ทําโครงการแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบนํา น ซึงพนักงานจะได้มีสว่ นร่วมในการทําบุญและสืบสานประเพณีทีดีงามของไทย รวมทัง
เป็ นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนานและผูกมิตรไมตรีทีดีต่อกัน ตลอดจนเป็ นการอนุรกั ษ์และสืบ
ทอดประเพณีทีดีงามให้คงอยู่ต่อไป
ในวันที

ในวันที

กรก าคม

ณ วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร

กรก าคม

2 ณ วัดนทีคมเขต จ.สุราษ ร์ธานี

1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน ร่วมกับ อบต.บนจ.ทําความสะอาดถนนเนืองในวันแม่

สิงหาคม

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน มอบถังดับเพลิง จํานวน 5 ถัง
ให้กบั โรงเรียนบ้านสันติสขุ ใช้เพือประโยชน์สาํ หรับรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

1

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน ร่วมบริจาคนําดืมช่วยเหลือผูป้ ระสพภัยนําท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน ร่วมทําบุญทอดก ิ นสามัคคี ประจําปี
เพือก่อสร้างอุโบสถ ณ วัดจันทร์ ตําบลบางพระครู อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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สรุ ปภาพร มกิจกรรมค ามรับผิดชอบต่อสังคม
สําหรับภาพรวมของการดําเนินธุรกิจภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ทางบริษัท ได้รบั ความ
ร่วมมือจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็ นอย่างดี มีการดําเนินโครงการอย่างสมําเสมอและต่อเนือง พร้อมทังมีการพูดคุย
แลกเปลียนความคิดเห็นต่าง กับผูท้ ีเกียวข้อง นํามาซึงการปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างยังยืนตลอดไป
นโ บา ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด มหาชน มีการบริหารกิจการบนพืน านความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลักการการกํากับ
ดูแลกิจการ และป ิบตั ิตามก หมายทีเกียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าทีของ
รั หรือภาคเอกชน
โดยบริษัทได้กาํ หนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่
ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพือให้มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
หน้าทีค ามรับผิดชอบ
1.

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีพิจารณา อนุมตั ินโยบาย สนับสนุนการป้องกันทุจริต และกํากับดูแลเพือให้ทกุ คนในบริษัทได้
เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาทีเกิดขึนจากการทุจริตคอร์รปั ชัน พร้อมทังกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานการกระทําการทุจ ริต ทีส่ง ผลกระทบต่อบริษั ทคณะกรรมการบริษั ท มีหน้า ทีให้ค าํ ปรึก ษาข้อแนะนําพิจ ารณา

2.

บทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปั ญหาให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและรับผิดชอบดังนี
2.1

พิจารณานโยบายการป้องกันทุจริตทีได้รบั จากกรรมการผูจ้ ดั การให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ

2.2

สภาพแวดล้อมของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมตั ิ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการป้องกันทุจริตทีได้รบั จากกรรมการผูจ้ ดั การ

2.3

เลขานุการบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนุมตั ิ
สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสียงเกียวกับการทุจริตตามทีคณะ
กรรมการบริหารความเสียงได้เสนอ เพือให้มนใจว่
ั าระบบดังกล่าวมีความเสียงทีจะทําให้เกิดโอกาสการทุจริตทีมี
ผลกระทบต่อ านะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทน้อยทีสุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของ

2.

บริษัท
รับเรืองแจ้งเบาะแสการกระทําอันทุจริตทีคนในองค์กรมีสว่ นเกียวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทีได้รบั แจ้งและ
เสนอเรืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

3.

คณะกรรมการบริหารความเสียง มีหน้าทีและรับผิดชอบดังนี
3.1

ป ิบตั ิงานตามทีคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรืองการตรวจสอบการทุจริตทีเกียวข้องกับองค์กร
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.

นอกเหนือจากแผนการบริหารความเสียงทีได้กาํ หนดไว้
กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีและรับผิดชอบดังนี
.1
กําหนดนโยบายการป้องกันทุจริตเพือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
.2
.3

สือสารกับบุคลากรในองค์กรและผูท้ ีเกียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการป้องกันการทุจริต
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของธุรกิจหรือ ข้อกําหนด

.

ของก หมายเพือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามทีได้รบั แจ้งหรืองานทีได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการสอบสวนเรืองการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กบั ทีมผูบ้ ริหารทีเห็นว่า
สามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

นโ บา และแน ป ิบัติทั ป
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องป ิบตั ิตามนโยบายป้องกันการทุจริตและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกียวข้องกับการทุจริตทังทางตรงหรือทางอ้อมโดย
แน ทางการป ิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท อ่ ดังนี
. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานทีเกียวข้อง และให้มีการสอบทานการป ิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนีอย่าง
สมําเสมอ
. กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าทีต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทําทีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันที
เกียวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง
. บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีแจ้งเรืองการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทังบุคคลทีให้ความร่วมมือในการ
รายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รปั ชัน
. คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร ต้องป ิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และมีหน้าทีในการให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือสือสารไปยังพนักงานและผูท้ ีเกียวข้องทุก ่ ายให้
เกิดการป ิบัติ รวมทังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของสภาพธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของก หมาย
. ผูท้ ีกระทําการทุจริตคอร์รปั ชันจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริษัทกําหนดไว้ และอาจได้รบั โทษตาม
ก หมาย หากการกระทํานันผิดก หมาย
. บริษัทจัดให้มีการ ึ กอบรมและการเผยแพร่ความรู ใ้ ห้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการ
ป ิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซือสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าทีของตน
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. บริษัทสนับสนุนให้คู่สญ
ั ญา คู่คา้ หรือบุคคลอืนทีต้องป ิบตั ิหน้าทีทีเกียวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัท
. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลือนตําแหน่ง การ ึ กอบรม การประเมินผลการป ิบตั ิงาน และ
การกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็ นธรรมและเพียงพอ เพือป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันภายในองค์กร
และเป็ นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
. ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอืน กับหน่วยงานภาครั หรือเอกชนจะต้อง
เป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามก หมาย นอกจากนี กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับ
สินบนในทุกขันตอนของการดําเนินกิจการ
นโ บา และแน ป ิบัติ ่าด้ การช่ เหลือทางการเมือง
บริษัทจะไม่ทาํ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกิจกรรมทางการเมืองพรรคหนึงพรรคใด โดยจะวางตัวเป็ นกลาง ไม่ ั กไ ่
พรรคหรือกลุ่ม การเมืองใด และจะไม่ใ ห้ความช่ว ยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตังทางการเมืองคนหนึงคนใดโดยเฉพาะท้งทางตรงและ
ทางอ้อม
บริษัทถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าทีในระบอบประชาธิปไตยทีจะเข้าไปมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ได้
อย่างอิสระเป็ นการส่วนตัว โดยกระทํานอกเวลาทําการและไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการกระทําดังกล่าว
นโ บา และแน ป ิบัติ ่าด้ การบริจาคเพือการกุ ล
บริษัทใช้ความระมัดระวังในการบริจาคเงินหรือสิงของหรือประโยชน์อืนใด ให้บุคคลหรือนิติบคุ คลอืนใดทีจัดตังขึน โดยไม่มี
วัตถุประสงค์แอบแ งและเป็ นการบริจาคเพือสาธารณะประโยชน์สงั คม สิงแวดล้อม ให้แก่ องค์กรการกุศล มูลนิธิหรือกองทุน ซึงไม่
แสวงหากําไร หากการบริจาคไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษ กิจส่วนรวม หรือสังคม ถือว่าเป็ นการทุจริต
บริษัทมีขนตอนการสอบทาน
ั
และการอนุมตั ิจากผูบ้ ริหาร รวมทังการติดตาม เพือให้มนใจว่
ั าการใช้บริจาคเพือการกุศลไม่ได้ใช้
เป็ นข้ออ้างสําหรับการคอร์รปั ชัน
นโ บา และแน ป ิบัติ ่าด้ การ ห้เงินสนับสนุน
การให้เงินสนับสนุนของบริษัท มีวตั ถุประสงค์เพือการทําธุรกิจหรือชือเสียงของบริษัท เป็ นประโยชน์ตอ่ การสร้างความน่าเชือถือ
ทางการค้า ช่ว ยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ ซึงควรเป็ นไปตามนโยบายของบริษั ท โดยมีค วามถูก ต้องโปร่ง ใส ต้องมีเอกสาร
หลัก านเพือบันทึกบัญชีได้ ควรระบุถึงบุคคลทีเกียวข้อง จุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างชัดเจน อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมนัน และ
ระบุถึงจํานวนเงินทีได้จ่ายไป รวมถึงรูปภาพแสดงกิจกรรมดังกล่าว
บริษัทได้กาํ หนดให้มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพือให้มนใจว่
ั าการใช้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการ
คอร์รปั ชัน มีขนตอนการอนุ
ั
มตั ิและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน
นโ บา และแน ป ิบัติ ่าด้ ค่าของข ั ค่าบริการต้อนรับ และ ค่า ช้จ่า อืน

1

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานสามารถให้ของขวัญและรับของขวัญได้ หากเข้าเงือนไขดังนี
.
การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลียงรับรองจะต้องเป็ นไปอย่า งโปร่งใส ไม่เป็ นการกระทําโดยตังใจเพือ
ครอบงํา ชักนํา หรือตอบแทนบุคคลใด เพือให้ได้มา ซึงความได้เปรียบใด ผ่านการกระทําทีไม่เหมาะสม หรือเป็ นการแลกเปลียน
อย่างชัดเจนหรือแอบแ งเพือให้ได้มาซึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
.
ไม่เป็ นการกระทําอย่างหนึงอย่างใดทีผิดก หมาย
.
เป็ นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
.
ไม่เป็ นของขวัญทีอยู่ในรูปของเงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกํานัล
.
เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็ก น้อย ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ เป็ นต้น
.
ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถกู ต้องตามกาลเทศะ
.
เป็ นการให้หรือรับอย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
กรณีทีไม่สามารถป ิเสธ จะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ และนําส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการบริษัท เพือนําไปเป็ น
ของรางวัล ให้แก่พนักงาน หรือบริจาค เพือการกุศลตามความเหมาะสม และแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบเพือรับทราบอย่างน้อยปี ละ
หนึงครัง
การประเมินค ามเสี งเพือพั นามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัทได้กาํ หนดให้ ่ ายบริหารจะต้องประเมินความเสียงจากการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รปั ชันทีอาจจะเกิดขึน
อย่างสมําเสมอ อย่างน้อยปี ละหนึงครัง รวมทังทบทวนมาตรการจัดการความเสียงทีใช้อยู่ และบริษัทยังมีคณะกรรมการบริหารความ
เสียงซึงมีหน้าทีควบคุมและตรวจสอบความเสียงทีเกิดขึนภายในบริษัทอย่างสมําเสมอและต่อเนือง
กระบ นการตร จสอบ การค บคุมภา น และการบันทกข้อมูล
การตรวจสอบและควบคุม ภายในของบริษัท เป็ นการกระบวนการป ิบตั ิง านทีเป็ นการกําหนดร่ว มกัน กรรมการบริษั ท
ผูบ้ ริหาร และพนัก งาน เพือให้เกิ ดความมันใจในขันตอน หรือกระบวนการป ิบัติง านตามทีกําหนดไว้ ซึงจะช่ว ยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็ นเครืองมือในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการป ิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี
. ทุกหน่วยงานได้มีการออกแบบการควบคุมภายใน และจัดทําขันตอนการป ิบตั ิงานหรือการกระบวนการทํางานอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือให้ ่ ายจัดการในแต่ละหน่วยงานสอบทาน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุม ัติ ให้มีผลบังคับใช้ โดยมี
การกําหนดหน้าที และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทังเก็บเอกสารดังกล่าวในช่องทางทีพนักงานสามารถเข้าถึงได้
. จัด ให้ใ นแต่ล ะหน่ว ยงานมีก ารทบทวนขันตอนการป ิบัติ ง าน หรือกระบวนการป ิบัติง าน เมือมีก ารเปลียนแปลงทีมี
ผลกระทบต่อการป ิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญ เพือสอดคล้องกับการควบคุมทีดี และบริษัทยังมีการตรวจสอบการป ิบตั ิงานทางทุก
หน่วยงานเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนด ก ระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง รวมถึงให้คาํ แนะนําในการพัฒนาระบบป ิบตั ิงานให้
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
. คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้า ทีกํา กับ ดูแลกระบวนการจัด ทํา รายงานทางการเงิ น บัญ ชี การเก็ บ บัน ทึก ข้อมูล โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีตรวจสอบการป ิบตั ิตามระบบควบคุมภายใน รวมถึงการสอบทานการป ิบตั ิตามกระบวนการ
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นโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และเมือตรวจสอบพบข้อบกพร่อง จะมีก ารรายงานต่อคณะกรรมการกํา กับดูแลกิ จ การ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ่ ายจัดการจะทําหน้าทีในการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีกํากับดูแลกระบวนการจัดทํางบการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
ป ิบตั ิตามข้อกําหนด ก หมายทีเกียวข้อง ตลอดจนนโยบายทีเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
การติดตามและการทบท น
บริษัทกําหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทําความเข้าใจ ป ิบตั ิตามนโยบาย และข้อป ิบตั ิต่าง ทีกําหนดไว้ใน
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด โดยผูบ้ ริหารทุกระดับในบริษัท มีหน้าทีติดตามดูแลรับผิดชอบการป ิบตั ิงาน และ
ถือเป็ นภารกิจสําคัญทีจะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของทุก หน่ว ยงานทราบ เข้าใจ และป ิบตั ิต ามนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่างจริงจัง
รวมทังคณะกรรมการบริษั ท กําหนดให้ทุก ่ ายทีเกี ยวข้องตามโครงสร้างหน้าทีความรับผิด ชอบ ต้องมีการติดตาม และ
ทบทวนการป ิบตั ิงานของตนเอง หากมีขอ้ สงสัยในการป ิบตั ิงานเนืองด้วยการทุจริตคอร์รปั ชัน ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตามช่อง
ทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตทีกําหนดไว้ทนั ที
ทังนี บริษั ทได้มีการติด ตามและทบทวนนโยบาย และแนวทางป ิบัติอย่า งสมําเสมอ เพือให้มันใจว่านโยบายดัง กล่า ว
สอดคล้องกับนโยบายกํากับดูและกิจการทีดี รวมไปทังตามข้อบังคับ หรือข้อกําหนดต่าง และก หมายทีเกียวข้อง
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณารับเรืองแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและให้คาํ ปรึกษา
เกียวกับการกระทําทีอาจทําให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชันทีเกิดขึนกับบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยทันที ผ่าน
ช่องทางการรับเรืองทีได้กาํ หนดไว้ในนโยบายฉบับนี โดยผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรืองทีจะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
พร้อมชือทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้และส่งมายังช่องทางรับเรือง ดังนี
. ประธานกรรมการตรวจสอบ
.
. กรรมการผูจ้ ดั การ
.
. รองกรรมการผูจ้ ดั การ
.
. เลขานุการบริษัท
.
. ผูจ้ ดั การ ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
.
โทรศัพท์
ต่อ
. แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับความคิดเห็น
ทังนี หากผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผู้รอ้ งเรีย นมีขอ้ ร้องเรีย น กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือเลขานุการบริษั ท ให้ส่งเรือง
ร้องเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
บุคคลทีสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกียวกับการทุจริตคือผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ของบริษัท ได้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ภาครั บาล ชุมชน สังคม ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลการ
ร้องเรียนไว้เป็ นความลับ
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มาตรการคุ้มครองและรักษาค ามลับ
เพือเป็ นการคุม้ ครองสิทธิ ของผูร้ อ้ งเรียนและผู้ให้ข้อมูลทีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิ ดชื อทีอยู่หรือข้อมูลใด ที
สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับโดย
จํากัดเฉพาะผูท้ ีมีหน้าทีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรืองร้องเรียนเท่านันทีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทังนี ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการป ิบตั ิหน้าทีทีเกียวข้องกับเรืองร้องเรียนมีหน้าทีเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลัก าน
ของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอืนทีไม่มีหน้าทีเกียวข้องเว้นแต่เป็ น การเปิ ดเผยตามหน้าทีที
ก หมายกําหนด
ทังนี บริษัทจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผูท้ ีป ิเสธคอร์รปั ชันแม้ว่าการกระทํานันทําให้บริษัทสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ รวมทังมีการสือสารมาตรการนีให้ผทู้ ีเกียวข้องรับทราบ
ขันตอนการดําเนินการสืบส นและบทลงโทษ
ขันตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษมีผลต่อผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยขันตอนในการตรวจสอบของบริษัทมีดงั นี
. เมือได้รบั การแจ้งเบาะแสกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูก้ ลันกรองสืบสวน
ข้อเท็จจริง
. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้
ตัวแทน ผูบ้ ริหาร แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู้ จ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ทราบ
. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อมูลหรือหลัก านทีมี มีเหตุอนั ควรเชือได้ว่าผูท้ ีถูกกล่าวหาได้กระทําการทุจริตจริง
บริษัทจะให้สิทธิผูถ้ ูกกล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผูถ้ ูกกล่าวหาพิสจู น์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลัก านเพิมเติมที
แสดงให้เห็นว่า ตนเองไม่มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอันทุจริตตามทีได้ถกู กล่าวหา
. หากผูถ้ กู กล่าวหาได้กระทําการทุจริตคอร์รปั ชันจริง จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริษัทได้กาํ หนดไว้
และหากการกระทําทุจริต คอร์รัปชันนันผิด ก หมาย ผู้กระทําผิด อาจจะต้องได้รบั โทษทางก หมาย และคําตัด สินของกรรมการ
ผูจ้ ดั การถือเป็ นอันสินสุด
ในกรณีทีมีการร้องเรียนกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือเลขานุการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีในการรับเรือง
หาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทีได้รบั แจ้งเพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงและ
กําหนดโทษตามระเบียบบริษัท
การเผ แพร่นโ บา การป้ องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
เพือสร้างความเข้าใจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทได้รบั ทราบนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
และสนับสนุนให้ยึดมันในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี
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. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริตในสถานทีเด่นชัดทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้
. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการป้องกันการทุจริตผ่านช่องทางการสือสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์บริษัททังภายในและภายนอก
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี
และรายงานประจําปี
. บริษัทมีการสือสารการเผยแพร่นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันให้แก่คู่คา้ โดยจัดทําในรูปแบบเอกสารประเภทต่าง
. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการป้องกันการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานบริษัทในปั จจุบนั อย่างต่อเนือง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
ความเห็นของค ะกรรมการบริษัทเกียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในทีดี ซึงจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีสอบทานระบบการควบคุมภายในที
เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในทีเป็ นไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดี ทังนี การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพืออนุมตั ิรายการทีเกียวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรียกรวมว่า
“บริษั ท ”) จะมี ผู้สอบบัญ ชี แ ละผู้ต รวจสอบภายในเข้า ร่ว มประชุม ด้ว ยทุก ครัง เพือนําเสนอข้อ มูลให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา รับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพือให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกต
ได้อย่างทันท่วงที
บริษั ท คณะกรรมการบริษั ทได้ให้ความสํา คัญ ต่อระบบการควบคุม ภายในอย่า งต่อเนือง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตังบริษัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จํา กัด ให้ป ิบัติห น้า ทีผู้ต รวจสอบภายในของบริษั ท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มอบหมายให้นางสาวศมจรีย ์ แก้วขอมดี ตําแหน่ง กรรมการบริหารและผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักในการป ิบตั ิหน้าทีผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวศมจรีย ์ แก้วขอมดี แล้วมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการป ิบตั ิหน้าทีดังกล่าว เนืองจากมีความเป็ นอิสระ โดยนางสาวศมจรีย ์ แก้วขอมดี มีประสบการณ์
ในการป ิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในมานานกว่า

ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเกียวข้องกับการเข้า

ป ิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายได้ โดยได้ผา่ นหลักสูตรผูต้ รวจสอบภายในรุ น่

หลักสูตรการประเมินความเสียง หลักสูตร

ภาคท ษฎีและป ิบตั ิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 5 2562 เมือวันที 1 พ ศจิ ก ายน 2562 ซึงมีประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ทัง ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความ
เพีย งพอของระบบควบคุมภายในทีใช้อยู่ใ นปั จจุบนั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร และหน่ว ยงานทีเกี ยวข้อง
รวมถึงอ้างอิงจากรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีจัดทําขึนโดยธรรมนิติ บับลงวันที
ตุลาคม

ทังนี ธรรมนิติได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ องค์ประกอบ สามารถสรุ ปผล

การประเมินได้ดงั นี
1

การควบคุมภายในองค์กร ( o t ol e i o me t) บริษัทมีการกําหนดโครงสร้างองค์กร จริยธรรมองค์กร
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นโยบายและขันตอนในการป ิบตั ิงาน ความรู ้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกําหนดหน้าทีความ
รับผิดชอบ และมีขนตอนในการติ
ั
ดตามผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2 การประเมินความเสียง ( is assessme t) บริษัทได้กาํ หนดให้มีการประเมินความเสียงระดับองค์กร และมี
การระบุปัจจัย ความเสียง การวิเ คราะห์ความเสียง รวมถึงวิธีการในการควบคุม เพือลดระดับความเสียง
นอกจากนี ยังมีการสือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและป ิบตั ิตามนโยบายและแนวทางป ิบตั ิทีกําหนดไว้
การควบคุม การป ิบัติง าน ( o t ol a ti ities) บริษั ทมีก ารกําหนดระบบการควบคุม ภายใน ในระดับ
กระบวนการ โดยได้มีการออกแบบการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการต่างๆ ไว้ในระดับทีเพียงพอ
ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล ( o matio
omm i atio ) บริษัทมีการออกแบบการควบคุม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัวไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5 ระบบการติดตาม (Mo ito i a ti ities) บริษัทมีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเพือ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและติดตามผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมีระบบควบคุมภายใน ในเรืองการ
ติด ตามควบคุม ดูแลการดําเนินงานของบริษั ทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษั ทและบริษั ท ย่อยจากการที
กรรมการหรือผูบ้ ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และ
บุคคลทีเกียวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีความควบคุม
ภายในทีเพียงพอแล้วเช่นกัน
ความเห็นของค ะกรรมการตรวจสอบในกร ีทีมีความเห็นต่างไปจากค ะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี
ไม่มี
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รายการระหว่างกัน
1.
สรุ ป รายละเอียดรายการระหว่า งกัน ของบริษั ท กับ บุ ค คลที อาจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
ระหว่างปี 2560 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ซึงสามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ และรายการระหว่างกันทีเกิดขึน ได้ดงั นี
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์
1 บริษัท ภาประภัส จํากัด (“ ”)
เป็ นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
ประกอบธุร กิ จ จัด หาและจําหน่า ยเชื อเพลิง ชี ว
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
มวลทีได้รบั การยกเว้นภาษี มลู ค่าเพิม
บริษัทและ
มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่
1) นางณัชปภา ควรสถาพร
2) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
2 บริษัท สถาพรธนาพั น์ จํากัด (“ ”)
เป็ นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าโดย
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
รถบรรทุก โดยให้บริการกับ ABM และ
เป็ น
บริษัทและ
มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
หลัก
1) นางณัชปภา ควรสถาพร
บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จํากัด (“AB ”)
AB เป็ นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตไม้สบั และชีวมวลอัด
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
แท่ง
บริษัทและ AB มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
Asia Biomass o esia (“AB ”)
AB เป็ นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 00
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีว
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
มวลในประเทศอินโดนีเซีย
บริษัทและ AB มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
5 Asia Biomass e
B (“AB ”)
AB เป็ นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 55 00
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิง ชีว
ของทุน จดทะเบีย นและเรีย กชํา ระแล้ว โดยบริษั ท ถื อ หุ้น
มวลในประเทศมาเลเซีย
ร่วมกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อีก 2 ท่าน ดังนี
M a ie
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 22 5
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
M a ie
ai ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 22 5
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ AB มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
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6

Asia Biomass eso es
B
(“AB ”)
ประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิง ชีว
มวลในประเทศมาเลเซีย

AB เป็ นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 55 00
ของทุน จดทะเบีย นและเรีย กชํา ระแล้ว โดยบริษั ท ถื อ หุ้น
ร่วมกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อีก ท่าน ดังนี
M a ie
ai ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 22 5
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
M o im ee ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 11 25 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
M ai e ie ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 11 25
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ AB มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
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7

บริษั ท เอเชี ย กรีน เอนเนอจี จํา กัด (มหาชน)
(“A ”)
ประกอบธุรกิจจําหน่ายถ่านหิน

A เป็ นบริษัททีเกียวข้องกับบริษัท ซึงถือหุน้ โดยบุคคลที
เกียวข้องกับบริษัท ดังนี
นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 6 60
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
นางณัช ปภา ควรสถาพร (กรรมการบริษั ท ) ร้อยละ
6 57 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
นางสาวธิ ญ าดา ควรสถาพร (กรรมการบริษั ท และ
กรรมการผูจ้ ัดการ) ร้อยละ 6 57 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแล้ว
นางสาวพิ ม ญาดา ควรสถาพร นายณ ภัท ร ควร
สถาพร นางสาวพิมชญา ควรสถาพร นายอธิภทั ร ควร
สถาพร และนางปณิ ต า ควรสถาพร (บุต รของนาย
พนม และนางณัชปภา ควรสถาพร ซึงเป็ นกรรมการ
ของบริษั ท ) ถื อหุ้นรวมกันร้อยละ 2 5 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
นางพนิด า ควรสถาพร (มารดาของคุณ พนม ควร
สถาพร กรรมการบริ ษั ท ) ร้อ ยละ 0 7 ของทุน จด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
กลุม่ ญาติสนิทของนางณัชปภา ควรสถาพร กรรมการ
ของบริ ษั ท ถื อ หุ้น รวมกั น ร้อ ยละ 2 70 ของทุ น จด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
นายอภิสิทธิ รุ จิเกียรติกรรมจร (กรรมการบริษัท) ร้อย
ละ 0 7 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ A มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
2) นายอภิสิทธิ รุจิเกียรติกาํ จร
A
เป็ นบริ ษั ท ที เกี ยวข้อ งกับ บริ ษั ท โดย A
เป็ น
บริษั ทย่อยของ A ทีมี A
ถื อหุ้นในสัด ส่ว นร้อยละ
00 ของทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล้ว และมี
ครอบครัวควรสถาพรถือหุน้ รวมกันร้อยละ 0 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ A มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร

บริษัท เอ จี อี ทรานสปอร์ต จํากัด (“A ”)
ประกอบธุ ร กิ จให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า โด ย
รถบรรทุก
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บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จํากัด (“A M”)
ประกอบธุรกิจบริการขนถ่ายและคัดแยกถ่านหิน
บริการเกียวกับการขนส่งทางนําหรือทางเรือ

A M เป็ นบริษัททีเกียวข้องกับบริษัท โดย A M เป็ น
บริษัทย่อยของ A ทีมี A ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ A M มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
เป็ นบริ ษั ท ที เกี ยวข้อ งกั บ บริ ษั ท ซึ งถื อ หุ้น โดยบุ ค คลที
เกียวข้องกับบริษัท
บริษัทและ M มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
A M เป็ นบริษัททีเกียวข้องกับบริษัท โดย A M เป็ น
บริษัทย่อยของ A ทีมี A ถือหุน้ ผ่านบริษัท A M
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แล้ว
บริษัทและ A M มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร

10 บริษั ท มัล ติ เอนเนอจี เทรดดิ ง (2020) จํา กัด
(“M ”)
ประกอบธุรกิจให้บริการทีปรึกษา
11 บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จํากัด (“A M”)
ประกอบธุรกิจบริการเกียวกับการขนส่งทางนํา
หรือทางเรือ

15

12 บริษัท เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“ ”)
ประกอบธุรกิจขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ ทีจอดรถ

1

เป็ นบริษัททีเกียวข้องกับบริษัท ซึงถือหุน้ โดยบุคคลที
เกียวข้องกับบริษัท ดังนี
นายพนม ควรสถาพร (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 51 00
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
นางณัช ปภา ควรสถาพร (กรรมการบริษั ท ) ร้อยละ
7 00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
นางสาวธิ ญ าดา ควรสถาพร (กรรมการบริษั ท และ
กรรมการผูจ้ ดั การ) ร้อยละ 7 00 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแล้ว
นางสาวพิ ม ญาดา ควรสถาพร นายณ ภัท ร ควร
สถาพร นางสาวพิมชญา ควรสถาพร นายอธิภทั ร ควร
สถาพร และนางปณิ ต า ควรสถาพร (บุต รของนาย
พนม และนางณัชปภา ควรสถาพร ซึงเป็ นกรรมการ
ของบริษัท) ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 5 00 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
บริษัทและ
มีกรรมการร่วมกัน ท่าน ได้แก่
1) นายพนม ควรสถาพร
2) นางณัชปภา ควรสถาพร
) นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
เป็ นนิติบุคคลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่า วคือ มีนาง
พจนีย ์ ตังสืบกุล ซึงเป็ นน้องสาวของนายพนม ควรสถาพร
(กรรมการบริษัท) เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 25 00
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
เป็ นนิติบุคคลทีเกี ยวข้องกับบริษั ท กล่า วคือมีนาย
อภิสทิ ธิ รุจิเกียรติกาํ จร (กรรมการบริษัท) เป็ นกรรมการ

บริ ษั ท วี วี โ ม เดคคอร์เ รทีฟ จํา กัด (“ ”)
ประกอบธุรกิจจําหน่ายเครืองใช้สาํ หรับครัวเรือน
และการตกแต่งบ้าน

1

บริษั ท ดี ที ซี เอ็น เตอร์ไพรส์ จํา กัด (“ ”)
ประกอบธุรกิจจําหน่าย ให้เช่า ให้บริการอุปกรณ์
ติดตามยานพาหนะผ่านเครือข่าย
15 i soli
B (“ ”) ประกอบธุรกิ จ
เกียวกับเชือเพลิงชีวมวล

เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ ถือหุน้ โดย
B ร้อยละ 60 00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
และมีผถู้ ือหุน้ ร่วมกับ AB และ AB ซึงเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัท

15

16

17

1

1

esti ol i s (M)
B (“ B”)
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ เ กี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในกิจการอืน

B เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีผถู้ ือ
หุน้ รายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับ AB ซึงเป็ นบริษัท
ย่อยของบริษัท

esti

te ate o isti s e i es
B (“ ”)
ประกอบธุ ร กิ จ เกี ยวกั บ การบริ ก ารขนส่ง โลจิ
สติกส์
A Biomass
B (“A B”)
ประกอบธุรกิจเกียวกับเชือเพลิงชีวมวล
e ie o st tio
B
ประกอบธุรกิจเกียวกับงานก่อสร้าง

(“

เป็ นนิติบุคคลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ ถือหุน้
โดย
B ร้อยละ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แล้ว
A B เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีผถู้ ือหุน้
รายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับ AB และ AB ซึงเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท
เป็ นนิติบคุ คลทีเกียวข้องกับบริษัท กล่าวคือ มีผถู้ ือหุน้
รายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับ AB ซึงเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัท

”)
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มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
ในการทํารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที
เกี ยวโยงกัน นัน บริ ษั ท จะป ิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ บัง คับ ประกาศ และคํา สังของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี ผูท้ ีมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
ในกรณีทีกฎหมายกําหนดให้รายการระหว่างกันนันต้องได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพือพิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นในการทํารายการและความสมเหตุสมผล
ของรายการนัน ๆ ทังนี ในการเข้าทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไป และรายการทีเป็ นข้อตกลงทาง
การค้าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้าโดยทัวไป ให้เป็ นไปตามหลักการดังนี
(ก)
การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไป
คณะกรรมการบริษัทได้อนุม ัติเป็ นหลัก การให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุม ัติการทํารายการระหว่างกันทีเป็ นข้อตกลงทาง
การค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้องได้ หากรายการ
ดังกล่าวนันมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง (แล้วแต่กรณี)
ทังนี บริษัทจะจัด ทํารายงานสรุ ปการทําธุรกรรมดังกล่าวเพือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
(ข)
การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้าโดยทัวไป
การทํารายการทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไม่เป็ นเงือนไขการค้าโดยทัวไปจะต้องได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ทังนี ให้
ป ิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้อบังคับ ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการป ิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน
ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจจะเกิดขึน บริษัทจะแต่งตัง
ผูเ้ ชียวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพือให้มนใจว่
ั าการเข้าทํารายการดังกล่าวมี
ความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสําคัญ ทังนี บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท

2.

นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต และแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนันคณะกรรมการบริษัทจะต้องป ิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้อบังคับ ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.
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รวมถึงการป ิบตั ิตามข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตร านการ
บัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทคาดว่าจะมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัท
ในกลุ่ม และ หรือ บุคคลทีเกียวโยงกัน ในลักษณะทีเป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ความ
ช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงสามารถสรุปได้ดงั นี
1 การซือหรือจําหน่ายสินค้าระหว่างบริษัทในกลุม่ และบริษัททีอาจมีความขัดแย้ง ซึงเป็ นธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
การกําหนดราคาขายตามวิธี ost l s i i Met o กล่าวคือ เป็ นการกําหนดราคาขายจากต้นทุนเชือเพลิงชีว
มวล บวกค่าขนส่ง บวกค่าใช้จ่ายในการขาย เป็ นต้น บวกกําไรขันต้น ซึงนโยบายการกําหนดราคาดังกล่าวเป็ นเงือนไข
เดียวกันกับราคาขายทีขายให้แก่บคุ คลอืนทัวไป
2 การให้หรือรับบริการขนส่งสินค้าระหว่างบริษัทในกลุม่ และบริษัททีอาจมีความขัดแย้ง ซึงถือเป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยราคาขนส่งเป็ นราคาทีตกลงกันตามสัญญา และมีเงือนไขเป็ นมาตร านเดียวกับทีบริษัทมีขอ้ ตกลงกับบริษัท
ให้บริการขนส่งอืนในอุตสาหกรรม
การทําสัญญาเช่าพืนทีอาคาร จากบริษัททีอาจมีความขัดแย้ง โดยคิดค่าเช่าพืนทีและค่าบริการในอัตราทีสามารถ
เทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม รายการเช่าห้องเก็บเอกสารบัญชีจากนายกิติชยั เดช
ไพบูลย์ยศนัน จะไม่เกิดรายการขึนอีกในอนาคต เนืองจากปั จจุบนั บริษัทได้ยา้ ยทีเก็บเอกสารบัญชีจากพืนทีของนายกิ
ติชยั เป็ นพืนทีในสํานักงานใหญ่แล้ว
รายการเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ซึงเป็ นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกําหนดราคาค่าเช่าจะคํานึงถึงต้นทุนในการได้มาซึงทรัพย์สิน และความ
เหมาะสมของราคาเช่าในท้องตลาดเป็ นสําคัญ โดยจะมีการทําสัญญาเช่า และกําหนดเงือนไขให้ชดั เจนและเป็ นธรรม
สามารถเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรม
5 รายการให้บริการและ หรือรับบริการต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ง ซึงถือเป็ นการทํารายการประเภทสนับสนุนธุรกิจ ปกติ ราคาค่าบริการและเงือนไขทางการค้า หรือ
ข้อตกลงอืนๆ จะต้องมีลกั ษณะใกล้เคียงกับทีบริษัทได้รบั หรือชําระให้แก่บคุ คลภายนอกแล้วแต่กรณี
ทังนี หากเกิดรายการระหว่างกันขึน บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการหรือขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ตามทีกล่าวไปแล้วข้างต้นอย่างเคร่งครัด
�
�
�
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของ ่ ายจัดการ (M

A

)

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึงต่อไปจะเรียก
รวมว่า “บริษัท”) สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 โดยการวิเคราะห์ในหัวข้อนีจะอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปี สินสุด
วันที 1 ธันวาคม 2562
ผลการดําเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวล โดยเริมต้นจากผลิตภัณ ท์ ีได้จากการ
แปรรูปไม้ เช่น เศษฟื น ขีกบ ขีเลือย จนประเทศไทยเริมเห็นความสําคัญกับเชือเพลิงชีวมวลมากขึน บริษัทจึงได้มีการขยายประเภท
ผลิตภัณ เ์ พิมขึน เช่น กะลาปาล์ม ชีวมวลอัดแท่ง และไม้สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ และเพือเกิดความคล่องตัวในการจัดหาและจัด
จําหน่าย บริษัทได้มีการดําเนินการขนส่งสินค้าเองด้วยภายใต้การบริหารจัดการของ
ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ร่วมกับการ
จ้างผูด้ าํ เนินการขนส่งภายนอก เพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการขนส่งสินค้า นอกจากการจําหน่ายภายในประเทศ
แล้ว บริษัทได้ขยายขอบข่ายการจําหน่ายไปยังต่างประเทศ และเมือความต้องการใช้เชือเพลิงชีวมวลทังในประเทศและต่างประเทศ
เพิมมากขึน ในขณะทีกําลังการผลิตเชื อเพลิงชี วมวลในประเทศมีจ าํ กัด บริษัทจึงได้มีก ารจัด หาเชื อเพลิงชี วมวลจากแหล่งผลิต
ต่างประเทศ จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพือจะได้เป็ นแหล่งจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มรองรับการขยายการเติบโต
อย่างต่อเนืองของธุรกิจการจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท
ปริมาณการขายชีวมวลโดยรวมของบริษัท ในปี 2561 และ 2562 มีปริมาณเท่ากับ
7 พันตัน และ
17 พันตัน
ตามลําดับ โดยปริมาณการขายสินค้าโดยรวมในปี 2562 ทรงตัว เมือเทียบกับปี 2561 จากปริมาณการขายในประเทศทีปรับตัว
ลดลงในขณะทีปริมาณการขายสินค้าต่างประเทศมีปริมาณขายทีเพิมสูงขึน

ปริมา การขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
พันตัน
ร้อยละ
พันตัน
ร้อยละ
พันตัน
ร้อยละ
5 2 16
05
07
16
7 6
76
6 5
1
1 2
10
21 0
5 1.92
100.00
9.3
100.00
9 .1
100.00

2561 2560
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(2 5)
12 7
(12. 0)

2562 2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
( 5)
1 7
(0.11)

ปริมา การขายในประเทศ
สินค้าหลักในประเทศของบริษัทในปี 2562 คือ กะลาปาล์ม ไม้และไม้สบั และขีกบ ตามลําดับ ซึงปริมาณการขายสินค้า
ลดลง 5 จากปริมาณการขายไม้และไม้สบั ซึงเป็ นสินค้าทีมีระดับราคาตําเมือเทียบกับชีวมวลชนิดอืน อย่างไรก็ตาม ปริมาณ
การขายไม้สบั ทีลดลงถูกทดแทนด้วยปริมาณทีเพิมขึนของกะลาปาล์มซึงเป็ นสินค้าทีมีระดับราคาทีสูงกว่า
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ปริมา การขายต่างประเทศ
สินค้าหลักต่างประเทศของบริษัทในปี 2562 คือ ไม้และไม้สบั ชีวมวลอัดแท่ง และกะลาปาล์ม ตามลําดับ ปริมาณการขาย
ต่างประเทศเพิมขึน 1 7 จากปริมาณการขายไม้สบั ส่งออกเพิมขึนอย่างมากในปี นี ในขณะทีปริมาณการขายชีวมวลอัดแท่ง
ลดลง จากความต้องการชีวมวลในตลาดคู่คา้ ลดลง ส่งผลให้ราคาตลาดของสินค้าชีวมวลอัดแท่งมีแนวโน้มลดลงในช่วงทีผ่านมา
ราคาขายสินค้าเ ลีย
สินค้าชีวมวลของบริษัทมีหลากหลายรู ปแบบและหลากหลายชนิด และสินค้าแต่ละชนิดมีระดับราคาทีแตกต่างกันทังใน
ด้านของราคาขาย และกําไร โดยราคาขายสินค้าเ ลียของบริษัทในช่วงปี 2560 2562 มีดงั นี
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ราคาขาย
ราคาขายสินค้าเ ลีย

2560

2561

2562

บาท

บาท

บาท

2 167 5

2 577 5

25 07

ในปี 2562 ราคาสินค้าเ ลียเพิมขึน 0 5 จากปริมาณการขายไม้สบั ทีมีราคาตําลดลง และถูกแทนทีด้วยสินค้าทีมีราคาสูง
เช่น กะลาปาล์ม
ผลการดําเนินงานทางการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ราย ้
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใ ้ ่าย
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบียและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) จากส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
12 0 0
5 16
1,2 6.06
( 6 22)
(172 0)
( 6 0)
(1,215.92)
30.1
(1 11)
17 0
(1 61)
15. 2
15.63

5
0 1
100.00

1 2 7 26
1,296.6

(75 ) (1 0 1 22)
(1 7) (16 5 )
(7 7 )
( 66)
(9 .5 ) (1,32 . )
2. 2
(31. 3)
(1 05)
(11 2)
1 7
( 25)
(0 1 )
72
1.2
(35.96)
1.25
(31.15)
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2
0 72
100.00

1 2 67
1,332.00

7
06
100.00

(
)
(12 62)
(6 5)
(102. 5)
(2. 5)
(0 )
( )
0 56
(2. )
(2. 0)

(1 05 61)
(1 5 6 )
( 5)
(1,3 3.15)
(11.15)
(12 6 )
(2 )
1 51
(22.33)
(15.66)

(7 )
(1 6 )
(6 67)
(100. )
(0. )
(0 5)
(1 7 )
0 11
(1.6 )
(1.1 )

2561 2560
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

2562 2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

7
17
.06

2
(11 1 )
2. 3

1 27
(5 )
(1 66)
9.26
(205.61)
(12 )
( 5 7)
(552 0)
(333.21)
(299.26)

(2 0 )
1 62
6 20
1.10
(6 .9 )
11 12
(
)
(7 1)
(3 .90)
( 9. )

รายได้
รายได้รวมของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ และรายได้อืน โดยรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการเป็ นรายได้ทีเกิดจากการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัท 2 ประเภท ดังนี
(1) รายได้จากการขายสินค้า ซึงเป็ นรายได้หลักของบริษัท เกิดจากการดําเนินธุรกิจของ ABM และบริษัทย่อยในประเทศ
คือ
และบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ AB ในประเทศอินโดนีเซีย และ AB และ AB ในประเทศมาเลเซีย โดย
บริษัทย่อยในต่างประเทศจะทําหน้าทีจัดหา และรวบรวมกะลาปาล์มทีผลิตในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพือ
จําหน่ายต่อให้แก่ ABM และ
ตามแผนการจําหน่ายทีเกิดจาก ABM และ
ซึงเป็ นผูต้ ิดต่อและรับคําสังซือ
จากลูกค้าทังในประเทศและต่างประเทศ
(2) รายได้จากการให้บริการขนส่ง เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยคือ
ซึงบริษัทจัดตังขึนเพือให้บริการขนส่ง
สินค้าโดยรถบรรทุกให้กบั ABM และ
เป็ นหลัก และหากในกรณีทีมีกาํ ลังการให้บริการเหลือในบางช่วงเวลา
ก็จะมีการให้บริการขนส่งแก่บริษัททีเกียวข้องกันและบริษัทอืน เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด
รายได้รวมของบริษัทในปี 2561 และ 2562 คือ 1 2 6 6 ล้านบาท และจํานวน 1 2 00 ล้านบาท ตามลําดับ โดยปี
2562 มีรายได้เพิมขึน 5 6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 2 7 เมือเทียบกับปี ก่อน โดยรายได้หลักกว่าร้อยละ ของรายได้
รวมเป็ นรายได้จากการขายสินค้า นอกจากการขายสินค้าแล้ว ยังมีรายได้จากการให้บริการขนส่งแก่บริษัททีเกียวข้องกันและบริษัท
อืนสัดส่วนประมาณร้อยละ 0 1 ของรายได้รวม ส่วนทีเหลือเป็ นรายได้อืน ซึงประกอบด้วยรายได้จากการขายสินทรัพย์ กําไรจาก
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และอืนๆ เป็ นต้น
รายได้รวมของบริษัทในปี 2560 2562 สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี
โครงสร้างรายได้

วันที 31 ธันวาคม
2560
ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการ
1 รายได้จากการขายสินค้า
2 รายได้จากการให้บริการขนส่ง
รวมรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ
รายได้อืน

2561
ร้อยละ

1 2 55
1 5

0 11

1,2 0.90

99.59

5 16

0 1

ล้านบาท

1 2 76
51

2562
ร้อยละ

01
0 27
99.2

1,2 .2

0 72

ล้านบาท

ร้อยละ

1 1 55
1

6
06

1,323.6

7
06

2561 2560
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

2562 2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

57
15 7

2 0
160 25

7

2
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(11 1 )

06
27
100.00 1,332.00
100.00
1,296.6
หมายเหตุ 1 รายได้อืน ประกอบด้วย กําไรจากการขายรถบรรทุกขนส่ง กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และรายได้จากการเคลมประกัน
รวมรายได้

1,2 6.06

100.00

ทรัพย์สิน เป็ นต้น
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท ประกอบด้วยรายได้ ประเภท คือรายได้จากการขายสินค้าซึงเป็ นรายได้หลักของบริษัท
รายได้จากการให้บริการขนส่ง และรายได้อืน
(1)� รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้า ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณ เ์ ชือเพลิงชีวมวล โดยบริษัทมีรายได้จากการขายเชือเพลิงชีวมวล
จํานวน 1 2 76 ล้านบาท และ 1 1 55 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562 ตามลําดับ ซึงรายได้จากการขายสินค้าของปี 2562
เพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 0 7 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2 0 สาเหตุเกิดจากปริมาณการขายชีวมวลทีมีราคาสินค้าเ ลียสูง
เพิมขึน
หากพิจารณาการจําหน่ายสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์ บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าทังในประเทศ และต่างประเทศ โดยมี
การจําหน่ายในประเทศเป็ นหลักคิดเป็ นร้อยละ 70 1 ของยอดจําหน่ายสินค้าทังหมด สัดส่วนการจําหน่ายสินค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ สําหรับปี 2560 2562 สามารถแสดงได้ดงั แผนภาพต่อไปนี
ตารางแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์ในปี 2560 2562
โครงสร้างรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการตามภูมิศาสตร์
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชีย
รวมรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ

วันที 31 ธันวาคม
2561

2560
ล้านบาท

ร้อยละ

1 1 71

91.36

107 1

.6

1,2 0.90

ล้านบาท

ร้อยละ

0

72 7

12

27 1

100.00 1,2 .2

100.00

11

2561 2560
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

2562
ล้านบาท
2 6

1,323.6

2562 2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

ร้อยละ
70 16

(17 26)

(1 00)

2

225 76

1 12

3.

2. 3

100.00

แผนภาพแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
โดยกําหนดจากสถานทีปลายทางของสินค้าทีบริษัทจัดส่งไปในปี 2560 2562
ประเทศไทย
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ต่างประเทศ
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ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

บริษัทเริมศึกษาและเปิ ดตลาดส่งออกสินค้าไปต่างประเทศตังแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการส่ง
สินค้าไปจําหน่ายต่างประเทศ (อิงจากสถานทีจัดส่งสินค้าปลายทาง) เป็ นจํานวน
ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2561 จํานวน
5 1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1 12 โดยสินค้าหลักต่างประเทศของบริษัทในปี 2562 คือ ไม้และไม้สบั ชีวมวลอัดแท่ง และกะลา
ปาล์ม ตามลําดับ
ในช่วงปี 2560 2562 รายได้หลักจากการขายสินค้าของบริษัทมาจากการจําหน่ายกะลาปาล์มซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 51 55 ของรายได้รวมจากการขายสินค้าทังหมด รองลงมาเป็ นสินค้ากลุม่ ไม้สบั และส่วนอืนๆ ของไม้คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
1 0 ของรายได้รวมจากการขายสินค้า ถัดมาเป็ นเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง มีสดั ส่วนร้อยละ 6 25 ของรายได้รวมจากการขาย
สินค้า ทังนี สัดส่วนการจําหน่ายสินค้าแต่ละประเภทสามารถแสดงได้ดงั แผนภาพดังต่อไปนี
แผนภาพแสดงสัดส่วนการจําหน่ายสินค้าแต่ละประเภทในปี 2560 2562
กะลาปาล์ม

ไม้สบั และส่วนอืนๆของไม้

ขีเลือย ขีกบและฝุ่ นไม้
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02
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12 15
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25
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2561

12

2562

อืนๆ

ในบรรดาสินค้าเชื อเพลิงชี วมวลทีบริษั ทจําหน่ายทังหมด กะลาปาล์มถื อว่าเป็ นผลพลอยได้จากการแปรรู ปพืชผลทาง
การเกษตรทีมีปริมาณความต้องการมากทีสุด เนืองจากเป็ นเชือเพลิงชีวมวลทีมีค่าความร้อนสูง และมีแหล่งผลิตทีเพียงพอรองรับ
ความต้องการทีมีอยู่ในปั จจุบนั ซึงบริษัทก็เล็งเห็นถึงแนวโน้มดังกล่าว จึงทําให้ในช่วงทีผ่านมา บริษัทให้ความสําคัญในการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัดหาและรวบรวมกะลาปาล์มทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบุกตลาดการจําหน่ายกะลาปาล์มเพิมขึน
จากเดิมทีเน้นจําหน่ายเ พาะผลิตภัณ ก์ ลุ่มขีกบและขีเลือย ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนรายได้จากการจําหน่ายสินค้าแต่ละประเภท
ดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น
สําหรับในปี 2560 ผลิตภัณ ก์ ลุ่มไม้สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ โดยเ พาะไม้สบั จะเป็ นอีกผลิตภัณ ห์ นึงทีลูกค้าหันมาใช้
เพิมขึน เนืองจากเป็ นเชือเพลิงทีราคาตําและมีแหล่งไม้ทีปลูกเพือตัดใช้เป็ นเชือเพลิงเพิมมากขึน ประกอบกับความต้องการไม้สบั เพือ
เป็ น เชื อเพลิ ง มี ป ริ ม าณสูง ขึ นตามนโยบายส่ ง เสริ ม การใช้พ ลัง งานทางเลื อ กของภาครั และความต้อ งการที เพิ มขึ นจาก
ภาคอุตสาหกรรมอืนๆซึงใช้ไม้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต ซึงบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว ส่งผลให้มีการผูกสัมพันธ์กบั แหล่งผลิตไม้
ในปี 2561 สัดส่วนของไม้และไม้สบั คิดเป็ นร้อยละ 1 57 ของรายได้รวมจากการขายสินค้า ซึงตํากว่าปี
ซึงมีสดั ส่วน
ร้อยละ 1 จากกลุม่ ลูกค้าในกลุม่ โรงนําตาลมีการสลับไปใช้เชือเพลิงจากชานอ้อยซึงมีผลผลิตออกมาเป็ นจํานวนมาก สําหรับใน
ปี 2561 ผลิตภัณ ป์ ระเภทกะลาปาล์ม และชีวมวลอัดแท่ง ตลาดยังมีแนวโน้มทีดี แม้จะมีความผันผวนในเรืองของราคา ซึงทาง
บริษัทพยายามปรับปรุงกลยุทธ์เพือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทังในเชิงต้นทุน และคุณภาพ
ในปี 2562 ผลิตภัณ ช์ ีวมวลอัดแท่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12 15 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 ทีร้อยละ 2 2 ของ
รายได้รวม ลดลงเนืองจากสถานการณ์ตลาดชีวมวลในต่างประเทศประสบปั ญหาความต้องการลดลงในกลุม่ ประเทศลูกค้าเป้าหมาย
ในขณะทีผลิตภัณ ก์ ลุม่ ไม้สบั และส่วนอืนๆ ของไม้ โดยเ พาะไม้สบั มีสดั ส่วนต่อรายได้รวมเพิมขึนจากร้อยละ 1 57 ในปี 2561 สู่
ร้อยละ 25 เติบโตจากปริมาณการส่งออกไม้และไม้สบั ไปยังต่างประเทศ
(2)� รายได้จากการให้บริการขนส่ง
ปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท นอกจากเรืองของแหล่งผลิตสินค้าแล้ว การ
บริหารการขนส่งสินค้าก็นับเป็ นสิงสําคัญอันจะทําให้การดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด บริษัทได้จัด ตังบริษัทย่อยคือ
ขึนมาเพือดําเนินการขนส่งสินค้าให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นหลัก และหากมีก าํ ลังการให้บริการเหลือในบางช่ว งเวลา
จะ
ให้บริการขนส่งกับบริษัททีเกียวข้องกันและบริษัทอืน โดยมีการวางแผนการขนส่งเพือให้มีการใช้รถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รายได้
จากการให้บริการซึงเป็ นการให้บริการขนส่งกับบริษัททีเกียวข้องกันและบริษัทอืนเพิมขึนจากปี 2561 ที 51 ล้านบาท เป็ น 1
ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพิมขึน 5 62 ล้านบาท จากบริษัทมีการให้บริการขนส่งแก่บริษัททีเกียวข้องกันและบริษัทเพิมขึน
(3)� รายได้อืน
รายได้อื นของบริ ษั ท ในปี 2561 และ 2562 มี จ ํา นวน
ล้า นบาท และ
ล้า นบาท ตามลํา ดับ ซึ งรายได้อื น
ประกอบด้วย 1) กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินรวม ในปี 2561และ 2562 มีจาํ นวน
2 16 ล้านบาท และ 2 1 ล้านบาท ตามลําดับ
2) ในปี 2561 บริษัทได้รบั ชดเชยค่าเสียหายจากสินค้าไฟไหม้ทีบริษัทย่อย รับรู ย้ อดสุทธิจากค่าเสียหายเป็ นรายได้อืน
จํานวน 1 ล้านบาท

1

) ปี 2562 มีรายได้อืนๆ เช่น ผลจากการปรับปรุงมาตร านการบัญชี บับที 15 ประมาณ 1 ล้านบาท รายได้บริการอืน
1 ล้านบาท เป็ นต้น
ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ และกําไรขันต้น
(1)� ต้นทุนขายสินค้า และกําไรขันต้น
ต้นทุนขายสินค้าของบริษัทในปี 2561 และ 2562 มีจ าํ นวน 1 07 1 ล้านบาท และ 1 051 22 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง
ต้นทุนขายสินค้าของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จํานวน 26 1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2 50 โดยการลดลงเล็กน้อยเกิดการ
มุ่งเน้นการขนส่งทางตรงมากขึน ทําให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการเก็บรักษาในคลังสินค้าลงได้ ในขณะทีอัตรากําไรขันต้นของบริษัท
ในปี 2561 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 16 02 และร้อยละ 20 0 ซึงบริษัทอัตรากําไรขันต้นเพิมขึนจากปี ก่อน เนืองจากในปี 2561
บริษัทมีสินค้าอยู่ในคลังเป็ นจํานวนมากทีบริษัทย่อยในต่างประเทศ และมีมลู ค่าต้นทุนทีค่อนข้างสูง เป็ นผลให้อตั รากําไรขันต้นลดลง
ซึงในปี 2562 บริษัทสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้หมดทําให้อตั รากําไรขันต้นของบริษัทเพิมสูร่ ะดับปกติ
(2)� ต้นทุนการให้บริการ และกําไรขันต้น
บริษัทมีตน้ ทุนการให้บริการขนส่งจํานวน 0 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ในปี 2561 และปี 2562 ตามลําดับ เพิมขึน
ร้อยละ 1 16 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการขนส่งเพิมขึนตามปริมาณการให้บริการขนส่ง ซึงคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้นร้อย
ละ 1 06 และร้อยละ 21 ตามลําดับ จากบริษัทไม่มีนโยบายขยายรถบรรทุกขนส่งของบริษัทเอง เน้นการใช้เครือข่ายรถร่วม ช่วงที
ผ่านมาบริษัทจึง มีการขายรถบรรทุกขนส่งทีอายุการใช้งานนานมากออก เพือให้การบริหารจัด การขนส่งมีประสิทธิ ภาพขึน เพือ
ให้บริการขนส่งแก่บริษัททีเกียวข้องกันและบริษัทอืน เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(1)� ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย ในปี 256

2562 บริษัทมีตน้ ทุนในการจัดจําหน่าย อยู่ที 16 5 ล้านบาท และ 1 5 6

ล้านบาท โดยในปี 2562 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย เพิมขึนร้อยละ 1 62 เมือเทียบกับปี 2561 สอดคล้องกับรายได้ทีเพิมขึน ทังนี
ในช่วง 2562 บริษัทเน้นกลยุทธ์การขายแบบส่งตรง ( i e t s ipme t) ทําให้ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ
เมือเทียบกับปี 2561
(2)� ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที 66 ล้านบาท และ
5 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ว น ร้อยละ 7 7 ร้อยละ 6 5 และร้อยละ 6 67 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยในปี 2562 ค่า ใช้จ่า ยในการบริหาร
เพิมขึนร้อยละ 6 20 เมือเปรียบเทียบปี 2561 จากการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ
ทังนี ค่า ใช้จ่า ยในการบริหารส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ค่า ตอบแทนพนัก งาน ซึงคิด เป็ นสัดส่ว นมากกว่า ร้อยละ 50 ของ

1

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รองลงมาคือ ค่าเช่าและบริการ ซึงรวมถึงค่าเช่าทรัพย์สินในการดําเนินงาน เช่นค่าเช่าสํานักงาน เป็ นต้น
ค่าบริการ เช่นค่าบริการวิชาชีพ ค่าทีปรึกษา ค่าบริการตรวจสอบภายใน ค่าตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงิน และค่า
อบรม สัมมนา เป็ นต้น ลําดับถัดมาจะเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย เป็ นต้น นอกจากนี ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารยังประกอบด้วยค่าใช้จ่ายไม่ปกติ เช่น ค่าเผือการปรับลดมูลค่าสินค้า ค่าสํารอง ตัดจําหน่ายสินค้าไฟไหม้ ค่าสํารองหนี
สงสัยจะสูญ และหนีสูญ และค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เป็ นต้น
ต้นทุนทางการเงิน
บริษั ทมีต ้นทุนทางการเงิ นจํา นวน 11 2 ล้านบาท และ 12 6 ล้านบาท ในปี 2561 และปี 2562 ตามลําดับ คิด เป็ น
สัดส่วน ร้อยละ 0

และร้อยละ 0 5 ของรายได้รวม ตามลําดับ ต้นทุนทางการเงินเพิมขึนเล็กน้อยและสอดคล้องกับหนีสินทีมี

ภาระดอกเบียเพิมขึน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้ภาษี เงินได้จาํ นวน 7 2 ล้านบาท และรายได้ภาษี เงินได้ 1 51 ล้านบาท ตามลําดับ
เนืองจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่อยูท่ ี 15 66 ล้านบาท ลดลงเมือเทียบกับปี 2561 ซึงมีผลขาดทุนอยู่
ที 1 15 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 15 ล้านบาท
การวิเคราะห์ านะทางการเงิน
สินทรัพย์
งบแสดง านะการเงิน

2560
จํานวน ร้อยละ

สินทรัพย์
น รพย มน วยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

1 66

สินค้าคงเหลือ
ลูกหนีกรมสรรพากร
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

7

25 06

2
12

วันที 31 ธันวาคม
2561
2562
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

11
17
0 1
15

7

27 5

1 10

20 2

15 0

22 1

1 2
0 57
21

21 50
00
0

15 51
6 62
1 2

21 7
0
1 5

15

2561 2560
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

2562 2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

( 01 )

5

2 5

20 1

(5 7 )
( 2 67)
66 72

10 25
1 062 22
(
)

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
น รพย ม มน วยน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

17 5
9 .96

2 21
61. 2

10 6
32 . 5

1 62
50.61

2
36 .09

1 16
51.

( 1 0)
( 1)

(20 7 )
12 1

10 00
275
2 60
50
11 6
309. 9
0.5

12
1
0 2
11
1 2
3 .2
100.00

10 00
27 55
1
1
7
319. 9
6 .6

15
16
0 0
00
1
9.39
100.00

0 00
27 70
1 25
2 17
75
3 .
1 .96

55
2
0 17

0 00
1 1
(25 77)
10 6
(21 7 )
6
(1 )

00 00
(2 0 )
(5 )

0 52
.9
100.00

(5 16)
05
10

สิน ทรัพ ย์ร วมของบริษั ท ณ วัน ที 1 ธั น วาคม 2561 และ 2562 มี จ ํา นวน 6 7 6 ล้า นบาท และ 71 6 ล้า นบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทประกอบด้วยลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน สินค้าคงเหลือ และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ
วันที 1 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 67 2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 เนืองจากการ
เพิมขึนของลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน และสินค้าคงเหลือเป็ นหลัก
องค์ประกอบของสินทรัพย์ทีสําคัญของบริษัทมีดงั ต่อไปนี
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูก หนี การค้า และลูก หนี อื นของบริษั ท ณ สิ นปี 2561 และปี 2562 เท่า กับ 1 1 0 ล้า นบาท และ 15 0 ล้า นบาท
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 20 2 และร้อยละ 22 1 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามลําดับ โดยมีลกู หนีอืนในสัดส่วนไม่ถึงร้อย
ละ 1 ของสินทรัพย์รวม ทีเหลือเป็ นลูกหนีการค้า
ณ สินปี 2562 ลูกหนีการค้าของบริษัทอยู่ที 157 00 ล้านบาท เพิมขึน 2 6 ล้านบาท จากจํานวน 12 6 ล้านบาท ณ
สินปี 2561 เพิมขึนร้อยละ 22 0 เนืองจากในปี 2562 เป็ นการขายในช่วงใกล้สินปี และเป็ นช่วงหยุดยาว จึงทําให้ลกู หนีการค้าและ
ลูกหนีอืน (ก่อนหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) สูงขึน ดังจะเห็นได้จากลูกหนีการค้า ณ สินปี 2562 ยอดทีเพิมขึนส่วนใหญ่จะเป็ นลูกหนีที
ยังไม่เกินกว่ากําหนดชําระ และมีลกู หนีทีค้างชําระเกินกว่ากําหนดไม่เกินกว่า เดือน
ลูกหนีการค้าของบริษัท ประกอบด้วย ลูกหนีการค้าในส่วนของกิจการทีเกียวข้องกันและกิจการอืน โดยรายละเอียดของ
ลูกหนีการค้าแบ่งตามอายุหนีทีค้างชําระสามารถแสดงได้ดงั นี
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ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ตัวเงินรับ
ลูกหนีการค้า
แยกตามอายุลูกหนี ทีค้างชําระได้ดังนี
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน เดือน
เกินกําหนดชําระ เดือน แต่ไม่เกิน เดือน
เกินกําหนดชําระ เดือน แต่ไม่เกิน เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า เดือน
รวมลูกหนีการค้า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้า สุทธิ
ลูกหนีอืน
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

วันที 31 ธันวาคม
2561 2560
2562 2561
2560
2561
2562
เปลียนแปลง เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
10
2
6 0
1
7 10
10
12 6

6 5
17

72 72
1 10

26
51

0 6
0
07
0
90.
96. 5
(1 22) (1 0)
56
5 15
56
5
9 .12 100.00

1 01
0 70
12 .6
(1 70)
126
10
131.03

6 07
25 5
2
0 77
05
9 .1
(1 0)
6 7
1
100.00

100 2
2 52
0
55
2
15 .00
(7 5 )
1 6

6 75
26 6
0 27
22
1 57
99.1
( 76)
1
55
15 .30 100.00

20 7
6 0
11 7
(12 2)
1. 1
5
17
(10 2 )
39.22

22 12
26 6
( 0 0)
252 60
256
22.0
2 65
17 7
115 2
20. 1

ณ สินปี 2562 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของบริษัทเพิมขึนเป็ น 7 5 ล้านบาท จากจํานวน 1 70 ล้านบาท ณ สินปี 2561 หรือ
เพิมขึน 5 ล้านบาท ทังนี บริษัทมีการกําหนดนโยบายในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ดังนี
ลูกหนีค้างชําระน้อยกว่า 1 0 วัน
ไม่ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีค้างชําระเกิน 1 1 60 วัน
ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 50
ลูกหนีค้างชําระเกินกว่า 60 วัน
ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100
นโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญข้างต้น บริษัทได้พิจารณาจากประวัติการชําระหนีของลูกหนีทีผ่านมาโดยเห็นว่ามี
ความเพียงพอต่อการบริหารจัดการลูกหนีของบริษัท อย่างไรก็ตาม การพิจารณาค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจะใช้ขอ้ มูลประกอบอืนๆ ร่วม
ด้วย โดยหากไม่ได้มีการตังค่าเผือตามนโยบายดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยผ่านความเห็นจากผูบ้ ริหารสูงสุด
ด้านบริหารการเงินและได้รบั อนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ัดการ ทังนี บริษัทจะมีการสอบทานการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญอย่างน้อยไตร
มาสละ 1 ครัง นอกจากนี บริษัทยังพิจารณาความเพียงพอของการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเป็ นการเ พาะเจาะจงสําหรับลูกหนีแต่
ละราย ซึงพิจารณาจาก านะการเงิน ประวัติการชําระเงินในอดีต ปริมาณหนีคงค้างเทียบกับความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี
และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง อย่างไรก็ตาม ลูกหนีทีเคยมีประวัติการชําระไม่ดี ค้างชําระเป็ นเวลานาน หรือมีปัญหาเรือง านะการเงิน
บริษัทจะควบคุมดูแลลูกหนีดังกล่าวเป็ นพิเศษ และจะพิจารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเป็ นรายๆ ไป
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืนคือลูกหนีทีเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจ่ายล่วงหน้าและตัดจ่ายตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน เงิน
ทดรองจ่ายพนักงาน ลูกหนีเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน เป็ นต้น โดย ณ สินปี 2562 บริษัทมียอดลูกหนีอืนจํานวน
ล้านบาท เพิมขึน
จากปี 2561 จํานวน 7 ล้านบาท ทังนี ลูกหนีอืนของบริษัทโดยปกติจะเป็ นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม
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(1)� สินค้าคงเหลือ
ณ สินปี 2561 และปี 2562 บริษัทมียอดสินค้าคงเหลือสุทธิ (หลังหักค่าเผือมูลค่าสินค้าลดลง) จํานวน 1 2 ล้านบาท
และ 15 51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21 50 และร้อยละ 21 7 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยปี 2562 มียอดสินค้าคงเหลือ
สุทธิเพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 1 27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 25 โดยสินค้าคงเหลือเพิมขึนจากการกักตุนสินค้าประเภท
กะลาปาล์ม ในช่วงทีสินค้ามีราคาตําเนืองจากนอก ดูผลผลิต อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีนโยบายบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ใน
ระดับทีเหมาะสม
(2)� เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
การจัดซือสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีเงือนไขการชําระเงินแบบจ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าในจํานวนทีกําหนดไว้ในสัญญา
โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะของการโอนเงินให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้าล่วงหน้าเป็ นค่าสินค้าจํานวนหนึง และเมือได้รบั สินค้าจะนํามูลค่าของ
สินค้าทีได้รบั ไปตัดยอดเงินจ่ายล่วงหน้า จนกว่าเงินทีจ่ายล่วงหน้าจะลดลงตํากว่ายอดเงินทีตกลงกันไว้ บริษัทก็จะทําการโอนเงินจ่าย
ล่วงหน้ากลับไปให้ผผู้ ลิตสินค้าให้เต็มยอดเงินจ่ายล่วงหน้าทีกําหนดไว้ในสัญญาซือขายสินค้า ทังนี จํานวนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
สําหรับผูผ้ ลิตสินค้าแต่ละรายจะขึนอยูก่ บั ปริมาณสินค้าทีผูจ้ ดั จําหน่ายมีขอ้ ตกลงทีจะขายให้กบั บริษัท การดําเนินนโยบายจ่ายชําระ
ค่าสินค้าล่วงหน้านีเป็ นลักษณะทัวไปสําหรับธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวล ซึงเป็ นไปเพือประกันว่าผูผ้ ลิตสินค้าจะขาย
สินค้าทีผูผ้ ลิตผลิตได้ให้แก่บริษัทตามจํานวนทีได้มีการทําข้อตกลงกันไว้ ทังนี บริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวงเงิน
เครดิตทังสําหรับลูกหนีการค้าและเงินล่วงหน้าค่าสินค้า เพือพิจารณากลันกรองข้อมูลของคูค่ า้ ทีมีขอ้ ตกลงให้บริษัทจ่ายเงินล่วงหน้า
ค่าสินค้า อาทิเช่น ข้อมูลการจดทะเบียนของคู่ค า้ และข้อมูลด้านการเงินรวมถึงข้อมูลธุรกิจอืน ๆ เป็ นต้น ทังนี คณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวนีจะต้องมีผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบริหารการเงินเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นด้วยทุกครัง โดยบริษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้าค่า
สินค้าให้แก่คู่คา้ หลังจากได้รบั การอนุมตั ิจากคณะอนุกรรมการดังกล่าวภายใต้วงเงินทีอนุมตั ิแล้วเท่านัน นอกจากนี บริษัทได้บริหาร
ความเสียงจากการจ่ายเงินล่วงหน้าโดยลดวงเงินจ่ายล่วงหน้าลงให้เหลือเท่าทีจําเป็ นตามศักยภาพของคู่คา้ อย่างเหมาะสมด้วย และ
ปรับเปลียนจากการซือผ่านคู่คา้ ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียทีต้องจ่ายเงินล่วงหน้าจากปริมาณการสังซือคราวละมาก ๆ เป็ น
การซือตรงจากผูผ้ ลิตหรือผ่านผู้จัดจําหน่ายรายย่อยทีละปริมาณน้อย ๆ โดยบริษัทย่อยของบริษั ททังในประเทศอินโดนีเ ซียและ
มาเลเซีย ซึงเมือได้รบั สินค้าเข้าคลังสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าวครบจํานวนทีจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว บริษัทจึงทําการจ่ายเงินล่วงหน้า
กลับไปให้ผขู้ ายตามสัญญาซือขายสินค้าถัดไปตามลําดับ
ณ สินปี 2561 และปี 2562 บริษัทมียอดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าจํานวน 21 ล้านบาท และ 1 2 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 0 และร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ อย่างไรก็บริษัทมีแนวนโยบายทีจะรักษาระดับสินค้าคงเหลือให้อยู่
ในระดับทีเหมาะสม จึงต้องมีคคู่ า้ ธุรกิจทีจะทําให้มนใจได้
ั
วา่ จะมีสนิ ค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
(3)� ทีดิน อาคารและอุปกร ์
ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจจัดหาและจําหน่ายเชือเพลิงชีวมวลของบริษัท ปั จจัยสําคัญทีทําให้บริษัทสามารถดําเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนืองมาถึงปั จจุบนั คือการทีบริษัทสามารถจัดหาและรวบรวมสินค้าจากแหล่งต่างๆ เพือจําหน่ายให้กับลูกค้าได้
ตลอดทังปี และส่งสินค้าได้ตามคุณภาพทีลูกค้าต้องการภายในเวลาทีกําหนด ซึงการทีบริษัทจะสามารถดําเนินการดังกล่าวได้ บริษัท

1

จําเป็ นต้องมีการลงทุนในคลังสินค้าเพือใช้ในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพสินค้าให้เพียงพอต่อการจําหน่ายในช่วงทีสินค้าขาดแคลน
และมีการลงทุนในกองรถทีใช้ในการขนส่งสินค้าในขนาดทีบริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษัท
ได้มีการลงทุนในโรงงานผลิตไม้สบั เพือเป็ นเจ้าของปั จจัยผลิตชีวมวล โดยทังนี ณ สินปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ (สุทธิ ) จํานวน 27 55 ล้านบาท และ 27 70 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 16 และร้อยละ 16 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยในปี 2562 ส่วนประกอบของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วย ทีดิน และส่วนปรับปรุ งทีดิน
จํานวน 17 20 ล้านบาท อาคาร สิงปลูกสร้างและส่วนปรับปรุ ง 2 2 ล้านบาท เครืองจักรและอุปกรณ์ จํานวน 6 07 ล้านบาท
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน 2 1 ล้านบาท ยานพาหนะ จํานวน 22 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างติดตัง จํานวน
1 1 ล้านบาท และสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า จํานวน 17 ล้านบาท
ในปี 2562 สินทรัพย์สทุ ธิลดลง 5 5 ล้านบาทเมือเทียบกับปี 2562 เนืองจากยานพาหนะของบริษัทลดลง ส่วนใหญ่เกิด
จากการจําหน่า ยรถบรรทุก ขนส่งทีมีอายุการใช้งานนานเกิ นกว่าทีบริษัทกําหนดและไม่คุม้ ค่ากับค่า ใช้จ่า ยในการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาแล้ว
หนีสิน
งบแสดง านะการเงิน
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน นหมุนเ ยน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่วนของหนี สินทีถงกําหนดชําระ
ภายในหนงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สินหมุนเวียน
หน น ม่หมุนเ ยน
หนีสินระยะยาว
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนีสินภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
หนีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงาน
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน

2560
ล้านบาท ร้อยละ

562

วันที 31 ธันวาคม
2561
ล้านบาท ร้อยละ

6 57

5 1

2

5 5

60

7 11

2

05

20

0 1

0 5
17
02
0.26

1 12

0 17

2
0.0

0
62.50

2 5
75
2
6 .

5 5

2562
ล้านบาท ร้อยละ

5

2562 2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

( 7 21)

0

0

6 50

02
20
0 55

(52 6 )

(1

(60 70)

250 1

6
13.

0 52
57 67

6
( 7 62)

7
21

7 6
25

11 00
05

(6 15)

27 0

(2 1)

10 1

16
1

1
0 25

0
00

11

01

22

0 0

2 26

0 5

61

06

6.65

0. 2

3. 0

0.52

.2

12.2

1

2561 2560
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

(

7)

(25 20)

)

2 01

งบแสดง านะการเงิน
รวมหนี สิน

2560
ล้านบาท ร้อยละ
655.53
1.0

วันที 31 ธันวาคม
2561
2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
0 .20
63.03
501.1
69.90

2561 2560
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

2562 2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

( 77 )

22 7

หนีสินรวมของบริษัท ณ วันที 1 ธันวาคม 2561 และ 2562 มีจาํ นวน 0 20 ล้านบาท และ 501 17 ล้านบาท ตามลําดับ
เพิมขึน 2 7 ล้านบาท หรือ 22 7 โดยหนีสินหลักของบริษัทประกอบด้วยเงินเบิกเกิดบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบัน
การเงิน เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน และหนีสินระยะยาว
องค์ประกอบของหนีสินทีสําคัญของบริษัทมีดงั ต่อไปนี
(1)� เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินถือเป็ นเงินทุนหลักทีใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเงินกูย้ ืม
ระยะสันจากสถาบันการเงินประกอบด้วยตัวสัญญาใช้เงิน ( omisso ote “ ”) สินเชือเพือการนําเข้าสินค้า ( st e eipt
“ ”) และสินเชือเพือการส่งออก ( a i
e it “ ”) โดย ณ สินปี 2561 และปี 2562 บริษัทมียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 5 1 ล้านบาท และ 5
ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 5 5 และร้อยละ
ของหนีสินรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
(2)� เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เจ้า หนี การค้า และเจ้า หนี อื นของบริษั ท ณ สิ นปี 2561 และปี 2562 เท่า กับ 6 0 ล้า นบาท และ
ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 7 11 และร้อยละ 0 ของหนีสินรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตามลําดับ

เจ้าหนีการค้าและลูกหนีอืน
เจ้าหนีการค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน
รวม

2560
ล้านบาท ร้อยละ
2 1
5 5
11 5 26 7
2
1 5
.32 100.00

ล้า นบาท

วันที 31 ธันวาคม
2561 2560
2562 2561
2561
2562
เปลียนแปลง เปลียนแปลง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
21 1
7
1 0
7
( 61)
( 01 )
15 10
2 1
2
26 7
26
(
)
12 1 1
12 17
5
10 70
6
6.03 100.00
3.
100.00
3. 6
(25.1 )

เจ้าหนีการค้า
บริษัทมีเจ้าหนีการค้าจํานวน 21 1 ล้านบาท และ 1 0 ล้านบาท ณ สินปี 2561 และปี 2562 ตามลําดับ โดยปกติบริษัท
จะมีเจ้าหนีการค้าในสัดส่วนทีค่อนข้างตําเมือเทียบกับปริมาณการซือสินค้าในแต่ละปี ทังนี เนืองจากผูผ้ ลิตสินค้าส่วนใหญ่จะมี
ข้อกําหนดให้บริษัทชําระเงินล่วงหน้าค่าสินค้า หรือหากยินยอมให้ชาํ ระเงินหลังได้รบั สินค้า ระยะเวลาเครดิตจะค่อนข้างสัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนีอืน ส่วนใหญ่เกิดจากรายจ่ายเกียวเนืองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่ยงั มิได้ชาํ ระ อาทิ

10

เช่น โบนัสค้างจ่าย เจ้าหนีกรมสรรพากร ค่าบริการตรวจสอบบัญชีคา้ งจ่าย ค่าบริการขนส่งค้างจ่าย ค่าเช่าทีดินและอาคารค้างจ่าย
และค่าบริการอืนๆ ค้างจ่าย เป็ นต้น
(3)� เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาว ในปี 2562 เพิมขึนทังจํานวน 7 ล้านบาทจากในปี 2561 โดยการเพิมขึนคิดเป็ นร้อยละ 1 0 ของ
หนีสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยในปี 2562 บริษัทมีการเปลียนแปลงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เพือ
ปรับโครงสร้างหนีสินให้เหมาะสมมากขึน จากการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงาน ที อําเภอบางกุง้ จังหวัดสุราษฎ์ธานี และเพือลด
ความเสียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
( )� หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหนีทีเกิดจากการให้บริการสินเชือของสถาบันการเงินในการซือรถบรรทุกขนส่งและรถ
ทีใช้งานอืนๆ ของบริษัท ณ สินปี 2561 และปี 2562 บริษัทมียอดหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 1 ล้านบาท และ 5
ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0 และร้อยละ 0 2 ของหนีสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดง านะการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้

2560
ล้านบาท ร้อยละ

วันที 31 ธันวาคม
2561
2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

2561 2560
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

2562 2561
เปลียนแปลง
(ร้อยละ)

112 50
5 17

1 2
06

150 00
0 51

2 16
1 7

150 00
0 51

20
12 66

1 650 62

0 00
0 00

2

0 1

2

0

2

0 5

0 00

0 11

(11 )

0 75
27
(1 7)

6 10
0
(10 0 )

0
0 66
(1 55)

6 10
(11 )
(12 6 )

0 5
(1 67)
(1 77)

0 00
( 75 )
(15 6 )

0 00
( 77 )
26 50

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเ พาะส่วน
บริษัทใหญ่

1 .5

1.1

2 3.36

3 .5

22 .

ส่วนได้ส่วนเสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

07
152.92
0.5

0 50
1 .92
100.00

( 2)
239.
6 .6

(0 61)
36.9
100.00

1 0
(1 )
2 0
100 00

6
(1 6 1)
56 5
(1 )

(7 76)
172 5
(10 71)
10

6 10

11

(10 6 )
213. 9
1 .96

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเ พาะส่วนของบริษัทใหญ่ ณ สินปี 2561 และปี 2562 มีจาํ นวน 2 6 ล้านบาท และ 22 7
ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 7 5 และร้อยละ 1 0 ของหนีสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ ณ สินปี 2561 ส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพิมขึนจํานวน 1 ล้านบาท จาก ณ สินปี 2560 เนืองมาการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทัวไปครังแรก
จํานวน 75 ล้านหุน้ หุน้ สามัญดังกล่าวมีมูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0 50 โดยเสนอขายราคาหุน้ ละ 1 0 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทังสิน 1 5
ล้านบาท ทําให้บริษัทมีทนุ ชําระแล้วเพิมขึน 7 50 ล้านบาท และ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพิมขึน 5 ล้านบาท โดยหุน้ ของบริษัทเริม
การซือขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 และบริษัทได้จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วจาก 112 50
ล้านบาท เป็ น 150 ล้านบาท เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนในปี 2562 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทลดลง จากการขาดทุนในรอบ
ปี บญ
ั ชีทีผ่านมา
การวิเคราะห์สภาพคล่อง
งบกระแสดเงินสด
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เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด

2561
(36.9 )
( .09)
30.
(0 02)
(0 0 )
(13.29)
1
5

133.1
(36. )
(121. 0)
(0 01)
(1 12)
(10. 3)
5
25 06

2562
(53. 0)
(21. )
92. 2
(0 0 )
(0 22)
2.39
25 06
27 5

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
สําหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1 1 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของสินค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 1 72 ล้านบาท เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนเพิมขึนจํานวน 1 6 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ
สําหรับปี 2561 จํานวน 25 ล้านบาท และลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนจากกิจการอืนเพิมขึนจํานวน 7 ล้านบาท
สําหรับปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงจากผลขาดทุนก่อนภาษี เงินได้จาํ นวน 2 ล้านบาท และบริษัทมีกระแสเงิน
สดจ่ายจากกิจกรรมดําเนินงาน ประกอบด้วย รายการลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนจ่ายเพิมขึน 25 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิมขึน
1 ล้านบาท และเจ้าหนีการค้าลดลง 11 6 ล้านบาท รวมทังดอกเบีย และภาษี เงินได้ 11 5 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
สําหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 21 ล้านบาท โดยเกิดจากการซือสินทรัพย์ถาวรทีเพิมขึน
จํานวน 2 51 ล้านบาท ซึงเป็ นส่วนใหญ่ จะใช้ไปในการก่อสร้างโรงงานทีจัง หวัดสุราษฎร์ธานี และมีเงินสดรับจากการจําหน่า ย
สินทรัพย์ถาวรประเภทรถบรรทุกเก่า จํานวน 6 1 ล้านบาท
ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสําหรับกิจกรรมลงทุนจํานวน 6 ล้านบาท เนืองจากเงินฝากธนาคารทีติดภาระ
คําประกัน จํานวน 0 ล้านบาท และการซือทรัพย์สนิ ต่อเนืองจากการก่อสร้างโรงงานทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 12 60 ล้านบาท
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เงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
สําหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 121 ล้านบาท แม้จะมีเงินสดรับจากการ
เพิมทุนจํานวน 125 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการใช้ไปในการจ่ายชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินให้กูย้ ืมระยะสันจากสถาบัน
การเงินจํานวน 20 ล้านบาท และ ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจ่ายเงินปั นผลค้างจ่ายจากปี 2560 จํานวน 75 ล้านบาท มี
การจ่ายดอกเบีย และจ่ายชําระคืนหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 10 67 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2 ล้านบาท มาจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เพือการลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานไม้สบั ที อําเภอบางกุง้ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
อัตราส่วนทางการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

อัตราส่วนทางการเงิน

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (
A )
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ ลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเ ลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
ระยะเวลาชําระหนี
วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(
AB
A )
อัตราส่วนกําไรขันต้น
อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนกําไรอืน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(
A )
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

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

0 77
0 25
(0 06)
10 7
11

2562

0
0 52
(0 1 )
15

2
6
27
76

0 1
0 7
0 25
11 5
15
5
0 6
2 22
15 07
6 2

)
)
)
)
)
)

2 65
2 2
0 1
50
12
10 7

16 11
(2 5)
0 72
5 62
(2 0)
(15 )

20 0
(0 )
06
(2 25)
(1 1 )
(6 6 )

( )
( )
(เท่า)

1 6
55
15

( 7)
(11 6)
17

(1 6 )
( 0)
1 6

(
(
(
(
(
(

1

2561

10
1
1
11

72
50 7
26 1
1 7
76
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อัตราส่วนทางการเงิน

2560

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
( A A
A )
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย1
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน ( as asis)2
อัตราการจ่ายเงินปั นผล2

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
( )

2
2 0
(1 )
215

2561

16
0 55

2562

22
20 0
( 6)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
สินทรัพย์หมุนเวียนหลักของบริษัท คือลูกหนีการค้า สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ซึงรวมกันคิดเป็ นร้อยละ
ประมาณ 0 50 ของสินทรัพย์รวม โดยแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลัก ประกอบด้วย เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี
การค้า
ทังนี ณ สินปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0 1 เท่า และ 0 เท่า ตามลําดับ มีอตั ราส่วน
สภาพคล่องเพิมขึน จากการแปลงเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเป็ นเงินกูร้ ะยะยาว เพือปรับโครงสร้างหนีสินให้เหมาะสมมาก
ขึน หลังจากลงทุนในคลังสินค้าและโรงงาน ที อําเภอบางกุง้ จังหวัดสุราษฎ์ธานี เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ทีดีขึน
จาก 0 7 เท่า เป็ น 0 52 เท่า ณ สินปี
ระยะเวลาเก็บหนีเ ลียอยู่ที 1 5 วัน และ
วัน ในปี 2561 และ 2562 ตามลําดับ ซึงเพิมขึนจากเนืองจากเป็ นการ
ขายในช่วงใกล้สินงวด และเป็ นช่วงเทศกาลหยุดยาว ทําให้ได้รบั ชําระล่าช้า ผลให้ลกู หนีการค้าและลูกหนีอืนสูงกว่าปกติ
ระยะเวลาขายสินค้าเ ลียของบริษัทอยู่ที 0 6 วัน และ 50 7 วัน ในปี 2561 และ 2562 ตามลําดับ เนืองจากในช่วงปี
2562 บริษัทมุ่งเน้นมีจะใช้กลยุทธ์เน้นการขายแบบส่งตรง ( i e t s ipme t) ส่งผลให้ตน้ ทุนค่าขนส่งเข้าคลังสินค้าลดลง และ
รักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสมขึน
ระยะเวลาชําระหนีในปี 2561 และ 2562 อยู่ที 15 07 และ 1 7 ตามลําดับ ลดลงเนืองจากสินค้าทีซือส่วนใหญ่มาจาก
ผูข้ ายรายย่อย ซึงมีระยะเวลาจ่ายชําระสัน
ทังนีวงจรเงินสดในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีวงจรเงินสดอยู่ที 6 2 วัน และ 76 วัน ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของสินค้าคงเหลือ จากการจัดจําหน่ายสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม และเน้นการขาย
แบบส่งตรง
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีอตั รากําไรขันต้นสําหรับการขายสินค้าและการให้บริการร้อยละ 16 11 และร้อยละ 20 2
ตามลําดับ เพิมขึนเนืองจากบริษัทเน้นการขายสินค้าแบบส่งทางตรง เพือลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า ทําให้ตน้ ทุนลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ ประกอบกับในปี 2561 บริษัทมีตน้ ทุนสินค้าทีราคาสูง ทําให้อตั รากําไรขันต้นค่อนข้างตํา
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อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สําหรับปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีอตั ราหมุนเวียนของสินทรัพย์อยูท่ ี 1 7 และ 1 6 ตามลําดับ อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์เพิมขึน เนืองจากการใช้สินทรัพย์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้มากขึน
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ สินปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1 6 เท่า และ 2 2 เท่า ตามลําดับ โดย
แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทคือ เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน หนีสินของบริษัทเพิมขึนสอดคล้องกับการเพิมขึนของสินทรัพย์
เช่น ลูกหนีการค้า สินค้าคงเหลือ และเงินฝากติดภาระคําประกัน ประกอบกับบริษัทมีผลดําเนินงานขาดทุน ทําให้อตั ราส่วนหนีสินต่อ
ทุนของบริษัทเพิมขึนอย่างมากเมือเทียบกับปี ก่อน
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รายงานความรับผิดชอบของค ะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษั ท ได้ต ระหนัก ถึ ง ภาระหน้า ทีและความรับ ผิด ชอบใน านะกรรมการบริษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์โดยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ตลอดจนสารสนเทศทางการเงิน
ทีปราก ในรายงานประจําปี ซึงงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตร านการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบาย
บัญชีทีเหมาะสมและถือป ิบัติอย่างสมําเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการทีสมเหตุสมผลในการจัดทํา
รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนได้รบั
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดํารงไว้ซึงระบบการบริหารความเสียง และระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพือให้มนใจว่
ั าข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชือถือ และมีความเพียงพอทีจะดํารงไว้ซึงทรัพย์สินของบริษัท และเพือป้องกันมิ
ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ทังนีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ท่าน เป็ นผูส้ อบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวกับรายการ
กับกิจการหรือบุคคลทีเกียวข้องกัน เพือให้แน่ใจในข้อมูลสารสนเทศในรายงานทางการเงินว่ามีการจัดทําตามวัตถุประสงค์ภายใต้
ระบบบรรษัทภิบาลทีดี
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกํากับดูแลทีดี การบริหารความเสียง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มี
ความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายงานทางการเงิน และสารสนเทศทางการเงินของ
บริษัท สําหรับปี สินสุดวันที 1 ธันวาคม 2562 ได้จัดทําขึนภายใต้มาตร านรายงานทางการเงิน ภายใต้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม
และถื อป ิบัติอย่า งสมําเสมอมีก ารใช้ดุลยพินิจ ทีเหมาะสมอย่า งระมัด ระวัง มีก ารเปิ ด เผยข้อมูลอย่า งเพีย งพอ ถูก ต้อง และทัน
เหตุการณ์

นายอภิสิทธิ รุจิเกียรติกาํ จร
ประธานกรรมการ
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รายงานของค ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษั ท เอเชี ย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ได้แต่ง ตัง คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน ซึงประกอบด้ว ย
กรรมการจํานวน

ท่า น โดยประธาน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นกรรมการอิสระและไม่ได้ป ิบตั ิหน้าที ใน

คณะกรรมการชุดย่อยอืน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดปั จจุบนั ประกอบด้วย
1 นายวิชยั พรกีรติว ั น์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2 นายพนม ควรสถาพร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นางสาวธิญาดา ควรสถาพร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ป ิบตั ิหน้าทีตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีการประชุมรวมทังสิน 2 ครัง โดยครังที 1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
เนืองจากเป็ นเรืองพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ ซึงคุณธิญาดา ต้องออกจากห้องประชุม โดยให้คณะกรรมการสรร หาที
เหลือเป็ นผู้พิจ ารณา และครังที 2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม จํานวน

ท่า น ซึงประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทนต้องออกจากห้องประชุม เนืองจากเป็ นกรรมการทีออกตามวาระ เพือเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรืองต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึงได้มีรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมําเสมอ ทังนี สามารถสรุปสาระสําคัญของงานทีได้ป ิบตั ิในปี 2562 ดังต่อไปนี
1)

พิจ ารณาการแต่ ง ตัง กรรมการที ค รบกํา หนดวาระ เพื อ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง อี ก วาระหนึ ง เพื อ นํา เสนอที ป ระชุ ม
คณะกรรมการ บริษัทในการพิจาณาแต่งตัง กรรมการทีค รบกําหนดวาระเพือเข้าดํารงตําแหน่งอีก วาระหนึงนัน
คณะกรรมการสรรหาและ กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทีพน้ จากตําแหน่งตามวาระ โดย
เห็นว่า กรรมการทังสามท่านยังคง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณ ท์ ีก าํ หนดและได้ป ิบติหน้าทีด ว้ ยความ
ระมัดระวัง มีความตังใจในการป ิบตั ิหน้าที อย่างสมําเสมอและเต็มใจ รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นอัน
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทและผูถ้ ือ หุน้

2)
)

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพือเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ เพือเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการผู้จัด การ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนได้พิจ ารณาโดยคํา นึง ถึง ความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย และผลการป ิบตั ิงานรวมถึงผลประกอบการของบริษัท
) ประเมินผลการป ิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัททังคณะและกรรมการผูจ้ ัดการ ในปี 2562 ทีผ่านมา
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ป ิบตั ิงานทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง ครบถ้วนด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระ เพือประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ อย่าง เหมาะสมแล้ว

นายวิชยั พรกีรติวั น์
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

�
�
�
�

1

รายงานค ะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน ท่าน ซึงเป็ น

ผูท้ รงคุณวุ ิดา้ นการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายนามดังต่อไปนี
1 ดร ส ษดิ

โชคชัยนิรนั ดิ

ประกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2 นายวิชยั

พรกีรติวั น์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มานัสสถิตย์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางสาวภัทรวรรณ

เลขานุการบริษัท ทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบป ิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึง
สอดคล้อง กับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมรวม ครัง เพือพิจารณาเรืองต่างๆโดยได้มีการหารือร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสียง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรม
นิติ จํากัด และผูส้ อบบัญชีในเรืองทีเกียวข้อง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง สรุปสาระสําคัญ
ของภารกิจได้ดงั นี

รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
กับผูส้ อบบัญชีและฝ่ ายจัดการ โดยผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงือนไข คณะกรรมการตรวจสอบได้
ซักถาม และพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีในประเด็นทีสําคัญ ( e A it Matte s

AMs) รวมทังมาตร านการสอบบัญชีและ

มาตร านการรายงานทางการเงินทีมีการเปลียนแปลง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเพียงพอทันเวลาและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้
งบการเงินพร้อมทังให้คาํ แนะนํา ข้อคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์เพือให้งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชือถือได้เป็ นไปตามมาตร าน
การรายงานทางการเงิน

1

รายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับรายการเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษั ท และบริษัทย่อยก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษั ท หรือผู้ถือหุน้ ตามทีกําหนดโดยถื อหลัก ความถูก ต้อง
ระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และความโปร่งใส คํานึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมทังการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอสอดคล้อง กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
จํากัด และการบริหารความเสียงของบริษัท และ บริษัทย่อย โดยพิจารณาในเรืองการดําเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน
ความผิดพลาดเสียหายหรือทุจริต การป ิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยพิจารณาจากรายงานของผูต้ รวจสอบภายใน
และของผูส้ อบบัญชีทีมีนยั สําคัญ การแก้ไขปรับปรุงประเด็น สําคัญตามรายงานการตรวจสอบ และรับทราบการบริหารจัดการความ
เสียงสําคัญขององค์กรโดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสียงซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกียวกับการ
ประเมินความเพียงพอเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพของระบบการ ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสียงของบริษัท

การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานให้บ ริษั ท มี ก ารบริห ารจัด การตามหลัก การของการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี เพื อ
ให้การป ิบตั ิงานมีความโปร่งใสและเป็ นธรรมสร้างความเชือมันและเชือถือได้ให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียโดยการถือป ิบตั ิตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน

การพิจาร าคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือกและพิจารณาค่าสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน ดร วิรชั แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จํากัด โดยพิจารณา คุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง และคุณภาพงานการสอบบัญชีในรอบปี ทีผ่านมา โดยเห็นว่าเป็ นผูม้ ีความเข้าใจ
ธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี ซึงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตัง
บริษัท สํานักงาน ดร วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
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จัดให้มีการประเมินตนเองของค ะกรรมการตรวจสอบทังค ะ
โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ป ิบตั ิหน้าทีครบถ้วนตามทีได้รบั
มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และมีการป ิบตั ิงานทีสอดคล้องกับแนวทางการป ิบตั ิงานทีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้
ป ิบัติ ห น้า ทีตามทีได้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท สอดคล้องกับ กฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ค วามรู ้
ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลา
บัญชีสินสุดวันที 1 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จดั ทํางบการเงินโดยถูกต้องตามมาตร านการรายงานทางการเงินและเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ รวมทังการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสียงทีเหมาะสม มีการถือป ิบตั ิตาม
ข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง

ดร ส ษดิ โชคชัยนิรนั ดิ
ประกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

�
�
�
�
�
�
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บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวมและงบการเงินเ พาะกิจการ
วันที 31 ธันวาคม 2562
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นายอภิสิทธิ์ รุจิเกีรติกำจร
ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มเปนกรรมการ 6 สิงหาคม 2557
อายุ 73 ป
คุณวุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการอบรม
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
ประสบการณการทํางาน
2560 ปจจุบัน
2560 ปจจุบัน
2558 ปจจุบัน
2558 ปจจุบัน
2558 ปจจุบัน
2557 ปจจุบัน
2557 ปจจุบัน
2554 ปจจุบัน
2554 2562
2551 ปจจุบัน
2552 2557
2552 2556
2551 2556
2549 2559
2549 2555

รุนที่ 166 2012
รุนที่ 27 2004
รุนที่ 22 2008
รุนที่ 26 2011
รุนที่ 24 2005

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
กรรมการบริษัท บจก ซาการี รีซอรเซส
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง
ประธานกรรมการ บมจ พีเออี ประเทศไทย
กรรมการ บมจ ไทยลูบเบส
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ ฟอรจูน พารท อินดัสตี้

การดํารงตําแหนงกรรมการ อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน

ไมมี

บริษัทจดทะเบียนอื่น
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

นางณัชปภา ควรสถาพร
รองประธานกรรมการ กรรมการ
ผูมีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร
วันที่เริ่มเปนกรรมการ 13 กรกฎาคม 2558
อายุ 58 ป
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
ประวัติการอบรม
หลักสูตร
ประสบการณการทํางาน
2558 ปจจุบัน
2555 ปจจุบัน
2552 ปจจุบัน
2549 ปจจุบัน
2533 ปจจุบัน

รุนที่ 119 2015

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

การดํารงตําแหนงกรรมการ อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน
กรรมการบริษัท บจก ภาประภัส
กรรมการบริษัท บจก สถาพรธนาพัฒน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บมจ เอเชีย ไบโอแมส
กรรมการบริษัท บจก เค เอช ดีเวลลอปเมนท
กรรมการบริษัท บจก พรปรีชา
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 4 99
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 14 47
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร คูสมรสของนายพนมควรสถาพร
และ มารดาของนางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา ไมมี

นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร
กรรมการบริษัท กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มเปนกรรมการ 17 ธันวาคม 2550
อายุ 32 ป
คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม
หลักสูตร นักอุตสาหกรรมรุนใหม รุนที่ 6

6
11 2018
รุนที่ 119 2015
รุนที่ 4 2015
รุนป 2013
มหาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีหมอตมไอนํ้า
2014
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

กรรมการบริษัท บจก สินมหาชัย พัฒนา
กรรมการบริษัท บจก ณฐภัทร พัฒนา
กรรมการผูจัดการ บมจ เอเชีย ไบโอแมส
กรรมการบริษัท บจก เค เอช ดีเวลลอปเมนท
กรรมการบริษัท บจก ภาประภัส
กรรมการบริษัท บจก พรปรีชา
กรรมการบริษัท บมจ เอเชีย ไบโอแมส

การดํารงตําแหนงกรรมการ อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน
กรรมการบริษัท บจก เอบีเอ็ม เพลเลทส

กรรมการบริษัท บจก ภาประภัส
บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัท บจก สินมหาชัย พัฒนา
กรรมการบริษัท บจก ณฐภัทร พัฒนา
กรรมการบริษัท บจก เค เอช ดีเวลลอปเมนท
กรรมการบริษัท บจก พรปรีชา
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 7 50
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 0
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร บุตรสาวของนายพนมควรสถาพร และ นางณัชปภาควรสถาพร
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา ไมมี

นายพนม ควรสถาพร
กรรมการ
วันที่เริ่มเปนกรรมการ 18 สิงหาคม 2558
อายุ 67 ป
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการอบรม
หลักสูตร
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 กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการ
กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก เปยนกรีน เพาเวอร
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร
บจก เอจีอี เพา เวอร 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 ดี เวลลอปเมนท

2553 ปจจุบัน
2547 ปจจุบัน
2551 ปจจุบัน

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

การดํารงตําแหนงกรรมการ อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน

ไมมี

บริษัทจดทะเบียนอื่น
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
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 11 46
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร คูสมรสของนางณัชปภา ควรสถาพร
และ บิดาของนางสาวธิญาดา ควรสถาพร
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา ไมมี

ดร สฤษดิ์ โชคชัยนิรันด
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มเปนกรรมการ 27 มกราคม 2558
13 กรกฎาคม 2558
อายุ 42 ป
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท สาขาการเงิน
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร
ประวัติการอบรม
หลักสูตร
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 กรรมการผูจัดการ บจก พีวายไอ แคปปตอล
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจัดการ กรรมกบจก เอฟฟนิตี้

การดํารงตําแหนงกรรมการ อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน

ไมมี

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
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 กรรมการผูจัดการ บจก พีวายไอ แคปปตอล
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจัดการ กรรมกบจก เอฟฟนิตี้
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 0 00
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 0 00
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา ไมมี

นายวิชัย พรกีรติวัฒน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มเปนกรรมการ 26 ธันวาคม 2557
13 กรกรฎาคม 2558
อายุ 65 ป
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการอบรม
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทํางาน
2558 ปจจุบัน
2558 2561
2557 ปจจุบัน
2554 2556
2554 2556
2554 2556
2554 2556

หลักสูตร

111 20082545 2551

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

การดํารงตําแหนงกรรมการ อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน

ไมมี

บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ บมจ เกียรติธนาขนสง
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 0 00
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 0 00
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยฯ และสัญญาซื้อขายลวงหนา ไมมี

นายสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มเปนกรรมการ 13 พฤษภาคม 2560
อายุ 35 ป
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประวัติการอบรม
หลักสูตร
หลักสูตร
ประสบการณการทํางาน
2560 ปจจุบัน
2558 ปจจุบัน
2556 2559
2553 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รุนที่ 140 2017

กรรมการบริษัท บจก ซี เอ็ม พี พร็อพเพอรตี้

การดํารงตําแหนงกรรมการ อื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน

บมจ ทุนภัทร

ไมมี

บริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัท บจก ซี เอ็ม พี พร็อพเพอรตี้

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 0 00
สัดสวนการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ 0 00
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี

