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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 
           
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
วิสัยทัศน์ Vision 

เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์น ำ้และสตัว์เลีย้งโดยมุ่งเน้นคณุภำพสินค้ำ บริกำร และกำร
ด ำเนินงำนในระดบัมำตรฐำนสำกล พร้อมมุง่สร้ำงอนำคตด้วยธุรกิจใหม ่เพื่อกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนตอ่ไป 

นอกเหนือจำกธุรกิจอำหำรสตัว์แล้ว บริษัทยงัมีนโยบำยสร้ำงรำยได้ที่มัน่คงเพื่อรับผลตอบแทนระยะยำว 
โดยลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนจำกควำมร้อนใต้พิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจำกบริษัทเลง็เห็นว่ำกำรลงทนุใน
ธุรกิจสำธำรณปูโภคขัน้พืน้ฐำนเป็นสิ่งที่สง่ผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่แนน่อนและต่อเนื่อง ประกอบกบัโรงไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพเป็นพลงังำนสะอำดเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  อีกทัง้ยงัได้รับกำรสนบัสนนุจำกรัฐบำล
ของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย     

 
พันธกิจ Mission  

1. มุง่เน้นก ำไรและกระแสเงินสดสงูสดุจำกกำรด ำเนินงำน 
2. เสริมสร้ำงธุรกิจให้มีกำรเติบโตอยำ่งมัน่คง 
3. พฒันำระบบและกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง 
4. พฒันำทรัพยำกรบคุคลให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเพิ่มมำกขึน้  มีควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์  
5. รักษำสมัพนัธภำพท่ีดีและสร้ำงควำมพงึพอใจแก่ลกูค้ำ และคูค้่ำที่มีตอ่บริษัท 
6. รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภำยใต้หลกัจริยธรรมและกำรจัดกำรที่ดี อันน ำไปสู่กำร

พฒันำที่ยัง่ยืน 
 

ค่านิยม  Corporate Value 
“คณุภำพต้องมำก่อน ทกุขัน้ตอนเรำใสใ่จ” 

1. คณุธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
ยดึมัน่หลกัธรรมำภิบำล มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต ยดึถือในประโยชน์สว่นรวมมำกกวำ่ประโยชน์สว่นตน 

2. ระเบียบวินยั (Discipline) 
มีวินยัและยดึมัน่ในหน้ำที่ มุง่มัน่ในกำรใฝ่หำเรียนรู้  

3. กำรใสใ่จในคณุภำพและบริกำร  (Quality) 
ทุม่เทในกำรท ำงำนอยำ่งมืออำชีพ เพื่อรักษำระดบัมำตรฐำน สร้ำงควำมพงึพอใจแก่ผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจ 

4. ควำมคิดริเร่ิม ปรับปรุงและพฒันำ (Improvement) 
มุง่สร้ำงสรรค์ผลงำน และพฒันำงำนอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อนวตักรรมใหม่ๆ  และผลงำนท่ีเป็นเลศิ 

5. กำรมีสว่นร่วมในกำรท ำงำน (Engagement)       
กำรเสยีสละเพื่อสว่นรวม รู้จกักำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำน  
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ภาพรวมธุรกิจ 

 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนำธุรกิจตำมแนวยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARM-

FUTURE กลำ่วคือด ำเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์น ำ้และสตัว์เลีย้ง (FOOD) โดยแบ่งเป็น 2 
สำยงำนหลกั คือ 

1. สำยกำรผลติอำหำรกุ้ง (Shrimp Feed)   
2. สำยกำรผลติอำหำรปลำ (Fish Feed) และอำหำรสตัว์เลีย้ง (PET Food)  
บริษัทบริหำรจดักำรฟำร์มเพื่อเป็นศนูย์วิจยัส ำหรับกำรทดสอบและพฒันำอำหำรสตัว์น ำ้ นอกจำกนีบ้ริษัท

ได้ด ำเนินธุรกิจใหม่ที่สร้ำงผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อควำมยัง่ยืนตลอดไปในอนำคต (FUTURE) เช่นธุรกิจ
โรงไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

บริษัท ไทยลกัซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 11 มิถุนำยน 2530 ด้วยทุน              
จดทะเบียน 20 ล้ำนบำท เร่ิมแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจน ำเข้ำอำหำรสัตว์น ำ้เพื่อจ ำหน่ำย  และยัง
ด ำเนินกำรเพำะเลีย้งกุ้ งกุลำด ำเพื่อจ ำหน่ำย ต่อมำบริษัทได้ขยำยธุรกิจไปสู่กำรผลิตอำหำรกุ้ งและอำหำรปลำเพื่อ
จ ำหนำ่ย ปัจจบุนัไมไ่ด้เพำะเลีย้งกุ้งกลุำด ำแล้ว  ตลอดระยะเวลำกวำ่ 30 ปี บริษัทได้พฒันำในผลติภณัฑ์ตำ่ง ๆ  อยำ่ง
ตอ่เนื่อง จนในปี 2558  ได้มีกำรลงนำมสญัญำรับจ้ำงผลติอำหำรสตัว์เลีย้ง  (PET Food) เพื่อใช้ก ำลงักำรผลติที่มีอยู่
ให้เต็มประสิทธิภำพ และปลำยปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำม
ร้อนใต้พิภพท่ีเมืองเบปป ุประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เร่ิมทยอยรับรู้รำยได้จำกกำรจ่ำยไฟฟำ้เข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (COD) ตัง้แต่
กลำงปี 2559  

เดิมบริษัทมีโรงงำนผลติอำหำรกุ้งและอำหำรปลำเพียงแหง่เดียวคือ โรงงำนสมทุรสงครำม ตอ่มำในปี 2542  
บริษัทได้มีกำรขยำยกิจกำรโดยกำรเปิดโรงงำนแห่งใหม่ในจงัหวดัเพชรบรีุ เร่ิมแรกได้หยดุสำยกำรผลิตอำหำรกุ้ งใน
โรงงำนสมุทรสงครำม และเปลี่ยนฐำนกำรผลิตอำหำรกุ้ งมำยังโรงงำนเพชรบุรี ต่อมำในปี 2547 จึงได้หยุด
สำยกำรผลติอำหำรปลำในโรงงำนสมทุรสงครำมและได้เพิ่มสำยกำรผลติอำหำรปลำในโรงงำนเพชรบรีุแทน จึงท ำให้
โรงงำนสมทุรสงครำมไม่มีกำรผลิตสินค้ำใดๆ และให้บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ด โปรดกัส์ จ ำกดั (ช่ือเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี 
ฟู้ด โปรดกัส์ จ ำกดั) ซึ่งขณะนัน้เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งบริษัทให้เช่ำพืน้ที่บำงสว่นผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
อำหำรแปรรูปแช่แข็งและอำหำรส ำเร็จรูปแช่แข็ง ซึง่ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จ ำกดั ตอ่มำใน
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ปี 2558 บริษัทได้มีพิธีเปิดโรงงำนผลติอำหำรสตัว์น ำ้แหง่ใหมท่ี่จงัหวดัสงขลำ เพื่อรองรับกำรผลติอำหำรสตัว์น ำ้ และ 
อำหำรสตัว์เลีย้ง เพื่อรองรับกลุม่ลกูค้ำภำคใต้และประเทศเพื่อนบ้ำน 

เมื่อปี 2542 บริษัทได้เข้ำร่วมลงทุนธุรกิจอำหำรแปรรูปกุ้ งแช่เยือกแข็ง โดยกำรลงทุนเร่ิมแรก 10 % ใน
บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ด โปรดกัส์ จ ำกัด หรือ “ไทยลกัซ์ฟู้ด” (ช่ือเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดกัส์ จ ำกัด) ปัจจุบนัได้
เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จ ำกดั ซึง่ด ำเนินธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์อำหำรแปรรูปกุ้งแช่เยอืก
แข็งสง่ออกและอำหำรส ำเร็จรูปแช่แข็ง (Ready meal) 

 และในปี 2557 เพิ่มกำรลงทนุเป็น 97.79 % และเปลี่ยนช่ือจำกบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดกัส์ จ ำกดั เป็น 
บริษัท ไทยลกัซ์ ฟูด้ โปรดกัส์ จ ำกดั ต่อมำในปี 2558 มีกำรปรับสดัสว่นกำรถือหุ้น ท ำให้บริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 ของ
ทนุจดทะเบียนที่เรียกช ำระ  สว่นบริษัท นิปปอน แพ็ค  (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) หรือ “นิปปอน” เข้ำถือหุ้นใน
อตัรำสว่นร้อยละ 45 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้ว   

หลงัจำกนัน้ได้จดัตัง้บริษัทร่วมแห่งใหม่ในนำมบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  เพื่อรองรับกำร
บริหำรจดักำรธุรกิจร้ำนอำหำร A & W  โดยบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 และ
บริษัทนิปปอน แพ็ค จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 55   ต่อมำในเดือนกรกฎำคม 2559  บริษัทเห็นว่ำธุรกิจอำหำรมี
กำรแข่งขันสูงและบริษัทไม่มีควำมช ำนำญด้ำนนี ้บริษัทจึงจ ำหน่ำยเงินลงทุนทัง้หมดที่มีใน บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด 
เซอร์วิส จ ำกดั และบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ให้กบับริษัท นิปปอน แพ็ค จ ำกดั (มหำชน) เพื่อมุ่งมัน่
ตอ่ธุรกิจอำหำรสตัว์และธุรกิจโรงไฟฟำ้จำกพลงังำนหมนุเวียนตอ่ไป 

 ในปี 2552 บริษัทได้มีกำรลงทุนในบริษัท ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกัด  (ช่ือเดิมบริษัท ไทย ดีมีเทอร์ 
จ ำกดั หรือ “ไทยดี”) สดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 100 ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะกำรซือ้มำจ ำหนำ่ยไป เพื่อเป็นรำยได้เสริม
ให้แก่บริษัท  โดยเร่ิมจำกกำรจ ำหนำ่ยวตัถดุิบด้ำนกำรเกษตรท่ีใช้ส ำหรับผลิตอำหำรสตัว์ให้กบัผู้ผลิตอำหำรสตัว์รำย
ยอ่ยรวมถึงเกษตรกรรำยยอ่ยที่ไมม่ีอ ำนำจตอ่รองด้ำนรำคำกบัผู้ขำยวตัถดุิบ   

ปลำยปี 2558 บริษัทมีนโยบำยลงทนุในธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยกำรซือ้กิจกำร
บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกัด (PPSN) นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น ซึ่งมีโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 4 ยูนิต      
ในปี 2559 บริษัทได้ซือ้กิจกำรบริษัท ซูโม่ พำวเวอร์ จ ำกัด (SUMO) นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น ซึ่งจะด ำเนินกำรผลิต
โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ จ ำนวน 8 ยนูิต ตอ่มำบริษัทได้มีกำรจดัโครงสร้ำงภำยในใหมท่ ำให้บริษัท พีพีเอส
เอ็น จ ำกดั (PPSN) มีโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 3 ยูนิต โดยสำมำรถรับรู้รำยได้แล้วจ ำนวน 3 ยูนิ
ตและบริษัท ซูโม่ พำวเวอร์ จ ำกัด (SUMO) มีโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ จ ำนวน 9 ยนูิต โดยสำมำรถรับรู้
รำยได้แล้วจ ำนวน 1 ยนูิต 

นอกจำกนีบ้ริษัทได้ร่วมทนุกบับริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  (Setouchi)  ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชำญใน
กำรด ำเนินกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ จดัตัง้นิติบคุคลใหม ่ช่ือ บริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (M-
LUXE) นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น โดยมีบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกัด (PPSN Company Limited หรือ “PPSN”)  ถือหุ้น 
บริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั ร้อยละ 25 : บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  ถือหุ้น บริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็น
เนอร์ยี่ จ ำกดั  ร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนเยน   โดยบริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั จดัตัง้ขึน้เพื่อพฒันำ
ที่ดินให้มีสำธำรณปูโภคพร้อมน ำออกจ ำหน่ำยให้กบันกัลงทนุท่ีสนใจลงทนุโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพตอ่ไป 
ปัจจุบนัได้จดัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นใหม่โดยให้ บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั (Tluxe Power Company Limited หรือ 
“TLP”) ถือหุ้นแทนบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกดั (PPSN) ในอตัรำสว่นเทำ่เดิม 
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ต่อมำในเดือนมีนำคม ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนซือ้โรงผลิตพลังงำนไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพที่
ด ำเนินงำนแล้วอีกหนึง่แหง่ ภำยใต้บริษัท เอสเอ็นเอส พำวเวอร์ จ ำกดั (SNS POWER)  

และเดือนสิงหำคมเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยหุ้ นและมีอ ำนำจควบคุมในบริษัท Fino  Binary Power Plant 
Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ  
จ ำนวน 2 โครงกำร  และในเดือนกันยำยนเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นและมีอ ำนำจควบคุมบริษัทใน  4 บริษัท ได้แก่ 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company(BEPPU) (นิติบคุคลสญัชำติญ่ีปุ่ น), 
NIS Binary Power Plant Limited Liability Company (NIS) (นิติบุคคลสัญชำติ ญ่ีปุ่ น) , Dual Energy Binary - 
Power Plant No.1 Limited Liability Company (DUAL) (นิติบคุคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) และ Lena Power Station No.1 
Limited Liability Company (LENA) (นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึ่งประกอบธุรกิจพลงังำน รวมมีโรงไฟฟ้ำควำมร้อน
ใต้พิภพทัง้หมดจ ำนวน 8 โครงกำร ท ำให้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีโรงไฟฟ้ำควำมร้อนใต้พิภพ จ ำนวน 23 
โครงกำร สำมำรถรับรู้รำยได้แล้วจ ำนวน  15 โครงกำร   

ทัง้นีต้ลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนธรุกิจอำหำรสตัว์น ำ้ บริษัทฯ ได้พฒันำกระบวนกำรกำรผลติสนิค้ำอยำ่ง
สม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง โดยกำรน ำเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ำมำใช้ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนดงันี ้

1. กำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำร  ISO 9001:2015 จำกบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

2. กำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015   จำกบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

3. กำรรับรองระบบหลกัเกณฑ์ที่ดีในกำรผลิตอำหำรสตัว์ Good Manufacturing Practice (GMP)  จำก
กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

4. กำรรับรองระบบกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคมุ Hazard Analysis Critical Control 
Points (HACCP) จำกกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. กำรรับรองระบบมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรและอำหำร Q Mark  
6. กำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO/IEC17025 : 2005 จำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเป็นกำรรับรองมำตรฐำนสำกลซึง่ประเมินควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรของห้องปฏิบตักิำร 

7. ได้รับรองมำตรฐำนกำรผลิตที่ดีปลอดภยัและสอดคล้องต่อหลกัศำสนำอิสลำม (HALAL) ณ โรงงำน
สงขลำ จำกส ำนกักรรมกำรกลำงอิสลำมแหง่ประเทศไทย  

8. ระบบกำรจดักำรพลงังำน Energy management system   ร่วมกบั กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน (พพ.) 

9. ได้กำรรับรองมำตรฐำนและแนวปฏิบตัิของกำรปฏิบตัิที่ดีในกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ Best  Aquaculture 
Practices Certification (BAP)   ข อ ง โรง งำน ผ ลิ ต อ ำห ำ รกุ้ ง  จ ำก   ACC ห รือ  Aquaculture 
Certification Council, Inc คือ องค์กรอิสระของประเทศ สหรัฐอเมริกำ 

บริษัทนบัเป็นบริษัทผู้ผลติอำหำรสตัว์น ำ้รำยแรกที่มีระบบ GMP และ HACCP ก่อนที่รัฐบำลจะประกำศให้
ปี 2547 เป็นปีแหง่อำหำรปลอดภยั จึงนบัได้วำ่บริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้น ำทำงด้ำนธุรกิจอำหำรเลีย้งสตัว์น ำ้ของไทย  
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
2530 ก่อตัง้บริษัท เมื่อวันที่  11 มิถุนำยน เพื่อประกอบธุรกิจกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์อำหำรกุ้ ง                        

จำกประเทศไต้หวนั และด ำเนินกำรเพำะเลีย้งกุ้งกลุำด ำ 
2532 สร้ำงโรงงำนผลติอำหำรสตัว์น ำ้และโรงงำนแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็งที่จงัหวดัสมทุรสงครำม 
2533 เร่ิมด ำเนินกำรผลิตอำหำรกุ้ งเพื่อขำยภำยในประเทศและผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งเพื่อกำร

สง่ออก โดยกำรลดกำรน ำเข้ำอำหำรสตัว์น ำ้ 
2536 เพิ่มสำยกำรผลิตอำหำรปลำขึน้ และได้รับรำงวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจ ำปี 2536 สำขำ

ประเภทธุรกิจสง่ออกสนิค้ำเกษตรอตุสำหกรรม 
2537 ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ในเดือนกุมภำพนัธ์เพื่อเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่ม

ทนุต่อประชำชนทัว่ไป  และในเดือนกนัยำยน ได้รับอนญุำตให้น ำหุ้นสำมญัเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

2541 บริษัท ได้ระงับกำรผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งลงเนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจถดถอย
ภำยในประเทศ 

2542 เปิดโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์น ำ้แห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี และย้ำยฐำนกำรผลิตอำหำรกุ้ ง
ทัง้หมดไปยงัโรงงำนใหม่ และมีกำรลงทุนโดยเข้ำถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด 
โปรดักส์ จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรแปรรูปกุ้ งแช่เยือกแข็ง เพื่อจัด
จ ำหนำ่ยภำยในประเทศและสง่ออกตำ่งประเทศ 

2544 บริษัท ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบคณุภำพ ISO9002 จำกสถำบนั UKAS ประเทศองักฤษ 
โดยเป็นโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรกุ้ งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองระบบ
คณุภำพ ISO9002  

2546 บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบคณุภำพ ISO9001 : 2000 จำกสถำบนั UKAS ประเทศ
องักฤษ และโรงงำนอำหำรกุ้ งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรผลิต GMP และ HACCP 
จำกกรมปศสุตัว์ ซึ่งถือเป็นโรงงำนผลติอำหำรกุ้ งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองทัง้ 
2 ระบบ และยงัได้รับกำรรับรองเคร่ืองหมำย Q Mark จำกกรมปศสุตัว์อีกด้วย 

2547 ขยำยก ำลงักำรผลิตอำหำรปลำ โดยสร้ำงโรงงำนผลิตอำหำรปลำแห่งใหม่ในพืน้ที่โรงงำน
จงัหวดัเพชรบรีุ และเพิ่มสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดกัส์ จ ำกดั อีกร้อยละ 
11.43   บริษัท จึงถือหุ้นใน บริษัท เอส เอ็ม พี ฟูด้ โปรดกัส์ จ ำกดั เป็นร้อยละ 21.43 

2548 ด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทจำกหุ้นละ 10 บำทเป็นหุ้นละ 
1 บำท และด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้ นสำมัญของบริษัทซึ่งจะออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  กรรมกำรและพนักงำนของ
บริษัท 

2550 โรงงำนอำหำรปลำแหง่ใหม่ในพืน้ท่ีโรงงำนจงัหวดัเพชรบรีุ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำร
ผลิต GMP และ HACCP จำกกรมปศสุตัว์ จึงท ำให้บริษัท ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำร
ผลติสมบรูณ์ทัง้ระบบ  

2551 หยดุกำรผลิตอำหำรปลำในเขตโรงงำนจงัหวดัสมทุรสงครำม  เพื่อย้ำยฐำนกำรผลิตมำโรงงำน
เพชรบรีุ 
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2552 บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO9001 : 2008 และบริษัทได้ท ำกำร
เปลี่ยนแปลงตรำสญัลกัษณ์บริษัทใหม่ เพื่อกำรพฒันำอยำ่งต่อเนื่อง โดยตรำสญัลกัษณ์บริษัท
ใหมแ่สดงถึงก้ำวตอ่ก้ำวสูค่วำมส ำเร็จสงูสดุ ใสใ่จสงัคมและสิง่แวดล้อม 

2554  ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สำมัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  กรรมกำรและพนักงำนของ
บริษัท เพื่อรองรับกำรออก Taiwan Depositary Receipts : TDRs  

 เร่ิมประกอบธุรกิจเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้  
 บริษัทได้รับรำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำรด ำเนินงำนยอดเยี่ยม (Best Company 

Performance Awards) และผู้บริหำรสูงสุดยงัได้รับรำงวลัผู้บริหำรสงูสุดดีเด่น เพื่อเข้ำชิง
รำงวลัผู้บริหำรสงูสดุยอดเยี่ยม (CEO Awards) ในงำน SET AWARDS 2011 ซึ่งจดัขึน้โดย
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 มีกำรเพิ่มสดัส่วนกำรถือหุ้ นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ำกัด   จ ำกัด อีกร้อยละ 
74.97  บริษัท จึงถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดกัส์ จ ำกัด เป็นร้อยละ 96.43  จึงได้
เปลีย่นสถำนะของบริษัทดงักลำ่วจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทยอ่ย 

2555 บริษัทได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) )  จำกสถำบัน  
ยไูนเต็ด รีจีสตร้ำ ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

2556  ลงทนุในบริษัท ไทยดีมีเทอร์ จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 เพื่อจ ำหน่ำยวตัถดุิบที่ใช้ในกำร
ผลติอำหำรสตัว์ 

 เปิดศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์น ำ้ ในจงัหวดัสมทุรสงครำม เพื่อใช้เป็นหนว่ยงำนในกำร
วิจยัและพฒันำอำหำรและสำยพนัธุ์สตัว์น ำ้เศรษฐกิจ  

2557  มีกำรเพิ่มสดัส่วนกำรถือหุ้ นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ำกัด  เป็นร้อยละ 
97.79 และด ำเนินกำรเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ด โปรดกัส์ จ ำกัด (ปัจจบุนัคือ 
บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จ ำกดั)  

 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC17025 : 2005  จำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  โดยมี
ขอบข่ำยของกำรรับรองโปรตีนและไขมัน เพื่อสร้ำงควำมเช่ือถือในผลกำรทดสอบของ
ห้องปฏิบตัิกำรของบริษัท 

2558  แตง่ตัง้พลอำกำศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง เข้ำด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 ในเดือนกรกฎำคมได้เปิดโรงงำนผลติอำหำรสตัว์แหง่ใหมท่ี่จงัหวดัสงขลำ 
 ในเดือนสิงหำคมได้ลงนำมสญัญำรับจ้ำงผลิตอำหำรสตัว์เลีย้ง (PET Food) ร่วมกบั บริษัท 
นทูริกซ์ จ ำกดั (มหำชน)  

 แตง่ตัง้นำยกิติพฒัน์ ชลวฒุิ เข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 ปรับสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท ไทยลกัซ์ ฟูด้ โปรดกัส์ จ ำกดั (ปัจจบุนัคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด 
เซอร์วิส จ ำกดั)  เป็นบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้ว 

 จดัตัง้บริษัทร่วมแห่งใหม่ในนำมบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั เพื่อรองรับกำร
บริหำรจัดกำรธุรกิจร้ำนอำหำร A&W  โดยบริษัทถือหุ้ นในอัตรำร้อยละ 45 และ บริษัท 
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นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช ำระแล้ว 

 ปลำยเดือนธนัวำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้ลงทนุในโครงกำร
พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ ซึง่คำดกำรณ์วำ่จะสำมำรถรับรู้รำยได้ในปี 2559 

2559  เดือนมกรำคมที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขำยหุ้ นกู้
ภำยในวงเงินไมเ่กิน 1,500,000,000 บำท 

 เดือนกุมภำพันธ์บริษัทลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
(“ACAP”) มูลค่ำเงินลงทุนรวมทัง้สิน้จ ำนวนไม่เกิน 280 ล้ำนบำท   และบริษัทท ำสญัญำ
จองพืน้ที่เพื่อเช่ำพืน้ที่ในโครงกำรพีเพิล พำร์ค อ่อนนชุ ซึง่เป็นอำคำรโฮมออฟฟิศ จ ำนวน 8 
ห้องมีก ำหนดระยะเช่ำ 18 ปีเพื่อต่อยอดธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้ง ให้เป็น PET CENTER หรือ 
ศูนย์บริกำรด้ำนสัตว์เลีย้งครบวงจรส ำหรับคนรักสัตว์ (ปัจจุบันโครงกำรพีเพิลพำร์คอยู่
ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง โดยบริษัทจะเร่ิมจ่ำยคำ่เช่ำเมื่อเข้ำครอบครองพืน้ท่ีเช่ำ) 

 เดือนกมุภำพนัธ์ จดัตัง้บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั นิติบคุคลสญัชำติไทย บริษัทถือหุ้นใน
อตัรำร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน  ทนุจดทะเบียน 100,000,000 บำท 

 เดือนเมษำยน จดัตัง้บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเมนต์ จ ำกดั นิติบคุคลสญัชำติเมอร์ริเชียส ทนุจด
ทะเบียน 10,000 ดอลลำร์สหรัฐ โดยบริษัท ทีลกัซ์พำวเวอร์ จ ำกัด ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 
100และ จดัตัง้บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จ ำกดั นิติบคุคลสญัชำติฮ่องกง ทนุจดทะเบียน 10,000 
ดอลลำร์สหรัฐ โดยบริษัททีลกัซ์ อินเวสเมนต์ จ ำกดั ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 100 เพื่อรองรับ
กำรลงทนุในธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ   

 เดือนพฤษภำคม บริษัทซือ้กิจกำร (โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ 4 ยนูิต) จำกบริษัท 
พีพีเอสเอ็น จ ำกดั (PPSN) นิติบคุคลสญัชำติญ่ีปุ่ น  

 เดือนมิถนุำยน โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพของ PPSN จ ำนวน 2 ยนูิต สำมำรถจ่ำย
ไฟฟำ้เข้ำระบบเชิงพำณิชย์( COD) และ บริษัทได้ซือ้กิจกำรจำกบริษัท ซูโม่ พำวเวอร์ จ ำกดั 
(SUMO) นิติบคุคลสญัชำติญ่ีปุ่ น ซึง่จะมีโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 8 ยนูิต   
และบริษัทลงนำมในบนัทกึข้อตกลงใหมท่ี่เก่ียวข้องกบักำรรับจ้ำงผลติอำหำรสตัว์เลีย้ง (PET 
Food) ร่วมกบั บริษัท นทูริกซ์ จ ำกดั (มหำชน)       

 เดือนกรกฎำคม  บริษัทจ ำหน่ำยไปซึ่งหุ้นทัง้หมดในบริษัทไทยลกัซ์ฟู้ด โปรดกัส์ จ ำกดั และ
ในบริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอปอเรชัน่ จ ำกดั ให้แก่ บริษัทนิปปอน  แพ็ค  (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

 เดือนสงิหำคมบริษัทร่วมทนุ (Joint Venture) กบั บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  
(Setouchi) ผ่ำนบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกัด (PPSN) โดยกำรจัดตัง้นิติบุคคลใหม่ ช่ือ บริษัท 
เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (M-LUXE) นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น โดยมี บริษัท พีพีเอสเอ็น 
จ ำกดั (PPSN) ถือหุ้นบริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (M-LUXE) ร้อยละ 25 : บริษัท เซโต
อจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  ถือหุ้นบริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (M-LUXE ) ร้อยละ 
75 ของทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนเยน         

 ปลำยปี บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกัด (PPSN)  ได้จัดตัง้บริษัท โอโตเมยำมำ จ ำกัด (ซึ่งถือหุ้น 



บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  8 
 

100% โดย บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกัด ) ส่วน บริษัท ซูโม่ พำวเวอร์ จ ำกัด จัดตัง้บริษัท เอส 
พำวเวอร์ จ ำกัด และ บริษัท เอสเอ็นเอส พำวเวอร์ จ ำกัด (ซึ่งถือหุ้น 100% โดยบริษัท ซูโม ่
พำวเวอร์ จ ำกดั) เพื่อด ำเนินกำรขอใบอนญุำตและบริหำรจดักำรโครงกำรโรงไฟฟำ้ที่มีอยู ่ 

2560  เดือนมกรำคม คณุอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ลำออกจำกต ำแหนง่กรรมกำร 
 เดือนมีนำคม บริษัทลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ ณ เมืองเปบป ุ
จงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น จ ำนวน 1 โครงกำร ภำยใต้บริษัท เอสเอ็นเอส พำวเวอร์ จ ำกดั 
(SNS POWER) 

 เดือนกมุภำพนัธ์ ลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลม ณ เมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศ
ญ่ีปุ่ น จ ำนวน 5 โครงกำร  

 เดือนมีนำคม ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม ณ เมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศ
ญ่ีปุ่ น จ ำนวน 1 โครงกำร  

 เดือนเมษำยน มีมติอนมุตัิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ในวงเงินมลูคำ่ไมเ่กิน 2,000 ล้ำนบำท 
 เดือนเมษำยน มีมติแต่งตัง้ ดร.พงศ์รักษ์ จินดำสมบัติเจริญ และพันต ำรวจโทเธียรรัตน์ 
วิเชียรสรรค์ เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

 เดือนพฤษภำคม ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชำชัย ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ แต่ยงัคงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร โดยแต่งตัง้
พนัต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เข้ำด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบแทน 

 เดือนกรกฎำคม คณุภทัชรดำ ศรีอินทรำวำนิช ลำออกจำกต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสำยบญัชี
และกำรเงินและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเลขำนุกำรบริษัทแทน และได้
แตง่ตัง้คณุสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ เข้ำด ำรงต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรสำยบญัชีและกำรเงินแทน  

 เดือนกรกฎำคม ออกและเสนอขำยหุ้นกู้จ ำนวน 260.5 ล้ำนบำท 
 เดือนสงิหำคม คณุกิติพฒัน์ ชลวฒุิ ลำออกจำกต ำแหนง่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร, กรรมกำร
บริษัท, กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริษัทยอ่ยทัง้หมด โดยแตง่ตัง้พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำ
จิตร์ รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรแทน และแต่งตัง้คุณสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ เข้ำด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริษัทยอ่ยทัง้หมดแทนคณุกิติพฒัน์ 
ชลวฒุิ 

 เดือนสิงหำคม บริษัทเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้ นและมีอ ำนำจควบคุมบริษัท Fino  Binary 
Power Plant Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงกำร
โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ  จ ำนวน 2 โครงกำร   

 เดือนกนัยำยนบริษัทเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นและมีอ ำนำจควบคมุบริษัท 4 บริษัท ดงันี ้
- Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company จ ำนวน 2 
โครงกำร 

    -NIS Binary Power Plant Limited Liability Company จ ำนวน 2 โครงกำร 
-Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company จ ำนวน 2 
โครงกำร 

    -Lena Power Station No.1 Limited Liability Company จ ำนวน 2 โครงกำร  
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 เดือนกันยำยน พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ ลำออกจำกต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร
บริษัท แต่ยงัคงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยแตง่ตัง้ดร.พงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ เข้ำด ำรง
ต ำแหนง่รองประธำนกรรมกำรบริษัทแทน และแตง่ตัง้พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ เข้ำด ำรง
ต ำแหนง่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 เดือนตลุำคม ลงทนุเข้ำซือ้บริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (P Green Energy Co.,Ltd.) (ซึ่ง
เป็นบริษัทสญัชำติญ่ีปุ่ นและจดัตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น) 

 เดือนพฤศจิกำยน ได้ช ำระคืนหุ้นกู้  จ ำนวนทัง้สิน้ 500 ล้ำนบำท(ไม่รวมดอกเบีย้)  (อ้ำงถึง
เมื่อวนัท่ี 18 ก.พ. 59 ออกและเสนอขำยหุ้นกู้จ ำนวน 500 ล้ำนบำท) 

 เดือนธันวำคม ได้มีมติอนุมตัิให้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ ณ 
เมืองเปบป ุจงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น อีกจ ำนวน 9 โครงกำร  
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

100% 

100% 

บริษัท ไทยลักซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
Thai Luxe Enterprises Public Company Limited 

(TLUXE) 

บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั  
Tluxe Power Company Limited  

(บริษัทยอ่ย)  
(TLP) 

Tluxe Investments Limited  
(นิติบคุคลสญัชำติ Mauritius) (บริษัทยอ่ย)  

(TLI) 

100% 100% 

Geothermal Power A Co.,Ltd.  
(นิติบคุคลสญัชำติ Hong Kong) 

(GEO A) 
 

Tluxe Holdings Limited  
(นิติบคุคลสญัชำติ Hong Kong)  

(TLH) 

 

100% 

Geothermal Power B Co.,Ltd. 
(นิติบคุคลสญัชำติ Hong Kong) 

(GEO B) 
 

100% 100% 

Beppu Tsurumi 
Onsen  

Geothermal 
Power Station 

No.1 
 Liaison 

Company 
(นิติบคุคลสญัชำติ

ญ่ีปุ่ น) 
(BEPPU) 

100% 100% 
Dual Energy 

Binary - Power 
Plant No.1 Limited 
Liability Company 
(นิติบคุคลสญัชำติ

ญ่ีปุ่ น) 
(DUAL) 

PPSN Co.,Ltd. 
(นิติบคุคลสญัชาติ

ญ่ีปุ่ น) 
(PPSN) 

NIS Binary Power 
Plant Limited 

Liability 
Company 

(นิติบคุคลสญัชำติ
ญ่ีปุ่ น) 
(NIS) 

100% 100% 100% 100% 
Fino  Binary 
Power Plant 

Limited Liability 
Company 

(นิติบคุคลสญัชำติ
ญ่ีปุ่ น) 
(FINO) 

Lena Power 
Station No.1 

Limited Liability 
Company  

(นิติบคุคลสญัชำติ
ญ่ีปุ่ น) 
(LENA) 

P Green Energy  
Co., Ltd. 

(นิติบคุคลสญัชำติ
ญ่ีปุ่ น) 

(P Green) 
 

SUMO POWER  
Co.,Ltd.  
(นิติบคุคล

สญัชำติญ่ีปุ่ น)  
(SUMO)  

SNS POWER  
Co.,Ltd. 

(นิติบคุคลสญัชำติ
ญ่ีปุ่ น) 
(SNS) 

100% 

100% 

S-POWER  
Co.,Ltd. 

(นิติบคุคลสญัชำติ
ญ่ีปุ่ น) 

(S-Power) 

Otomeyama 
Co.,Ltd. 

(นิติบคุคลสญัชำติ
ญ่ีปุ่ น) 

(Otomeya) 

100% 

บริษัท ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั  
Tluxe Global Business Company Limited  

(บริษัทยอ่ย)  
(TGB) 

 

100% 

บริษัท เอ็มลกัซ์ 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
(นิติบคุคลสญัชำติ

ญ่ีปุ่ น) 
(M-LUXE) 

25% 



                   บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  11 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  
โครงสร้างรายได้  

รำยได้ 
2558  2559 2560 

 ล้ำนบำท  %  ล้ำนบำท  % ล้ำนบำท %  
รำยได้จำกกำรขำยอำหำรสตัว์ 1,674.60 98.35% 1,501.29 67.02% 1,790.73 95.51% 
รำยได้จำกกำรขำยอำหำรแปรรูปแช่แข็ง - - - - - - 

รำยได้จำกฟำร์มเพำะเลีย้ง - - - - - - 

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟำ้ - - 10.00 0.45% 31.60 1.69% 

อื่นๆ - - - - - - 

รวมรายได้จากการขาย 1,674.60 98.35% 1,511.29 67.46% 1,822.33 97.20% 

ดอกเบีย้รับ 12.55 0.74% 39.43 1.76% 26.20 1.40% 

ก ำไรจำกเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - - 649.04 28.97% 4.82 0.26% 

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบ.ยอ่ย - - 11.11 0.50% - - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบ.ร่วม - - 21.00 0.94% - - 

รำยได้อื่น 15.46 0.91% 8.31 0.37% 21.52 1.15% 

รวมรายได้ 1,702.61 100.00% 2,240.18 100.00% 1,874.86 100.00% 
 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ (FOOD) 

ธุรกิจผลิตอำหำรสตัว์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนงำนหลกั คือ ส่วนงำนสำยผลิตอำหำรกุ้ ง และส่วนงำนสำยผลิต
อำหำรปลำและอำหำรสตัว์เลีย้ง  ปัจจบุนัโรงงำนผลติตัง้อยูท่ี่จงัหวดัเพชรบรีุ  โดยเป็นโรงงำนท่ีมีกำรผลติแบบครบวงจร 
เร่ิมตัง้แต่กำรจดัหำวตัถดุิบ กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย โดยมีก ำลงักำรผลิตอำหำรกุ้ ง 80,400 ตนัต่อปี และก ำลงัผลิต
อำหำรปลำและอำหำรสตัว์เลีย้ง 61,000 ตนัต่อปี โดยในแต่ละสำยกำรผลติประกอบด้วย ฝ่ำยผลิตอำหำรกุ้ ง ฝ่ำยผลิต
อำหำรปลำ และอำหำรสตัว์เลีย้ง บริษัทแยกสำยกำรผลิตตำมผลติภณัฑ์ของตนเอง รวมถึงกำรเก็บวตัถดุิบแยกจำกกนั 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรผลิตและกำรจัดเก็บวตัถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์  ส่วนกำรบริหำรงำนอื่นๆมี
สว่นกลำงสนบัสนนุในด้ำนตำ่งๆ เช่น ฝ่ำยขำยและฝ่ำยธุรกำรกำรตลำด ฝ่ำยจดัซือ้ และฝ่ำยประกนัคณุภำพ เป็นต้น 

อำหำรสตัว์จะถกูผลิตในรูปแบบอำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ด โดยน ำเอำผลิตผลทำงกำรเกษตร ได้แก่ ปลำป่น 
แป้งสำลี และกำกถั่วเหลือง เป็นต้น มำผลิตโดยมีกำรควบคุมสตูรอำหำรและกำรผลิตทุกขัน้ตอนด้วยเคร่ืองจักรที่
ทนัสมยั เพื่อให้ได้อำหำรสตัว์ที่มีคณุภำพสม ่ำเสมอและได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด  

ทัง้นี ้บริษัทมีศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์น ำ้ที่จงัหวดัสมทุรสงครำม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำร
วิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์น ำ้ ในกำรตอบรับกบัเทคโนโลยีทำงด้ำนอำหำรที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลำ พร้อม
พฒันำสตูรอำหำรให้สตัว์น ำ้มีอตัรำกำรเจริญเติบโตต่อวนั (ADG) สูง และมีอตัรำกำรแลกเนือ้ (FCR) ต ่ำ (FCR คือ 
อตัรำของประสทิธิภำพในกำรใช้อำหำรในปริมำณต ่ำ เพื่อเปลีย่นให้เป็นน ำ้หนกัตวัของสตัว์น ำ้ได้ดียิ่งขึน้)   

บริษัทได้ตัง้โรงงำนผลติอำหำรสตัว์แห่งใหม่ที่จงัหวดัสงขลำ และเร่ิมเปิดด ำเนินกำรผลติและจ ำหน่ำยอำหำร
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สตัว์ ตัง้แต่ช่วงไตรมำส 2 ของปี 2558   โดยมีก ำลงัผลิตอำหำรกุ้ งที่ 60,000 ตันต่อปี และก ำลงัผลิตอำหำรปลำที่ 
72,000 ตนัตอ่ปี ซึง่เร่ิมด ำเนินกำรผลติอำหำรเพื่อรองรับกำรขยำยตวัของตลำดในเขตภำคใต้ และประเทศมำเลเซีย 

การบริหารก าลังการผลิต 
บริษัทฯ มีโรงงำนผลิตอำหำรสตัว์ 2 แหง่  ที่จงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัสงขลำ โดยวำงแผนกำรผลิตให้สำมำรถรองรับ
ยอดกำรผลิตและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้อย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อไมใ่ห้เกิดสภำพก ำลงักำรผลติที่เกิน หรือ ต ่ำ
กวำ่ก ำลงักำรผลติที่มีอยู ่และบริหำรกำรรับค ำสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้หรือลดลง ให้สอดคล้องและเหมำะสมกบัก ำลงักำรผลติที่
มีอยูใ่นปัจจบุนั   

ผลติภณัฑ์อำหำรสตัว์ แบง่เป็น 
1) ผลติภณัฑ์อำหำรกุ้งมี 3 ประเภท ได้แก่ 

1.  อำหำรกุ้งกลุำด ำ ภำยใต้ตรำสนิค้ำ ไทยลกัซ์โกลด์  ไทยลกัซ์   ลคักี ้ สปีด  
2. อำหำรกุ้งขำวแวนนำไม ภำยใต้ตรำสนิค้ำ  แวนนำ่ ไทยลกัซ์ 
3.  อำหำรสมทบกุ้ง ภำยใต้ตรำสนิค้ำ ไทยลกัซ์ โปรช้อยส ์

2) ผลติภณัฑ์อำหำรปลำมี 6 ประเภท และรวมถึงผลติภณัฑ์อำหำรกบ 1 ประเภท ได้แก่ 
1. อำหำรปลำดกุ ภำยใต้ตรำสนิค้ำ ไทยลกัซ์  ลคักี ้ เวิร์ค  สปีด  และโปรช้อยส ์
2. อำหำรปลำนิล ภำยใต้ตรำสนิค้ำ สปีด ไทยลกัซ์  และสปีด พลสั 
3. อำหำรปลำกินพืช ภำยใต้ตรำสนิค้ำ ไทยลกัซ์ และ เวิร์ค 
4. อำหำรปลำกะพง ภำยใต้ตรำสนิค้ำ ไทยลกัซ์ 
5. อำหำรปลำสลดิ ภำยใต้ตรำสนิค้ำ ไทยลกัซ์ 
6. อำหำรกบ ภำยใต้ตรำสนิค้ำ ไทยลกัซ์  

3) ผลติภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้ง ท่ีรับจ้ำงผลติได้แก่ อำหำรสนุขั   อำหำรแมว  อำหำรปลำสวยงำม  อำหำรนก 

การเพาะเลีย้งสัตว์น า้เพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ (FARM) 
แนวคิดในกำรด ำเนินกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้นัน้ มุ่งเน้นด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยกำรน ำ

วิชำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆมำปรับใช้ เพื่อหำวิธีป้องกันโรคระบำดที่เกิดขึน้ในสตัว์น ำ้  เน้นกำรเลีย้งแบบเทคโนโลยี 
ชีวภำพ (Biotechnology Farming) หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำและสำรเคมี เพื่อกำรเลีย้งสตัว์น ำ้ที่ยัง่ยืน รวมทัง้กำรวำงระบบ
ปอ้งกนั กำรปนเปือ้นของเชือ้โรคชนิดตำ่งๆ และสตัว์พำหะที่ก่อให้เกิดกำรปนเปือ้นของเชือ้โรคที่จะท ำให้เกิดผลเสยีหำย
ตอ่กำรผลติ (Bio-security) เพื่อเป็นฟำร์มตวัอยำ่งให้แก่เกษตรกรที่สนใจ    

ปัจจุบนัมีพืน้ที่ในกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ โดยปรับปรุงฟำร์มเลีย้งสตัว์น ำ้ของบริษัท ณ ต ำบลคลองโคน จงัหวดั
สมุทรสงครำม บนเนือ้ที่กว่ำ 240 ไร่  โดยใช้พืน้ที่ส ำหรับเลีย้งสตัว์น ำ้เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
โดยรวมประมำณ 72 ไร่   เพื่อพฒันำระบบกำรเลีย้งและระบบมำตรฐำนสำกล ในกำรรองรับควำมต้องกำรบริโภคเนือ้
ปลำเพื่อสขุภำพท่ีดีเพิ่มขึน้ในปัจจบุนั ภำยใต้กำรบริหำรจดักำรฟำร์มที่ดีและมีประสทิธิภำพ 

การส่งเสริมการลงทุน 
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบญัญัติสง่เสริมกำร

ลงทนุ โดยกำรอนมุตัิของคณะกรรมกำรกำรสง่เสริมกำรลงทนุตำมบตัรสง่เสริมดงัรำยละเอียดดงันี  ้
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บตัรสง่เสริมกำรลงทนุเลขที่ 2091 (2)/2554 เมื่อวนัที่ 31 สงิหำคม 2554 ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร                    
สตัว์น ำ้ ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักลำ่วรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำหรับก ำไร
สทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
นัน้ (วนัที่ 1 มิถนุำยน 2555) โดยจ ำนวนภำษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมลูค่ำเงินลงทนุ ซึ่งไม่รวมค่ำ
ที่ดินและทนุหมนุเวียน โดยได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิและได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนตลอด
ระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล 

นอกจำกนี ้บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมตัิของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัร
ส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2556 และบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 
เมื่อวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2558 ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหนำ่ยอำหำรสตัว์น ำ้ ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดบำงประกำร สทิธิพิเศษ
ดงักล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม                       
เป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้ (ส ำหรับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1856 
(2)/2556 ยังไม่มีรำยได้ และส ำหรับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรำยได้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 
2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมลูค่ำเงินลงทนุซึง่ไม่รวมค่ำที่ดินและทนุหมนุเวียน
และได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
ส ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับสง่เสริมกำรลงทนุตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบคุคลและได้รับอนญุำตให้หกัเงินลงทนุในกำรติดตัง้ หรือก่อสร้ำงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงินลงทนุนอกเหนือไปจำกกำรหกัคำ่เสือ่มรำคำตำมปกติ 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (FUTURE)    
เนื่องจำกกำรลงทนุในต่ำงประเทศบริษัทต้องพิจำรณำโครงสร้ำงกำรลงทนุให้สำมำรถรับสิทธิประโยชน์ตำม

อนสุญัญำภำษีซ้อน  บริษัทจึงจดัโครงสร้ำงกำรลงทนุเป็นดงันี ้  

 
หมำยเหต ุ
TLUXE : Thai Luxe Enterprises Public Company Limited  =  บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
TLP : Tluxe Power Co.,Ltd.  = บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติไทย) 
TLI : Tluxe Investments Limited  =  บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเม้นท์ จ ากดั  (นิตบิคุคลสญัชาติ Mauritius) 
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TLH : Tluxe Holdings Limited  =  บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จ ากดั  (นิติบคุคลสญัชาติ Hong Kong) 
GEO A : Geothermal Power A Co.,Ltd. (นิติบคุคลสญัชาติ Hong Kong) 
GEO B : Geothermal Power B Co.,Ltd. (นิติบคุคลสญัชาติ Hong Kong) 
PPSN : PPSN Co.,Ltd.  = บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
SUMO : SUMO POWER  Co.,Ltd.  = บริษัท ซโูม ่พาวเวอร์ จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
S-POWER : S-POWER  Co.,Ltd.  = บริษัท เอส พาวเวอร์ จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
Otomeya : Otomeya Co.,Ltd.  = บริษัท โอโตเมยามา่ จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
SNS : SNS POWER  Co.,Ltd.  = บริษัท เอส เอ็น เอส พาวเวอร์ จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
LENA : Lena Power Station No.1 Limited Liability Company =   (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
FINO : Fino  Binary Power Plant Limited Liability Company  =   (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
NIS : NIS Binary Power Plant Limited Liability Company  =   (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
BEPPU : Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company  =   (นิติบคุคลสญัชาตญ่ีิปุ่ น) 
DUAL : Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company  =   (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
Setouchi : Setouchi Natural Energy Co.,Ltd. = บริษัท เซโตอจูิ เนเชลรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
MLUXE :  M-Luxe Energy Co.,Ltd. = บริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
P Green : P Green Energy Co.,Ltd.  =  บริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 

จำกแผนผงัโครงสร้ำงข้ำงต้น บริษัทถือหุ้น TLUXE POWER เพื่อด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้
พิภพ ที่เมืองเบปป ุจงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย TLUXE POWER ถือหุ้น บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเมนท์ จ ำกดั (บริษัท
ย่อย) “TLUXE INVESTMENTS” (นิติบุคคลสญัชำติเมอร์ริเชียส)  แล้ว TLUXE INVESTMENTS ถือหุ้ น ในบริษัทที่
ประเทศฮ่องกง จ ำนวน 3 บริษัทดังนี  ้บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ ง้ จ ำกัด (บริษัทย่อย) “TLUXE HOLDING”, บริษัท 
Geothermal Power A Company Limited (บริษัทย่อย) “GEO A” และ  บริษัท Geothermal Power B Company 
Limited (บริษัทย่อย) “GEO B” (นิติบุคคลสญัชำติฮ่องกง) เพื่อถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมร้อนใต้พิภพประเทศญ่ีปุ่ น คือ  

1. บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกดั “PPSN” (นิติบคุคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึง่มีโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้
พิภพจ ำนวน 3 ยนูิต (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สำมำรถเดินเคร่ืองจกัรเชิงพำณิชย์ (COD) จ ำนวน 3 ยนูิต)  

2. บริษัท ซูโม่ พำวเวอร์ จ ำกดั “SUMO” (นิติบคุคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึง่มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน
ใต้พิภพจ ำนวน 9 ยนูิต (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สำมำรถเดินเคร่ืองจกัรเชิงพำณิชย์ (COD) จ ำนวน 1 ยนูิต)   

3. SNS Power Company Limited จ ำกดั “SNS” (นิติบคุคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึง่มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 1 ยนูิต (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 สำมำรถเดินเคร่ืองจกัรเชิงพำณิชย์ (COD) จ ำนวน 1 ยู
นิต)   

4. Fino Binary Power Plant Limited Liability Company “FINO” (นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 2 ยูนิต (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 สำมำรถเดินเคร่ืองจักรเชิงพำณิชย์ 
(COD) จ ำนวน 2 ยนูิต) 

5. NIS Binary Power Plant Limited Liability Company “NIS” (นิติบุคคลสัญชำติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงกำร
โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 2 ยนูิต (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สำมำรถรับรู้รำยได้ จ ำนวน 2 ยนูิต) 

6. Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liasion Company “Beppu” (นิ ติบุคคล
สญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 2 ยนูิต (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 สำมำรถ
รับรู้รำยได้ จ ำนวน 2 ยนูิต) 



                   บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  15 
 

7. Dual Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company “Dual” (นิติบุคคลสัญชำติ ญ่ีปุ่ น) ซึ่งมี
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 2 ยนูิต (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 สำมำรถรับรู้รำยได้ จ ำนวน 2 
ยนูิต) 

8. Lena Power Station No.1 Limited Liability Company “Lena” (นิติบคุคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 2 ยูนิต (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 สำมำรถเดินเคร่ืองจักรเชิงพำณิชย์ 
(COD) จ ำนวน 2 ยนูิต) 

9. Otomeyama Energy Company Limited “Otomeya” จัดตัง้ขึน้เพื่อรองรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมร้อนใต้พิภพท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต 

10. S-Power Company Limited “S-Power” จัดตัง้ขึน้เพื่อรองรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้
พิภพท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต 

หลงัจำกด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ บริษัทฯเล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในกำรร่วมพฒันำ
ที่ดินเปลำ่ที่เมืองเบบป ุจงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อเสนอขำยให้กบัผู้สนใจท ำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ
จึงได้ร่วมทนุกบับริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  (Setouchi) จดัตัง้นิติบคุคลใหมช่ื่อ M-LUXE ENERGY Co, 
Ltd (“M-LUXE”) โดย PPSN ถือหุ้นร้อยละ 25 : Setouchi ถือหุ้นร้อยละ 75  ของทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนเยน บริษัทฯ
เป็นผู้จ่ำยเงินลงทนุเพื่อพฒันำที่ดินประมำณ 8 แปลง จ ำนวน 200 ล้ำนเยน  ในรูปแบบเงินให้กู้ยืมอตัรำดอกเบีย้ร้อย
ละ 3 ต่อปี ซึ่งก ำหนดจำกต้นทุนของเงินลงทุนของบริษัท และ เปรียบเทียบกับดอกเบีย้เงินกู้ ของสถำบันกำรเงินใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจุบนัได้จัดโครงสร้ำงกำรถือหุ้นใหม่โดยให้ บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั (Tluxe Power Company 
Limited หรือ “TLP”) ถือหุ้นแทนบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกดั (PPSN) ในอตัรำสว่นเทำ่เดิม 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
ลกัษณะลกูค้ำและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของบริษัทสำมำรถแบ่งได้ตำมประเภทธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 

ธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้ กำรเพำะสตัว์น ำ้และธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้  
1) ลกัษณะลกูค้ำ 

ปัจจุบนักลุม่ลกูค้ำของบริษัทจะเป็นลกูค้ำภำยในประเทศเป็นหลกัโดยเน้นท่ีกลุม่เกษตรกรผู้ เพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ 
และตวัแทนจ ำหนำ่ยของบริษัทในแตล่ะจงัหวดั โดยมีสดัสว่นดงันี ้

กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยหลกัของบริษัทประกอบด้วย 2 กลุม่ ได้แก่ 
1. ตวัแทนขำยในแตล่ะจงัหวดั ร้อยละ 70 
2. กลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์น ำ้ ร้อยละ 30  

2) ช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย 
บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหน่ำยรวมกบัอำหำรสตัว์น ำ้ของบริษัทอื่นๆ ซึง่กระจำยอยู่ทกุเขต

ทัว่ประเทศ (ดีลเลอร์) และจ ำหน่ำยโดยตรงให้กบัเกษตรกรท่ีเป็นเจ้ำของฟำร์ม หรือเกษตรกรท่ีรวมกลุม่เป็นชมรม หรือ
สหกรณ์ อย่ำงไรก็ตำม กำรจดัจ ำหน่ำยทัง้หมดจะด ำเนินกำรโดยผ่ำนส ำนกังำนและตวัแทนกระจำยสินค้ำของบริษัท 
ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทมีส ำนกังำนทัง้หมดรวม 4 แหง่ และมีตวัแทนกระจำยสนิค้ำอำหำรสตัว์น ำ้  2 แหง่ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้
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1. ส ำนกังำนใหญ่ 
 เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถนนพระรำม 2 (กม.71) ต ำบลบำงขนัแตก อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงครำม  75000 
2. ส ำนกังำนกรุงเทพฯ   

เลขที่ 1768 อำคำรไทยซมัมิท ชัน้ท่ี 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
3. ส ำนกังำนเพชรบรีุ และโรงงำนผลติ 

เลขที่ 62 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภำ ต ำบลหนองชมุพล อ ำเภอเขำย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 76140 
4. ส ำนกังำนสงขลำ และ โรงงำนผลติ  

เลขที่ 98 หมูท่ี่ 13 ถ.เพชรเกษม กม.1232 ต.บำงเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 90220 
5. ศนูย์สำขำกระจำยสนิค้ำ 1 แหง่  และตวัแทนกระจำยสนิค้ำอำหำรสตัว์น ำ้ 2 แหง่ 

ภำคตะวนัออก 1. ศนูย์กระจำยสนิค้ำของบริษัท จงัหวดัจนัทบรีุ 

ภำคใต้ฝ่ังอำ่วไทย 2. ตวัแทนกระจำยสนิค้ำจงัหวดัสรุำษฏร์ธำนี  

ภำคใต้ฝ่ังอนัดำมนั 3. ตวัแทนกระจำยสนิค้ำอ ำเภอตะกัว่ป่ำ (พงังำ)  

3) กลยทุธ์กำรตลำดสนิค้ำอำหำรสตัว์น ำ้  
กลยทุธ์กำรตลำดสนิค้ำอำหำรกุ้ง 

ผู้น ำตลำดของสนิค้ำอำหำรกุ้ง มีจ ำนวนประมำณ 2-3 บริษัท โดยมีสว่นแบง่ในตลำดในแต่ละปีประมำณร้อย
ละ 35 – 40 (คิดจำกข้อมูล MD และข้อมูล FMD กรมประมง, 2560) รองลงมำเป็นบริษัทขนำดกลำงมีจ ำนวน 5-6 
บริษัท มีสว่นแบ่งตลำดระหวำ่งร้อยละ 4-8 บริษัท โดยมีสว่นแบ่งรวมกนัประมำณร้อยละ 30- 35  ของยอดขำยอำหำร
กุ้งโดยรวม  

บริษัทจดัอยูใ่นบริษัทขนำดกลำง นอกจำกนัน้จะเป็นบริษัทรำยย่อยตำ่ง ๆ  เนื่องจำกผู้น ำตลำดท ำกำรตลำด
แบบผกูขำดโดยใช้กลยทุธ์ลกูพนัธุ์คณุภำพน ำ ตำมด้วยกำรใช้อำหำรบริษัทแบบผกูขำด ท ำให้เกษตรกรไม่มีทำงเลือก
เพรำะต้องกำรสำยพนัธุ์ที่โตเร็ว ซึง่ได้รับกำรยอมรับจำกเกษตรกรเป็นอยำ่งมำก สง่ผลให้กำรตลำดในธุรกิจประเภทนีม้ี
กำรแข่งขนัสงู ดงันัน้ฝ่ำยขำยอำหำรกุ้งจึงก ำหนดกลยทุธ์ในกำรท ำกำรตลำดแบบครบวงจรโดยให้ลกูค้ำมำเป็นคู่ค้ำกบั
บริษัท คือ ลกูพนัธุ์กุ้ งขำวและกุ้งกลุำด ำคณุภำพ อำหำรคณุภำพ และตลำดสง่ออก 

กลยทุธ์กำรตลำดสนิค้ำอำหำรปลำ 
 ผู้น ำตลำดของสินค้ำอำหำรปลำ มีจ ำนวน 4 บริษัท โดยมีสว่นแบ่งทำงกำรตลำดรวมกนัในแต่ละปีประมำณ
ร้อยละ 45 – 50 ของยอดขำยอำหำรปลำโดยรวม รองลงมำเป็นบริษัทขนำดกลำง มีจ ำนวน 6 – 7 บริษัท มีสว่นแบง่ทำง
กำรตลำดรวมกนัประมำณร้อยละ 25 – 30 ของยอดขำยอำหำรปลำโดยรวม และมีบริษัทขนำดเล็กหรือบริษัทจ้ำงผลิต 
(OEM) มีส่วนแบ่งทำงตลำดรวมกันประมำณร้อยละ 25 – 30 ของยอดขำยอำหำรปลำโดยรวม ข้อมูลจาก
คณะกรรมการพฒันาคณุภาพข้อมูลดา้นการเกษตร (ณ กนัยำยน, 2560)  

โดยบริษัทจดัอยูใ่นบริษัทขนำดกลำง เนื่องจำกผู้น ำตลำดท ำกำรตลำดแบบโครงกำรประกนัรำคำเพื่อประกัน
รำคำปลำปำกบอ่ของเกษตรกร จึงได้รับควำมนิยมของเกษตรกรในกำรเข้ำร่วมโครงกำรเนื่องจำกลดควำมเสีย่งในเร่ือง
รำคำปลำตกต ่ำ ดงันัน้ฝ่ำยขำยอำหำรปลำจึงก ำหนดกลยทุธ์ในกำรท ำกำรตลำดแบบครบวงจรโดยให้ลกูค้ำมำเป็นคูค้่ำ
กบับริษัท คือ ลกูพนัธุ์ปลำคณุภำพ อำหำรคณุภำพ และตลำดรับซือ้ที่แนน่อน 

ทัง้นี ้บริษัทจึงเน้นเร่ืองคณุภำพของสนิค้ำและกำรบริกำรเป็นหลกัส ำคญั ลกูค้ำสำมำรถมัน่ใจได้ว่ำสนิค้ำของ
บริษัทมีสว่นประกอบ คณุสมบตัิ และโภชนำกำรตรงตำมฉลำกสนิค้ำ ถึงแม้วำ่ในบำงครำวที่วตัถดุิบมีกำรปรับตวัสงูขึน้ 



                   บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  17 
 

แตบ่ริษัทยงัคงมุง่เน้นในกำรผลติสินค้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้รับสนิค้ำที่มีคณุภำพเหมำะสมตอ่กำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้  แม้
จะไมส่ำมำรถปรับรำคำอำหำรสตัว์ขึน้ตำมรำคำวตัถดุิบได้    เนื่องจำกอำหำรสตัว์เป็นสนิค้ำที่ต้องถกูควบคมุรำคำโดย
กรมกำรค้ำภำยใน  ทัง้นี ้กำรบริกำรด้ำนกำรจดัสง่สินค้ำให้กบัลกูค้ำ บริษัทมุ่งเน้นที่ควำมสดและใหม่ของสินค้ำ โดย
เพิ่มกำรจัดส่งสินค้ำตรงจำกโรงงำนผลิตถึงลกูค้ำโดยตรงและยงัมีตัวแทน/ศูนย์กระจำยสินค้ำรองรับอีก  3  แห่งทั่ว
ประเทศ เพื่อรองรับลกูค้ำได้อยำ่งทัว่ถึงและสะดวกมำกขึน้ 

นอกจำกนีย้ังเน้นทำงด้ำนกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมนโยบำยของบริษัท ผลิตด้วย
เคร่ืองจกัรที่มีประสทิธิภำพและเทคโนโลยีกำรผลติสนิค้ำที่ทนัสมยั ประกอบกบักำรตรวจสอบคณุภำพสนิค้ำทกุขัน้ตอน 
จึงท ำให้สนิค้ำของบริษัท ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคณุภำพระดบัโลก 

ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ 
ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพที่บริษัทเข้ำไปลงทนุเป็นธุรกิจด้ำนพลงังำนอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐำนของ

โลกยคุปัจจบุนั เมื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่กฎหมำยก ำหนด บริษัทจะได้รับสญัญำขำยไฟฟำ้กบัผู้ รับซือ้ไฟฟ้ำเอกชน
รำยใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นในรำคำ 40 เยนต่อกิโลวตัต์ (รำคำยงัไม่รวมภำษี) เป็นระยะเวลำ 15 ปี (นบัจำกวนัเร่ิมจ่ำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (COD)) หลงัจำกครบอำยุสญัญำรำคำจะปรับลดลงตำมประกำศของกระทรวงเศรษฐกิจ 
กำรค้ำและอุตสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ณ เวลำนัน้ต่อไป   บริษัทจึงไม่
จ ำต้องท ำกำรตลำดหรือกงัวลเร่ืองกำรแขง่ขนัเพรำะเป็นสญัญำผกูขำดกำรขำยไฟฟำ้ตำมนโยบำยของ METI    

บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และกระจำยควำมเสี่ยงจำกธุรกิจหลกัที่ท ำอยู่ จึงเข้ำลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนหมนุเวียนดงักลำ่ว 

สว่นกำรพฒันำที่ดินให้มีสำธำรณปูโภคพร้อมขำยให้กบัผู้สนใจท ำธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ    
หรือโครงกำร M-LUXE  เป็นกำรร่วมทนุกบับริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  (Setouchi) ซึง่บริษัท เซโตอจิู เน
เชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั  เป็นผู้ เช่ียวชำญในธุรกิจนี ้  ได้จดัตัง้นิติบคุคลช่ือ บริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (นิติบคุคล
สญัชำติญ่ีปุ่ น) “M-LUXE” โดยปัจจุบนับริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 25 : บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็น
เนอร์ยี่ จ ำกัด  ถือหุ้นร้อยละ 75  ของทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนเยน บริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด จึงมีสถำนะเป็น
บริษัทร่วมของบริษัท  ทัง้นีโ้ครงกำรมีกลุม่ลกูค้ำเฉพำะ คือผู้สนใจท ำธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ    

แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม 
ธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้ 
ตลำดอำหำรกุ้งและแนวโน้มภำวะอตุสำหกรรมอำหำรกุ้ง 

สถำนกำรณ์กุ้ งของไทย ปี 2560 พบว่ำผลผลิตกุ้ งปี 2560 ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว  ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกสภำพ
อำกำศแปรปรวน ฝนตกชุก และน ำ้ท่วมในหลำยพืน้ที่ อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงกำรแก้ปัญหำโรคตำยด่วน (EMS) โดย
กำรปรับปรุงฟำร์มและกำรจัดกำรกำรเลีย้งที่มีประสิทธิภำพ ท ำให้ลดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด ท ำให้ภำพรวม
ผลผลติตอ่ไร่สงูขึน้ ส ำหรับผลผลติกุ้งปี 2560 ดงักลำ่ว สดัสว่น 30% เป็นผลผลติกุ้งจำกภำคใต้ตอนลำ่ง 29% จำกภำค
ตะวนัออก 26% จำกภำคใต้ตอนบน และ 15% จำกภำคกลำง ตำมล ำดับ (ข้อมูลจำก กรมประมง 2560) จำกกำร
พัฒนำระบบกำรเลีย้งเพื่อแก้ปัญหำโรคระบำด EMS ส่วนผลผลิตกุ้ งทั่วโลกคำดว่ำจะอยู่ที่ประมำณ 2.76 ล้ำนตัน 
เพิ่มขึน้ 5% 

อตุสำหกรรมกุ้ งไทย ปี 2561 คำดว่ำผลผลิตกุ้ งเพิ่มขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำ 10% และมูลค่ำสง่ออกยงัขยำยตวัได้ 
10% เนื่องจำกผลผลิตกุ้ งไทย ปี 2560 มีปริมำณผลผลิตรวมทัง้ใน MD (Movement Document หมำยถึง หนังสือ
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ก ำกบักำรจ ำหน่ำยสตัว์น ำ้) และนอก MD อยูท่ี่ 303,000 – 305,000 ตนั เพิ่มขึน้ 5 % เมื่อเทียบกบัปี 2559 (ข้อมลูจำก 
กรมประมง 2560) 

และในปี 2561 คำดว่ำจะมีมูลค่ำส่งออกกว่ำ 6 หมื่นล้ำนบำท ขณะที่รำคำกุ้ งที่เกษตรกรขำยได้ในปี 2560 
โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกบัปี 2559 และคำดว่ำรำคำในปี 2561 จะยงัมีเสถียรภำพ จำกผลผลิตกุ้ งไทยไม่เพิ่มขึน้มำก และ
ปริมำณผลผลติกุ้งของโลกไมเ่พิ่มขึน้มำกนกั (ข้อมูลจาก สมาคมกุ้งไทย 2560) 

ปี 2561 ส ำหรับฝ่ำยขำยอำหำรกุ้งได้เพิ่มพืน้ท่ีตลำดใหม ่เน้นท ำตลำดในกลุม่ผู้ เลีย้งกุ้ งกลุำด ำเพื่อกำรสง่ออก 
เนือ่งจำกผู้บริโภคกลุม่นีม้ีพฤติกรรมใช้สินค้ำกลุม่พรีเมี่ยม รำคำสงู เน้นคณุภำพ ซึ่งผู้บริโภคกลุม่นีม้ียอดกำรใช้อำหำร
อยูป่ระมำณ 800 – 1,000 ตนั/เดือน จึงก ำหนดเป็นเปำ้หมำยในกำรสร้ำงยอดขำยใน ปี 2561   

ด้วยสถำนกำรณ์ดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทก ำหนดนโยบำยเน้นเร่ืองคณุภำพสินค้ำเป็นหลกัและให้บริกำรตรวจ
วิเครำะห์คณุภำพน ำ้และสขุภำพกุ้ งพร้อมให้ค ำปรึกษำ เพื่อให้เกษตรกรได้รับสินค้ำที่มีคณุภำพดีและบริกำรที่เป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มทำงเลอืกให้เกษตรกรประสบผลส ำเร็จ 

ตลำดอำหำรปลำและแนวโน้มภำวะอตุสำหกรรมอำหำรปลำ 
ปริมาณการผลิตปลานิล ปี 2560 เพิ่มขึน้ เนื่องจากตัง้แต่การเพาะฟัก และอนุบาล  โดยการอนบุาลลกูพนัธุ์

ให้มีขนาดใหญ่ก่อนที่จะปล่อยลงบ่อเลีย้งหรือกระชงั  เพื่อเป็นการเพิ่มอตัราการรอด แม้ว่าในช่วงต้นปีและปลายปี
ภาคใต้ประสบปัญหาน า้ท่วมเกิดความเสียหาย ปลาเนือ้ล้นตลาดไตรมาส 2-3 ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึง
ผลกระทบจากพ.ร.บ.การเดินเรือของกรมเจ้าท่า ให้ขึน้ทะเบียนกระชงัปลา สง่ผลให้การเลีย้งปลาชะลอตวั และเดือน 
ก.ค.-ส.ค. 60 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประสบอทุกภยั มีผลกระทบกับปลานิลในกระชงับางเล็กน้อย แต่มีผลกระทบ
กับปลานิลที่เลีย้งในบ่อดินแบบยังชีพ และเป็นการเลีย้งแบบผสมกับปลาชนิดอื่น ปริมาณปลานิลล้นตลาดเป็น
ช่วงเวลาสัน้และช่วงเวลายาวสลบักนัทัง้ปี จึงมีการควบคมุการปลอ่ยปลาให้เหมาะสมกบัความต้องการปลาของตลาด 
และยงัได้รับผลจากเศรษฐกิจถดถอยท าให้ก าลงัซือ้ชะลอตวัตลอดทัง้ปี  ส าหรับจงัหวดัสกลนครและอดุรธานี ผลจาก
อุทกภัยท าให้ต้องลดเนือ้ที่เลีย้งซึ่งเป็นการเลีย้งในบ่อดิน  ทัง้นีส้่งผลให้ผลผลิตปลานิลในปี 2560 ทรงตัว เพิ่มขึน้
เลก็น้อย เมื่อเทียบกบัปี 2559 

ผลผลติปลานิล เนือ้ที่เลีย้ง (ไร่) ผลผลติ (ตนั) ผลผลติตอ่ไร่ (กิโลกรัม) 

2559 414,474 178,265 430 

2560 424,696        187,967                443 

ผลตา่ง 10,222 9,702 13 

%การเปลีย่นแปลง 2.47 5.44 3.02 

ข้อมูลจากคณะกรรมการพฒันาคณุภาพข้อมูลดา้นการเกษตร (ณ กนัยายน 2560) 

ปริมาณการผลิตปลาดกุ ปี 2560 เพิ่มขึน้ เนื่องจากปริมาณน า้ในอ่างเก็บน า้ และแม่น า้ล าคลองสงูกว่าปีที่
ผา่นมา ท าให้มีปริมาณน า้เพียงพอส าหรับการเลีย้งในรอบปี โดยเกษตรกรสามารถขยายเนือ้ที่เลีย้งและเพิ่มอตัราการ
ปลอ่ยลกูพนัธุ์  รวมทัง้เพิ่มรอบของการเลีย้งปลาดกุได้ นอกจากนีก้รมประมงได้มีการสง่เสริมให้เลีย้งปลาดกุในหลาย
พืน้ที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพื่อบริโภคภายในจงัหวัด เช่น จงัหวดันครราชสีมา และมหาสารคาม เพราะปลา
ดุกสามารถเลีย้งในน า้น้อย จึงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเลีย้งเพิ่มมากขึน้   แม้ว่าในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 60 ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือประสบอทุกภยั สง่ผลให้เกษตรกรในจงัหวดัสกลนคร อดุรธานี อบุลราชธานีและกาฬสนิธุ์ ต้องลด
เนือ้ที่เลีย้ง อีกทัง้ยงัขาดแคลนทนุและพนัธุ์ปลาที่จะปลอ่ย ภาพรวมผลผลิตต่อไร่ และปริมาณการผลิตรวมในปี 2560 
ยงัคงเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปี2559 จากการเพิ่มรอบการเลีย้งและเพิ่มอตัราการปลอ่ยลกูพนัธุ์ปลา การเลีย้งปลาดกุยงั
ได้รับผลกระทบจากปลาเนือ้ล้นตลาด ราคาปลาผนัผวนตลอดทัง้ปี ที่ส าคญัมีการทุม่ราคาปลาของกลุม่ผู้ผลติรายใหญ่ 
การเลีย้งบางพืน้ท่ีชะลอตวั และหนัไปใช้อาหารทดแทนท่ีมีราคาถกูกวา่อาหารส าเร็จรูป ปลาเนือ้ที่มีปริมาณมากในบาง
ช่วงเวลา และขาดตลาดในบางช่วงเวลาของปี ปริมาณการขายปลาในตลาดลดลงจากก าลงัซือ้ที่ลดลง ปัจจัยต่าง ๆ 
ข้างต้นเป็นตวัก าหนดการเลีย้งปลาดกุของเกษตรกรในปี 2560 

ผลผลติปลาดกุ เนือ้ที่เลีย้ง (ไร่) ผลผลติ (ตนั) ผลผลติตอ่ไร่ (กิโลกรัม) 

2559 95,459 106,860 1,119 

2560 97,002 111,388 1,148 

ผลตา่ง 1,543 4,528 29 

%การเปลีย่นแปลง 1.62 4.24 2.59 

ข้อมูลจากคณะกรรมการพฒันาคณุภาพข้อมูลดา้นการเกษตร (ณ กนัยายน 2560) 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปลา ปี 2561  คาดว่าสถานการณ์ด้านการเลีย้งยงัพบปัญหาปลาล้นตลาดใน
บางพืน้ที่ และปลาขาดตลาดในลกูค้าบางราย ราคาปลาทกุชนิดจะเป็นปัจจยัหลกัสง่ผลถึงทิศทางการเลีย้งปลาในปี 
2561  นอกจากนีส้ถานการณ์ด้านการแขง่ขนัยงัคงมีอยู่  สถานการณ์การขายอาหารปลา คาดว่าจะสามารถท าตลาด
ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขนัสงู  เนื่องจากลกูค้ารายเดิมที่มีการสัง่ซือ้อาหารปลาเพิ่มขึน้ การเปิด
ตลาดในกลุม่ลกูค้าเปา้หมายเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการท าตลาดอาหารปลาทะเลกินเนือ้  ซึง่จะสามารถสร้างยอดขายได้
อยา่งตอ่เนื่องทัง้ปี 

ตลำดอำหำรสตัว์เลีย้ง 
 ภำพรวมอตุสำหกรรมอำหำรสตัว์เลีย้ง  บริษัทยงัคงรับค ำสัง่กำรผลติอยำ่งตอ่เนื่อง  ในรูปแบบกำรรับจ้ำงผลติ 
(OEM)  โดยสำมำรถรองรับปริมำณกำรผลิต ได้ทัง้โรงงำนที่จงัหวดัเพชรบุรี และโรงงำนจังหวดัสงขลำ  โดยแนวโน้ม
ของธุรกิจสตัว์เลีย้งเตบิโตอยำ่งตอ่เนื่องตำมพฤติกรรมของคนในสงัคม   ท่ีมีแนวโน้มเปลีย่นแปลงมำเลีย้งสตัว์เลีย้งมำก
ขึน้ 

ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ 
ปี 2554  เกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนำมิในประเทศญ่ีปุ่ น ส่งผลให้โรงไฟฟ้ำพลงังำนนิวเคลียร์

ระเบิดและมีกำรร่ัวไหลของกมัตภำพรังสรีะดบัเกินกำรควบคมุ     รัฐบำลญ่ีปุ่ นต้องประกำศอพยพพลเมืองทัง้หมดออก
จำกพืน้ท่ีโดยรอบของโรงไฟฟำ้    รัฐบำลญ่ีปุ่ นจึงมีนโยบำยสนบัสนนุกำรใช้พลงังำนทดแทนที่เป็นพลงังำนสะอำดมำก
ขึน้    ปี 2555 รัฐสภำญ่ีปุ่ นได้ผ่ำนร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรพิเศษส ำหรับกำรจดัซือ้ไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียนโดย
ผู้ ผลิตไฟฟ้ำ (Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from Renewable Energy by 
Electricity Utilities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรใช้แหล่งพลงังำนหมุนเวียน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรผลิต
พลงังำนที่มีเสถียรภำพและเหมำะสมตอ่เศรษฐกิจและสภำพแวดล้อมทำงสงัคมในญ่ีปุ่ นและในโลก นอกจำกนัน้ยงัลด
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ต้นทนุทำงสิง่แวดล้อมที่นบัวนัจะเพิ่มสงูขึน้จำกกำรผลติพลงังำน ทัง้นี ้แหลง่พลงังำนหมนุเวียน (Renewable Energy) 
ตำมกฎหมำยนี ้ครอบคลมุถึง พลงังำนแสงอำทิตย์ พลงัลม พลงัน ำ้ พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ และพลงังำนชีวะมวล 
ตำมกฎหมำยฉบบันี ้เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกแหลง่พลงังำนหมุนเวียนที่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ผลิตไฟฟ้ำ  วิธีกำรผลิตที่ผ่ำน
เกณฑ์และได้รับอนุมัติจำกกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอุตสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and 
Industry (METI) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำเฉพำะ (Specified Suppliers) เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้ำเฉพำะเหล่ำนีส้ำมำรถร้องขอเพื่อท ำ
สญัญำซือ้ไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement - PPA) และขอเช่ือมต่อเข้ำกับระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของผู้ผลิตไฟฟ้ำ 
โดยใช้รูปแบบ PPA ของ METI ที่เรียกว่ำ Feed-In Tariff ผู้ ผลิตไฟฟ้ำมีหน้ำที่เข้ำท ำสญัญำกับผู้ ผลิตไฟฟ้ำเฉพำะ
ดงักลำ่ว ตำมอตัรำค่ำไฟฟ้ำที่คงที่ และเป็นสญัญำระยะยำวที่มีรัฐบำลเป็นผู้ค ำ้ประกนั   ตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2555 
เป็นต้นมำ ผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกแหลง่พลงังำนหมนุเวียนจ ำนวนมำกทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ต่ำงพำกนัเข้ำสูต่ลำด
ผลิตไฟฟ้ำจำกแหลง่พลงังำนทดแทน เพรำะรัฐบำลญ่ีปุ่ นก ำหนดอตัรำรับซือ้ไฟฟ้ำค่อนข้ำงสงู เช่น อตัรำรับซือ้ไฟฟ้ำที่ 
40 เยนตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม) ส ำหรับผู้ผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพท่ีมีขนำดเลก็กว่ำ 
15 เมกกะวตัต์ 
           ในปี 2555 METI ระบใุนเอกสำร Feed-In Tariff Scheme in Japan ว่ำ ประเทศญ่ีปุ่ นมีแหลง่ทรัพยำกรส ำหรับ
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสำมของโลก คือ 20,540 เมกกะวตัต์ รองจำก
อินโดนีเซียที่ 27,791 เมกกะวตัต์ และสหรัฐอเมริกำที่ 23,000 เมกกะวตัต์ อยำ่งไรก็ตำม ญ่ีปุ่ นน ำแหลง่พลงังำนนีม้ำใช้
เพียงร้อยละ 10 เพรำะมีก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพที่ติดตัง้แล้วเพียง 0.54 ล้ำนกิโลวตัต์ ญ่ีปุ่ น
จึงมีศกัยภำพในกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพอยูอ่ีกมำก 

จำกเว็บไซด์ Asia Biomass Office ของมูลนิธิพลังงำนใหม่ (The New Energy Foundation) แห่งประเทศ
ญ่ีปุ่ น กำรผลิตไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจำกบ่อน ำ้พรุ้อนจ ำเป็นต้องมีควำมรู้เก่ียวกบัสภำพทำงธรณีวิทยำ
ในท้องถ่ิน และต้องใช้ระยะเวลำอยำ่งน้อย 10 ปี ในกำรส ำรวจเพื่อหำแหลง่ขดุเจำะที่เหมำะสม กำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรก่อสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำ ดงันัน้ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกบ่อน ำ้พรุ้อนซึ่งมีกำรใช้ประโยชน์อยู่แล้ว จึง
ช่วยประหยดังบประมำณและสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรได้ในระยะเวลำที่สัน้กวำ่มำก  

เนื่องจำกอุณหภูมิของน ำ้พุร้อนต ่ำกว่ำ 100 องศำเซลเซียส จึงไม่สำมำรถใช้ไอน ำ้ในกำรหมุนกังหนัไอน ำ้ได้
โดยตรงเหมือนกบัในโรงงำนไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพท่ีมีอณุหภมูิสงูกวำ่ โรงงำนไฟฟำ้จำกบอ่น ำ้พรุ้อนต้อง
ใช้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำระบบสองวงจร หรือ Binary Power Generation โดย “ผ่ำนน ำ้ร้อนเข้ำสูเ่คร่ืองแลกเปลี่ยนควำม
ร้อน เพื่อให้ควำมร้อนกบัของเหลวชนิดที่สองที่มีจดุเดือดต ่ำ เช่น แอมโมเนีย ฟรีออน ไอโซบิวเทนไอโซเพนเทน เป็นต้น 
ซึ่งจะกลำยเป็นไอแล้วผ่ำนเข้ำสูก่งัหนัไอน ำ้ผลิตไฟฟ้ำ จำกนัน้กลบัเข้ำสูเ่คร่ืองแลกเปลี่ยนควำมร้อนใหม่ สว่นน ำ้ร้อน
หลงัจำกถ่ำยโอนควำมร้อนให้กบัของเหลวชนิดที่สองแล้วจะควบแนน่และถกูฉีดกลบัเข้ำสูแ่หลง่พลงังำน ” 

Asia Biomass Office ยงัเปรียบเทียบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ ซึ่งมีกำรก่อสร้ำงแพร่หลำยใน
ญ่ีปุ่ น กบักำรผลิตไฟฟ้ำจำกบ่อน ำ้พรุ้อนว่ำ กำรใช้พลงังำนแสงอำทิตย์มีอตัรำกำรใช้งำน (Usage Rate) ที่ร้อยละ 12 
ในขณะที่กำรใช้พลังงำนจำกบ่อน ำ้พุร้อนมีอัตรำกำรใช้งำนที่สูงมำกถึงร้อยละ 70 จึงเป็นวิธีกำรผลิตไฟฟ้ำที่มี
เสถียรภำพมำกกวำ่ 

บริษัทจะได้รับสญัญำขำยไฟฟ้ำกบัผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นในรำคำ 40 เยนต่อกิโลวตัต์ 
(รำคำยงัไม่รวมภำษี) เป็นระยะเวลำ 15 ปี (นบัจำกวนัเร่ิมจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (COD)) หลงัจำกครบอำยุ
สญัญำรำคำจะปรับลดลงตำมประกำศของกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอตุสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI) ณ เวลำนัน้ 
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2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ   
บริษัท มีโรงงำนผลติ 2 แหง่ ตัง้อยูเ่ลขที่  
• โรงงำนเพชรบุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชุมพล อ ำเภอเขำย้อย จังหวดัเพชรบุรี 

76140 โทรศพัท์ 0-3244-7681-8 โทรสำร 0-3244-7689  เป็นโรงงำนผลิตอำหำรกุ้งที่มีก ำลงักำรผลติ 80,400 ตนัตอ่ปี 
และโรงงำนผลติอำหำรปลำและสตัว์เลีย้งที่ก ำลงักำรผลติ 61,000 ตนัตอ่ปี 

• โรงงำนสงขลำ เลขที่  98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต.บำงเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 90220                      
โทร. : 074-890-765-7 โทรสำร: 074-890-769  มีก ำลงักำรผลิตอำหำรปลำและสตัว์เลีย้งที่ 72,000 ตันต่อปี และ
อำหำรกุ้ งที่ 60,000 ตนัตอ่ปี (จะเร่ิมด ำเนินกำรผลติอำหำรกุ้งเพื่อจ ำหนำ่ยในปี 2561) 

บริษัท ได้วำงนโยบำยกำรผลติส ำหรับโรงงำนไว้ดงันี ้
1. ผลติสนิค้ำที่มีคณุภำพและตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
2. รักษำมำตรฐำนกำรผลติและคณุภำพให้สม ่ำเสมอตำมนโยบำยคณุภำพของบริษัท 
3. คดัเลอืกวตัถดุิบที่ใหมแ่ละมีคณุภำพดีเพื่อใช้ผลติสนิค้ำให้มีสภำพสดใหมอ่ยูเ่สมอ 
4. ใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อพฒันำระบบกำรผลติ 
5. ลดปริมำณกำรสญูเสยีในกระบวนกำรผลติให้มีน้อยที่สดุ 
6. ใช้ก ำลงักำรผลติให้เต็มประสทิธิภำพของเคร่ืองจกัร 
7. ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของระบบคุณภำพ ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2004, ระบบ HACCP ระบบ 

GMP ระบบ ISO/IEC 17025:2005 และระบบ BAP 

ตารางสรุปก าลงัการผลติและปริมาณการผลติอาหารสตัว์น า้ ปี 2558 ถึง ปี 2560 

• โรงงานเพชรบรีุ 
อาหารกุ้ง 

 2558 2559 2560 

ก าลงัการผลติอาหารกุ้ง (ตนั) 80,400 80,400 80,400 
ปริมาณการผลติจริง (ตนั) 11,386 11,073 18,751 
การใช้ก าลงัการผลติ (%) 14.16 13.77 23.32 
อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติ (%) -29.50 -2.66 69.34 

อาหารปลาและอาหารสตัว์เลีย้ง 

 2558 2559 2560 
ก าลงัการผลติอาหารปลาและอาหารสตัว์เลีย้ง (ตนั) 61,000 61,000 61,000 
ปริมาณการผลติจริง (ตนั) 48,968 40,518 38,372 
การใช้ก าลงัการผลติ (%) 80.28 66.42 62.91 
อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติ (%) -14.99 -17.26 -5.30 
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ก าลงัการผลติรวมของโรงงานเพชรบรีุ 

 2558 2559 2560 

ก าลงัการผลติอาหาร  (ตนั) 141,400 141,400 141,400 
ปริมาณการผลติจริง (ตนั) 60,354 51,591 57,123 
การใช้ก าลงัการผลติ (%) 42.50 36.49 40.40 
อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติ (%) -17.41 -14.52 -10.72 

• โรงงานสงขลา 
อาหารกุ้ง 

 2558 2559 2560 

ก าลงัการผลติอาหารกุ้ง (ตนั) 60,000 60,000 60,000 
ปริมาณการผลติจริง (ตนั) - 56 - 
การใช้ก าลงัการผลติ (%) - 0.09 - 
อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติ (%) - 0.09 -100.00 

อาหารปลาและอาหารสตัว์เลีย้ง 

 2558 2559 2560 

ก าลงัการผลติอาหารปลา (ตนั) 72,000 72,000 72,000 
ปริมาณการผลติจริง (ตนั) 6,793 13,097 15,431 
การใช้ก าลงัการผลติ (%) 9.43 18.19 21.43 
อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติ (%) - 92.80 17.82 

 
ก าลงัการผลติรวมของโรงงานสงขลา 

 2558 2559 2560 

ก าลงัการผลติอาหาร  (ตนั) 132,000 132,000 132,000 
ปริมาณการผลติจริง (ตนั) 6,793 13,153 15,431 
การใช้ก าลงัการผลติ (%) 5.15 9.96 11.69 
อตัราเพิม่ของปริมาณการผลติ (%) - 93.63 17.32 

* เร่ิมด าเนินการผลติในปี 2558 

ด้านการบริหารก าลงัการผลติ  บริษัทฯ มีโรงงานผลติอาหารสตัว์ 2 แหง่  ที่จงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัสงขลา  
โดยวางแผนการผลิตให้สามารถรองรับยอดการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง      เพื่อ
ไม่ให้เกิดสภาพก าลงัการผลิตที่เกิน หรือ ต ่ากว่า   และบริหารการรับค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้หรือลดลง ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัก าลงัการผลติที่มีอยูใ่นปัจจบุนั   
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การลดผลกระทบจากกระบวนการผลติที่อาจมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
นอกเหนือจากการให้ความส าคญัด้านคณุภาพและมาตรฐานการผลิตแล้ว บริษัท ยงัให้ความส าคญัในการ

ดแูลรักษาสิง่แวดล้อมของโรงงานเป็นอยา่งด ีโดยโรงงานของบริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดกองตรวจโรงงานและส านกั
สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดมาอย่างเคร่งครัดทัง้ในด้านการบ าบัดกากอุตสาหกรรม การบ าบัด                  
น า้เสยีตามธรรมชาติ รวมถึงการด าเนินงานอื่น ๆ ดงันี ้
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตัิงาน อาทิ การกรีดถงุบรรจุวตัถดุิบ จากเดิมเคยกรีดถงุ ซึ่งถงุจะกลายเป็นขยะ  เปลี่ยนมา

เป็นการใช้วิธีแกะถงุ ซึง่จะสง่ผลให้ถงุสามารถน ากลบัไปใช้ใหมไ่ด้ 
2. การแยกประเภทขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะขยะอันตราย (สารเคมี) น าไปก าจัดอย่างวิธีตาม

มาตรฐานกรมโรงงานอตุสาหกรรม เพื่อลดมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อม 
3. การติดตัง้ถังกรองฝุ่ น (Jet filter) ในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันฝุ่ นฟุ้งกระจายในชัน้กระบวนการผลิต  ส่งผล

กระทบตอ่ชมุชนใกล้เคียง 
4. การติดตัง้ระบบก าจดักลิน่ โดยการสเปรย์น า้เพื่อดดูซบักลิน่ และผา่นระบบลดอณุหภมูิ ก่อนปลอ่ยออกสูภ่ายนอก 
5. การปรับกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อลดปริมาณพลงังานท่ีใช้เร่ิมต้นในการ warm เคร่ืองจกัร 
6. การติดตัง้กงัหนัลมด้านหน้าบริษัทเพื่อน าพลงังานลมมาผลติไฟฟา้ทดแทนการใช้พลงังานไฟฟา้    
7. การติดตัง้แผงโซลา่เซลบริเวณบอ่บ าบดัน า้เสยี เพื่อผลติพลงังานไฟฟา้ให้เคร่ืองเติมอากาศส าหรับบ าบดัน า้เสยี 
8. การติดตัง้ระบบ RO เพื่อผลิตน า้ส าหรับใช้ในบอยเลอร์  เพื่อลดการสิน้เปลืองพลงังานและน า้เสียจากการ ระบาย

น า้ออกจากหม้อไอน า้  
9. ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบ Aerated Lagoon เพื่อบ าบดัน า้เสยีที่เกิดขึน้จากกิจกรรมภายในโรงงาน โดยน า้มาใช้ใน

สวนเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงงานไมป่ลอ่ยออกสูช่มุชน 

ทัง้นีใ้นระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกองตรวจโรงงำนและส ำนักสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสำหกรรม และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  บริษัทไม่ได้รับข้อพิพำทหรือถูกฟ้องร้องในเร่ืองใด  ๆ                    
ที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

กำรจดัหำวตัถดุิบ 
วตัถุดิบที่ส ำคัญหลกัๆ ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสตัว์น ำ้ มีดังนี ้ปลำป่นเป็นแหล่งโปรตีนส ำคัญในกำรผลิต

อำหำรสตัว์ เป็นสว่นผสมที่ได้มำจำกปลำเป็ด เศษปลำเล็กปลำน้อยหรือหวัปลำจำกท้องทะเลและที่เหลือจำกโรงงำน
ท ำปลำกระป๋อง ซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีสำมำรถหำได้ภำยในประเทศ ปลำป่นท่ีผลติได้จะมีคณุภำพหลำกหลำย ดงันัน้ในกำร
ซือ้ขำยปลำป่นจึงมีกำรแบง่เกรดตำมเปอร์เซ็นต์โปรตีนในปลำป่น  

แป้งสำลผีลติมำจำกเม็ดข้ำวสำลแีละผำ่นกระบวนกำรผลติตำมขัน้ตอนจนได้แป้งสำลีที่มีคณุสมบตัิตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยบำงสว่นน ำเข้ำจำกประเทศตรุกี ซึง่เป็นประเทศผู้ผลติแปง้สำลทีี่ส ำคญัในตลำดโลก 

กำกถัว่เหลือง เนื่องจำกผลผลิตมีไมเ่พียงพอตอ่ควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ  จึงเป็นวตัถดุิบท่ีต้องน ำเข้ำ
จำกตำ่งประเทศ เช่น บรำซิล อำร์เจนตินำ สหรัฐอเมริกำ  

ข้ำวโพดนับเป็นพืชผลที่มีควำมส ำคัญต่ออุตสำหกรรมเลีย้งสตัว์เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกให้พลงังำนสูง 
ปริมำณกำรผลติของข้ำวโพดจะขึน้อยูก่บั ฤดกูำลผลติ/เก็บเก่ียว เป็นวตัถดุิบที่สำมำรถหำได้ภำยในประเทศ   

มนัส ำปะหลงั ประเภทมนัเส้น มนัอดัเม็ด ซึง่วตัถดุิบที่สำมำรถหำได้ภำยในประเทศ เป็นพืชที่ให้คำร์โบไฮเดรต
สงู และเป็นธญัพืชวตัถดุิบประเภทพลงังำนสงู 
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ทัง้นีว้ตัถดุิบในกำรผลติสนิค้ำของบริษัทจะมีแหลง่ที่มำจำกทัง้ในและต่ำงประเทศ ในกำรจดัซือ้วตัถดุิบบริษัท 
มีนโยบำยในกำรซือ้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ เพื่อให้กำรผลิตเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและได้รับวัตถุดิบที่มีควำมสด 
ใหม่อยู่เสมอ รวมทัง้สำมำรถซือ้ให้ได้คุณภำพตรงกับลกัษณะเฉพำะที่ก ำหนดโดยผู้ควบคุมสตูรอำหำร บริษัทมีกำร
จดัซือ้ทัง้โดยตรงจำกผู้ผลติและผำ่นบริษัทนำยหน้ำเพื่อให้ได้รำคำที่เหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัตลำดโดยรวม 

ส ำหรับในด้ำนควำมสมัพนัธ์กบัผู้จ ำหน่ำยวตัถดุิบนัน้ บริษัทจะติดต่อกบัผู้จดัจ ำหนำ่ยที่อยู่ในรำยช่ือที่บริษัท 
พิจำรณำผ่ำนกำรอนุมตัิว่ำวตัถุดิบมีคุณภำพและมำตรฐำนที่ยอมรับได้ โดยบริษัทจะจัดซือ้กับบริษัทที่เสนอรำคำที่
เหมำะสมกบัคณุภำพเมื่อเปรียบเทียบกบัรำคำตลำดโดยรวม ส ำหรับวตัถดุิบจำกตำ่งประเทศจะมีกำรท ำสญัญำซือ้ขำย
กบัผู้ผลติหรือตวัแทนจ ำหน่ำยเพื่อก ำหนดรำคำลว่งหน้ำประมำณ 3 - 6 เดือน  โดยอำจได้รับผลกระทบบ้ำง หำกสัง่ซือ้
ในช่วงมรสุมซึ่งจะท ำให้สินค้ำมำถึงล่ำช้ำ  ทัง้นี  ้บริษัทได้ท ำกำรป้องกันโดยกำรจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในคลังมำกกว่ำ
ปริมำณกำรใช้ปกติประมำณ 25% 

ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ   
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ กำรบริโภคเชือ้เพลิงฟอสซิลจ ำนวนมหำศำลท ำให้เกิดปัญหำโลก

ร้อนและมลภำวะสิ่งแวดล้อม ท ำให้ผู้ คนหันมำสนใจพลังงำนหมุนเวียนมำกขึน้ ระบบผลิตไฟฟ้ำไบนำรีนี ้จะใช้
ประโยชน์จำกควำมร้อนท่ีถกูทิง้ไปไมไ่ด้น ำมำใช้งำน มำใช้ประโยชน์ในกำรผลติไฟฟำ้ที่มีประสทิธิภำพและคุ้มคำ่ 

บริษัทฯ มีโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ โดยใช้เทคโนโลยีระบบผลติไฟฟำ้แบบไบนำรี กลำ่วคือ 
น ำควำมร้อนจำกน ำ้ร้อนหรือไอน ำ้มำผ่ำนเคร่ืองแลกเปลีย่นควำมร้อนสง่ถ่ำยควำมร้อนให้กบัสำรหลอ่เย็นที่มีจุดเดือด
ต ่ำ เพื่อให้กลำยเป็นก๊ำซแล้วน ำไปหมนุกงัหนัผลติไฟฟำ้ โดยสำรหลอ่เย็นท่ีใช้เป็นสำรท่ีไมม่ีพิษตอ่ร่ำงกำยแม้สดูดมเข้ำ
ร่ำงกำย เป็นก๊ำซเฉ่ือยไมต่ิดไฟ ไมม่ีผลร้ำยต่อบรรยำกำศชัน้โอโซน มีจุดเดือดที่อณุหภมูิ 15 องศำเซลเซียส ณ 1 ควำม
ดนับรรยำกำศ เมื่อได้รับควำมร้อนที่ระดับ 100 องศำเซลเซียส จะกลำยเป็นก๊ำซ น ำไปใช้หมุนกังหนัผลิตไฟฟ้ำได้  
ดงันัน้กำรน ำควำมร้อนใต้พิภพในรูปแบบไอน ำ้หรือน ำ้ร้อนมำผ่ำนเคร่ืองแลกเปลีย่นควำมร้อน เพื่อให้ควำมร้อนกบัน ำ้
ร้อนในระบบไปแลกเปลี่ยนควำมร้อนให้กับสำรหล่อร้อนเย็นให้กลำยเป็นก๊ำซเพื่อไปหมุนกังหนัผลิตไฟฟ้ำของโมดูล
ผลติไฟฟำ้แบบไบนำรี ได้ไฟฟำ้ 125 กิโลวตัต์น ำไปใช้กบัโรงไฟฟำ้ 19 กิโลวตัต์และสง่เข้ำสำยสง่ 106 กิโลวตัต์ โดยจะมี
ระบบคลูลงิพำวเวอร์ที่ให้น ำ้เย็น 240 ตนั/ชม. เป็นระบบท ำให้สำรหลอ่เย็นจบัตวัเป็นของเหลวน ำมำใช้ในระบบได้ใหม่ 

จดุเดน่ของระบบผลติไฟฟำ้แบบไบนำรี คือ 
- เป็นเคร่ืองจกัรที่มีผลงำนกำรสง่มอบทัว่โลกแล้วกวำ่ 150 เคร่ือง 
- ใช้แบริงแม่เหล็กควำมเสียดทำนต ่ำในเคร่ืองผลิตไฟฟ้ำระบบเทอร์ไบน์ ไม่ต้องบ ำรุงรักษำหรือเติม

น ำ้มนัหลอ่ลืน่ 
- ออกแบบให้มีขนำดกะทดัรัดและรอบหมนุควำมเร็วสงู 
- ประหยดัพลงังำนด้วยค่ำสมัประสทิธ์ิ PE สงู ควำมสญูเสยีต ่ำ 
- ออกแบบให้เหมำะกบัโรงไฟฟำ้ของลกูค้ำได้ ตำมสเป็กควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
- ระบบผลติ / จ ำหนำ่ย / ดแูลหลงักำรขำยที่เป็นระบบ เพรำะมีฐำนกำรผลติในประเทศญ่ีปุ่ น 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯได้ท ำประกันภัยตัวโครงกำรแบบ All-risk property protection ปัจจุบัน บริษัทฯ มี

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้นใต้พิภพ จ ำนวน 23 โครงกำร สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (COD) เพื่อ
รับรู้รำยได้แล้วจ ำนวน 15 โครงกำร  

ส ำหรับควำมร้อนใต้พิภพจำกบอ่น ำ้ร้อน (onsen) ซึง่คำดวำ่มีอำยปุระมำณ 100 ปี จึงมีควำมเพียงพอส ำหรับ
กำรผลติกระแสไฟฟำ้ ในช่วงระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟำ้ตำมสญัญำ จ ำนวน 15 ปี  
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

ควำมเสีย่งจำกกำรกำรผนัผวนของรำคำวตัถดุิบ 
ในกำรผลิตอำหำรสตัว์น ำ้ของบริษัทจ ำเป็นต้องใช้วตัถดุิบจำกธรรมชำติ น ำมำผำ่นกระบวนกำรผลติเพื่อให้

ออกมำเป็นผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์ที่มีคณุภำพและได้มำตรฐำน  โดยวตัถดุิบที่ส ำคญัที่ใช้ในกำรผลิต ได้แก่ ปลำป่น 
กำกถัว่เหลอืง แปง้สำลี และข้ำวโพด  ซึ่งสว่นใหญ่เป็นสนิค้ำโภคภณัฑ์ (commodity) ซึ่งถกูก ำหนดรำคำโดยอปุสงค์
และอปุทำนในตลำดโลก  

ดงันัน้ เมื่อใดก็ตำมที่รำคำวตัถุดิบปรับตวัสงูขึน้ย่อมสง่ผลให้ต้นทนุกำรผลิตอำหำรสตัว์น ำ้ของบริษัทเพิ่ม
สงูขึน้ตำมไปด้วยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้   อย่ำงไรก็ตำมบริษัทพยำยำมบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำ
วตัถุดิบโดยกำรติดตำมข่ำวสำร สถำนกำรณ์ ที่เก่ียวข้องกับรำคำวัตถุดิบเพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด        
มีกำรก ำหนดเปำ้หมำยของรำคำ ปริมำณ และระยะเวลำในกำรสง่มอบกบัผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถุดิบบำงชนิด เพื่อปอ้งกนั
ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบ เพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจ 
นอกจำกนีบ้ริษัทมีนโยบำยในกำรจัดซือ้วตัถุดิบให้มีควำมหลำกหลำยและกระจำยไปตำมภูมิภำคต่ำงๆพร้อมทัง้                       
มีกำรหำแหลง่วตัถดุิบใหม่ๆ  เพิ่มขึน้เสมอ 

ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น  
บริษัทมีกำรน ำเข้ำวตัถดุิบบำงชนิด ได้แก่ กำกถัว่เหลอืง ตบัปลำหมกึ น ำ้นึง่ปลำ ซึง่เป็นวตัถดุิบส ำคญัที่ใช้

เพื่อเสริมคุณค่ำอำหำรสตัว์น ำ้ เป็นสว่นช่วยในกำรเสริมสร้ำงโปรตีนและไขมนัให้แก่สตัว์น ำ้  โดยบริษัท จะช ำระค่ำ
วตัถดุิบเป็นเงินดอลลำร์สหรัฐ และสกุลเยน ท ำให้ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทนุกำรผลติและกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทโดยตรง เนื่องจำกรำยได้หลักของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำ
ภำยในประเทศซึ่งได้แก่กลุม่ตวัแทนจ ำหน่ำยและกลุ่มเกษตรกร บริษัทจึงมีรำยได้เป็นเงินบำทในขณะที่มีรำยจ่ำย
บำงสว่นเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัท มีนโยบำยในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนโดยกำรตกลงท ำสญัญำซือ้
ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำกบัธนำคำร (Forward Contract) ทัง้ในด้ำนกำรน ำเข้ำและสง่ออก เพื่อประกนัควำม
เสี่ยงเป็นครัง้ครำว  ครำวละ 3 - 6 เดือน ขึน้อยู่กับช่วงระยะเวลำกำรรับหรือขำยสินค้ำของบริษัท โดยบริษัทมี
กำรศึกษำข้อมูลสถิติควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนในแต่ละสกุลเงินเพื่อน ำมำวิเครำะห์ในตดัสินใจท ำสญัญำ                  
ซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำในแตล่ะครัง้  

สว่นควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนค่ำเงินต่อต้นทนุในกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ บริษัทฯ
อำจมีควำมเสีย่งในกำรรับรู้รำยได้ในอนำคตน้อยลงจำกกำรออ่นคำ่ของเงินเยนในอนำคต บริษัทจะพิจำรณำแนวทำง
ในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งที่เหมำะสมในกรณีที่คำดวำ่จะได้รับเงินปันผลจำกธุรกิจที่ได้ลงทนุในตำ่งประเทศ ตำมควำม
เหมำะสม ณ ช่วงเวลำนัน้ๆ  

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีกำรซือ้วตัถุดิบเป็นเงินตรำสกุลต่ำงประเทศทัง้สิน้ 450.03 ล้ำน
บำท 135.16  ล้ำนบำท และ 252.67 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  31.39  ร้อยละ  14.33  และ                       
ร้อยละ 19.90  ตำมล ำดบั ของกำรซือ้วตัถดุิบของบริษัทในช่วงเวลำดงักลำ่ว  
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ควำมเสีย่งจำกกำรแขง่ขนักบัผู้ ค้ำรำยใหญ่ซึง่เป็นผู้น ำตลำดอำหำรสตัว์ 
ผู้น ำตลำดของสนิค้ำอำหำรสตัว์น ำ้มีสว่นแบ่งในตลำดในแตล่ะปีประมำณร้อยละ 20-30 (ประมำณกำรโดย

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)) ของยอดขำยอำหำรสตัว์น ำ้โดยรวม รองลงมำเป็นบริษัทขนำดกลำง
มีสว่นแบง่ตลำดระหวำ่งร้อยละ 5-20 จ ำนวน 5-6 บริษัท โดยมีสว่นแบง่รวมกนัประมำณร้อยละ 50-60  ของยอดขำย
อำหำรสตัว์น ำ้โดยรวม  โดยบริษัทจดัอยู่ในบริษัทขนำดกลำง  นอกจำกนัน้จะเป็นบริษัทรำยยอ่ยต่ำงๆ แต่เนื่องจำก
ผู้น ำตลำดได้รับควำมเช่ือถือจำกเกษตรกรสูงและเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งมีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ น ำตลำดมำเป็น
เวลำนำนท ำให้บริษัทประสบควำมยำกล ำบำกในกำรแยง่สว่นแบง่ทำงกำรตลำด  

ดงันัน้บริษัทจึงมีกำรวำงกลยทุธ์ทำงกำรตลำดทัง้ระยะสัน้และระยะยำว เช่น กำรปรับปรุงและพฒันำสนิค้ำ
ให้ตรงต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำมำกที่สดุ   โดยใช้วตัถดุิบที่มีคณุภำพ  เพื่อสร้ำงควำมส ำเร็จให้แก่เกษตรกรผู้ ใช้
และตวัแทนจ ำหน่ำยที่น ำสินค้ำไปขำยให้แก่ลกูค้ำ   ขณะเดียวกนัได้เพิ่มผลิตภณัฑ์อย่ำงหลำกหลำยเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทุกสถำนกำรณ์  โดยค ำนึงถึงต้นทุนของเกษตรกรเป็นสิ่งส ำคัญสูงสุด  นอกจำกนีย้ัง
สง่เสริมสว่นลดพิเศษเพื่อกำรแขง่ขนั  กำรออกร้ำนตำมงำนแสดงสนิค้ำตำ่งๆ  กำรจดักิจกรรมขอบคณุลกูค้ำ  กำรจดั
สมัมนำด้ำนวิชำกำรเพื่อส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลีย้งให้แก่เกษตรกร  เป็นต้น นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรเน้น
ประสิทธิภำพในกำรบริกำรเพื่อเป็นกำรจูงใจตวัแทนจ ำหน่ำยและแสดงให้เกษตรกรเห็นประสิทธิภำพของคุณภำพ
อำหำรกุ้ง และอำหำรปลำของบริษัทวำ่เป็นอำหำรที่มีคณุภำพสงูเมื่อเทียบกบัอำหำรประเภทเดียวกนั จึงท ำให้บริษัท
สำมำรถรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดอำหำรกุ้ งและอำหำรปลำมำได้โดยตลอด   โดยคุณภำพอำหำรสดและใหม่เสมอ  
ปรำศจำกสำรปนเปือ้นและเชือ้โรคที่เป็นอนัตรำย 

ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีบริษัทมีรำยได้หลกัจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำภำยในประเทศ 
บริษัท มีรำยได้หลกัจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำภำยในประเทศ ดงันัน้หำกปีใดที่ควำมต้องกำรอำหำรสตัว์น ำ้

ภำยในประเทศลดลงเนื่องจำกสภำพแวดล้อม หรือ สภำพภมูิอำกำศที่ไม่อ ำนวยต่อกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ ก็จะเกิด
ผลกระทบที่มีนยัส ำคญัตอ่ปริมำณกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและรำยได้จำกกำรขำยของบริษัท   

ทัง้นี ้โดยปกติปริมำณกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำของบริษัทจะขึน้ลงตำมฤดกูำล โดยปริมำณกำรขำยอำหำรกุ้งและ
ปลำจะลดต ่ำลงในช่วงปลำยฤดฝูนถึงฤดหูนำว เนื่องจำกทัง้กุ้ งและปลำจะกินอำหำรน้อยลง แต่ถ้ำหำกมีโรคระบำด
ชนิดร้ำยแรง หรือภำวะภยัแล้งหรือน ำ้ท่วม จะส่งผลท ำให้ควำมต้องกำรอำหำรสตัว์น ำ้ลดลงและส่งผลกระทบต่อ
ยอดขำยของบริษัท 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทได้เข้ำลงทนุในธุรกิจโรงงำนไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่ง
จำกกำรจ ำหนำ่ยอำหำรสตัว์น ำ้เพียงอยำ่งเดียว  

ควำมเสีย่งจำกกำรได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทยอ่ย 
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท นอกจำกจะขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทแล้ว ยงัขึน้อยู่กับผล             

กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยด้วย ซึ่งหำกบริษัทย่อยประสบปัญหำในกำรด ำเนินงำนก็จะส่งผลกระทบต่อผล                
กำรด ำเนินงำนของบริษัทในงบกำรเงินรวม    

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย นโยบำยกำร
ควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย รวมทัง้กำรส่งตวัแทนของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัท
ยอ่ยเพื่อก ำหนดนโยบำยและรักษำผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อให้บริษัท บริษัทยอ่ยมีกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำง
เดียวกนั ซึง่จะสง่ผลไปสูก่ำรบริหำรจดักำรต้นทนุให้มีประสทิธิภำพสงูสดุ และกำรด ำเนินงำนให้มีประสทิธิภำพสงูสดุ 
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ควำมเสีย่งจำกกำรถว่งดลุอ ำนำจ 
ปัจจุบันครอบครัวจินดำสมบัติเจริญ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัท มีสัดส่วนกำรถือครองหุ้ น คิดเป็น

อัตรำส่วน 16.41 %  โดยมีนำยพงศ์รักษ์   จินดำสมบัติ เจริญ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและประธำน
กรรมกำรบริหำร เมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 10 ท่ำน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน จึงมี
กำรถ่วงดลุอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นใหญ่อยำ่งเป็นธรรมแล้ว  อยำ่งไรก็ตำมบริษัทได้มกีำรก ำหนดและแบง่แยกบทบำทและ
หน้ำที่ของกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตำ่ง ๆ ไว้ ถึง 5 ฝ่ำย อยำ่ง
ชดัเจน นอกจำกนีก้ำรตดัสนิใจและกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัท
จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งมีกรรมกำรตรวจสอบ 3 คนที่เป็นกรรมกำรอิสระเข้ำร่วม
พิจำรณำควำมเสีย่งด้วย โดยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะพิจำรณำถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั 
ส ำหรับครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมคงสดัสว่นกำรถือถือครองหุ้น คิดเป็นอตัรำสว่น 3.53 % และ
ไมไ่ด้สง่ตวัแทนเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทแตอ่ยำ่งใด 

ควำมเสีย่งจำกกำรท ำธุรกิจใหม่ 
 บริษัทเล็งเห็นโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และกระจำยควำมเสี่ยงจำกธุรกิจหลกั จึงได้ลงทนุในอตุสำหกรรม              
ที่ต่ำงออกไป ตัง้แต่ช่วงปลำยเดือนธันวำคม ปี 2558 จนถึงปัจจุบนัปี 2560  คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้
ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ นรวม 32 โครงกำร  โดยปัจจุบันบริษัทลงทุนแล้ว 23 
โครงกำร และสำมำรถรับรู้รำยได้แล้วจ ำนวน 15  โครงกำร  โดย 9 โครงกำร รับรู้เป็นรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้เข้ำ
ระบบเชิงพำณิชย์ สว่นอีก 6 โครงกำร รับรู้เป็นรำยได้อื่น  ที่ได้มีมติคณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิแล้วนัน้ บริษัทรอเจรจำ
เพื่อขอสนิเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแหง่หนึง่ หำกได้รับสนิเช่ือจำกสถำบนักำรเงินแหง่นัน้บริษัทจึงจะลงทนุ เพื่อไมใ่ห้เกิด
ควำมเสี่ยงกบัสภำพคลอ่งของบริษัท และบริษัทได้จดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบับริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 
เพื่อพฒันำที่ดินแล้วน ำออกขำยให้กบันกัลงทนุท่ีสนใจท ำโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพอีกด้วย  
  ปัจจัยควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศมีดงันี ้วฒันธรรมของธุรกิจที่ประเทศญ่ีปุ่ นอำจ
แตกต่ำงจำกประเทศไทย ทัง้ในด้ำนบคุลำกร ภำษำ กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ อำจสง่ผลต่อประสิทธิภำพในกำร
ควบคมุกำรด ำเนินงำน  ควำมเสีย่งด้ำนค่ำเงิน ควำมเสี่ยงที่เก่ียวกบัภยัพิบตัิ รวมถึงควำมเสีย่งเก่ียวกบักระบวนกำร
ผลิตกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร ซึ่งบริษัทสำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงได้ด้วยกำรสรรหำบุ คลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเข้ำไปรับผิดชอบโครงกำร และท ำสญัญำประกนัภยัพิบตัิ รวมถึงประกันอตัรำแลกเปลี่ยนควำมเสี่ยง
จำกกำรด ำเนินโครงกำร  กำรท ำสญัญำตำ่งๆ กำรด ำเนินกำรพฒันำที่ดิน รวมถึงกำรจดทะเบียนโอนท่ีดินลำ่ช้ำกวำ่ที่
ก ำหนดจะสง่ผลกระทบตอ่กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยที่ดินไมเ่ป็นไปตำมแผนกำรที่วำง 

ควำมเสีย่งจำกเงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ 
บริษัทพิจำรณำตดัสนิใจในกำรน ำเงินสดจำกสภำพคลอ่งคงเหลอืทำงกำรเงินของบริษัทฯ ไปลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละ
ตรำสำรทนุเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ตอบแทนในอนำคตที่สงูกว่ำกำรออมเงินปกติ  กำรลงทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ เงิน
ฝำก เงินออม ตัว๋แลกเงิน (BE) หุ้นกู้  ของบริษัทมหำชนจ ำกดั  หรือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  เพื่อผลประโยชน์จำกผลต่ำงของดอกเบีย้รับที่สงูกว่ำ
ดอกเบีย้จ่ำย หรือเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยทำงดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมโดยรวม ณ. เวลำใดเวลำหนึ่ง ให้น้อยลง หรือกำรลงทนุ
ในกำรซือ้หุ้นของบริษัทมหำชนจ ำกดั หรือ หุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  บริษัทได้มีกำรลงทนุในตรำสำรหนี ้ซึ่งจะมีควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรผิดนดัช ำระหนี ้
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ของผู้ออกตรำสำรหนีก้ล่ำวคือ ผู้ออกตรำสำรหนีอ้ำจจะไม่สำมำรถสำมำรถท ำตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ได้ เช่น ไม่
สำมำรถจ่ำยดอกเบีย้หรือช ำระคืนเงินต้นให้กบัผู้ ถือตรำสำรหนีไ้ด้ตำมจ ำนวนหรือตำมเวลำที่ก ำหนด ทัง้นีบ้ริษัทได้
ลงทุนตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุนผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญซึ่งสำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำร
ลงทนุได้ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูคา่สทุธิหลงัหกั คา่เสือ่ม
ราคาสะสมเทา่กบั  1,494.46 ล้านบาท ซึง่แสดงไว้ในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และที่ดินอาคาร และ อปุกรณ์ ในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1 ที่ดิน  เจ้าของ 141.77 - 
2 สว่นปรับปรุงที่ดิน เจ้าของ 23.60 - 
3 อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร  เจ้าของ 302.44 - 
4 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 671.53 - 
5 เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ส านกังาน เจ้าของ 12.00 - 
6 ยานพาหนะ เจ้าของ 8.62 - 
7 งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 334.50 - 

รวม 1,494.46 
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ทรัพย์สิน 

 
ที่ตัง้ 

 
พืน้ที่ 

มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

 
ภาระผูกพัน 

ที่ดนิ        
1.  โรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5  ถนนพระราม 2 (กม.71) 

ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมทุรสงคราม 
 

31 ไร่ 2 งาน 29.4 ตรว. 
 
 

18 ไร่ 3 งาน 33.4 ตรว. 

6,432,354.00 เจ้าของ โรงงานผลิตอาหารสตัว์เดิม  
ปัจจบุนัไมไ่ด้ใช้งาน 

 
 

จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก
และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

 
- 

2.   ฟาร์มสมทุรสงคราม ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม 243 ไร่ 3 งาน 15.15 ตรว. 7,010,700.00 เจ้าของ ฟาร์มทดลอง - 
3.   โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา 

ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย  จงัหวดั
เพชรบรีุ 

58 ไร่ 2 งาน 93 ตรว. 27,038,440.00 เจ้าของ ใช้เป็นโรงงานผลิตอาหาร
สตัว์ 

จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก
และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

4.   ศนูย์จนัทบรีุ เลขที่ 2/50-51 หมูท่ี่ 2 ถนนรักศกัดิ์ชมลู ต าบล
ทา่ช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบรีุ 

81.8  ตรว. 291,400.00 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน              - 

5.   ศนูย์สรุาษฎร์ธานี เลขที่ 95/126 หมูท่ี่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบล
บางกุ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

1 ไร่ 3 งาน 105.8 ตรว. 12,850,000.00 เจ้าของ เดิมใช้เป็นศนูย์กระจาย
สินค้า   ปัจจบุนัให้ บ.ทริป
เปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั

(มหาชน) เชา่     

จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก
และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

6.   ศนูย์ชมุพร เลขที่ 119/11-12  หมูท่ี่3 ต าบลวงัไผ่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชมุพร 

4 ไร่  61.7 ตรว. 2,864,770.80 เจ้าของ ใช้เป็นศนูย์กระจายสินค้า
เดิม  ปัจจบุนัไมไ่ด้ใช้งาน 

- 

7.   โรงงานสงขลา เลขที่ 98  หมู ่13 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควน
เนียง จงัหวดัสงขลา 

49 ไร่ 3 งาน 96 ตรว. 29,094,180.00 เจ้าของ โรงงานผลิตอาหารสตัว์ จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก
และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

8.  ที่ดินเปลา่จงัหวดัเพชรบรีุ อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรีุ 3 งาน   49 ตรว. 750,000.00 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 
9. ที่ดินบอ่บ าบดัโรงงาน  
จ.เพชรบรีุ 

เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่2 ถ.รพช. อูต่ะเภา ต.หนอง
ชมุพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ 

5ไร่  3 งาน 15.40 ตรว. 
 

1,522,950.00 เจ้าของ ท าบอ่บ าบดัน า้เสียและรอง 
รับน า้ฝน 

จ านองกบัธนาคารเพ่ือการสง่ออก
และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

 
 รวม 87,854,794.80 
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ที่ดนิ (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ) 
 

ทรัพย์สิน 
 

ที่ตัง้ 
 

พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

 
ภาระผูกพัน 

ที่ดนิ       

1.  ที่ดินให้เก่า แก่ บริษัท นิปอน 
ฟูด้   โปรดกัส์ จ ากดั** 

เลขที่ 69/5 หมู่ 5  ถ.พระราม2 ต.บางขนัแตก 
อ.เมืองจ.สมทุรสงคราม 

9 ไร่ 3 งาน 18.30 ตรว. 7,010,700.00 
 

เจ้าของ 
 

ไมไ่ด้ใช้งาน 
 

- 

2.ที่ดินเปลา่จงัหวดัสมทุรสงคราม 
 

เลขที่ 69/5 หมู่ 5  ถ.พระราม2 ต.บางขนัแตก 
อ.เมืองจ.สมทุรสงคราม 

9 ไร่ 16.7 ตรว. 2,717,000.00 
 

เจ้าของ 
 

ไมไ่ด้ใช้งาน 
 

- 

3.ที่ดินเปลา่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ 4 งาน 24 ตรว. 425,900.00 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 
4.ที่ดินเปลา่จงัหวดัพทัลงุ ต าบลแมข่รี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ 2 งาน 88.30 ตรว. 222,000.00 เจ้าของ ไมไ่ด้ใช้งาน - 
      รวม 10,375,600.00       

  **  เดิมรวมอยูใ่นท่ีดินของ บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์   ปัจจบุนัแยกเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุในสว่นของ บริษัท นิปอน ฟูด้ โปรดกัส์ จ ากดั 
 
 

 
ทรัพย์สิน 

 
ที่ตัง้ 

 
พืน้ที่ 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(บาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

 
ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน       
1.  โรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5  ถนนพระราม 2 (กม.71) ต าบลบางขนัแตก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 
- 4,974,805.00 เจ้าของ - - 

2.   โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล 
อ าเภอเขาย้อย  จงัหวดัเพชรบรีุ 

- 7,865,959.00 
 

เจ้าของ - - 

3.   ศนูย์สรุาษฎร์ธานี เลขที่ 95/126 หมูท่ี่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

- 240,000.00 เจ้าของ - - 

4.   ศนูย์จนัทบรีุ เลขที่ 2/50-51 หมูท่ี่ 2 ถนนรักศกัดิ์ชมลู ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบรีุ 

- 73,000.00 เจ้าของ - - 



    
บริษัท ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  32 

5.  ฟาร์มสมทุรสงคราม ต.เขายี่สาน อ.อมัพวา  จ.สมทุรสงคราม - 1,354,900.00 เจ้าของ - - 
6.  ศนูย์ชมุพร 124 – 124/1-3 หมู่ 7 ต.ตากแดด อ.เม่ือง จ.ชมุพร - 412,000.00 เจ้าของ - - 
7. โรงงานสงขลา 98 หมู่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา - 8,118,025.35 เจ้าของ - - 
  รวม 23,038,689.35    

 
 

 
ทรัพย์สิน 

 
ที่ตัง้ 

 
พืน้ที่ 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(บาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

 
ภาระผูกพัน 

อาคาร       
1.  โรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5  ถนนพระราม 2 (กม.71) ต าบลบางขนัแตก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 
- 8,008,401.30 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก

และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
2.   โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล 

อ าเภอเขาย้อย  จงัหวดัเพชรบรีุ 
- 12,949,839.97 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก

และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
3.   ศนูย์สรุาษฎร์ธานี เลขที่ 95/126 หมูท่ี่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- 6,770,504.96 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก

และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
4.   ศนูย์จนัทบรีุ เลขที่ 2/50-51 หมูท่ี่ 2 ถนนรักศกัดิ์ชมลู ต าบลทา่ช้าง อ าเภอ

เมือง จงัหวดัจนัทบรีุ 
- 150,780.56 เจ้าของ - - 

5.  โรงงานสงขลา 98 หมูท่ี่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควรเนียง จ.สงขลา 
- 

27,664,009.32 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก
และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

6. ฟาร์มสมทุรสงคราม ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม - 8,963,794.53 เจ้าของ - - 
7. ศนูย์ชมุพร 124-124/1-3 หมูท่ี่ 7 อ.ตากแดด อ.เมือง จ.ชมุพร - 5,184,000 เจ้าของ - - 
  รวม 69,691,330.64    
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ทรัพย์สิน 

 
ที่ตัง้ 

 
พืน้ที่ 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี
(บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

 
ภาระผูกพัน 

โรงงาน       
1.  โรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5  ถนนพระราม 2 (กม.71) ต าบลบางขนัแตก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 
- 2,179,053.19 

 
เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก

และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
2.   โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล 

อ าเภอเขาย้อย  จงัหวดัเพชรบรีุ 
- 49,544,863.79 เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก

และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
3.   โรงงานสงขลา 98 หมูท่ี่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควรเนียง จ.สงขลา 

 
 181,023,331.94 

เจ้าของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการสง่ออก
และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

  รวม 232,747,248.92    

 
 

 
ทรัพย์สิน 

 
ที่ตัง้ 

 
พืน้ที่ 

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

 
ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจักร       
1.  โรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมูท่ี่ 5  ถนนพระราม 2 (กม.71) ต าบลบางขนัแตก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 
  780,247.75 เจ้าของ ใช้ผลิตอาหารสตัว์ - 

2.   โรงงานเพชรบรีุ เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล 
อ าเภอเขาย้อย  จงัหวดัเพชรบรีุ 

  68,952,742.61 เจ้าของ ใช้ผลิตอาหารสตัว์ - 

3.  ฟาร์มสมทุรสงคราม ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม  1,037,569.85 เจ้าของ ฟาร์มเลีย้งเพาะเลีย้ง - 
4.  โรงงานสงขลา 98 หมูท่ี่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควรเนียง จ.สงขลา  156,166,044.78 เจ้าของ ใช้ผลิตอาหารสตัว์ - 
  รวม 226,936,604.99    
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ทรัพย์สิน 
 

ที่ตัง้ 
 

พืน้ที่ 
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี 

(บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

 
ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและ
อุปกรณ์ส านักงาน 

      

โรงงานเพชบรีุ/สงขลา/
สมทุรสงคราม 

เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล 
อ าเภอเขาย้อย  จงัหวดัเพชรบรีุ 

- 11,435,681.82 เจ้าของ - - 

  รวม 11,435,681.82    

 
 

 
ทรัพย์สิน 

 
ที่ตัง้ 

 
พืน้ที่ 

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี 

(บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

 
ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ       
1.โรงงานเพชบรีุ 
 

เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล 
อ าเภอเขาย้อย  จงัหวดัเพชรบรีุ 

- 8,628,180.34 เจ้าของ - - 

  รวม 8,628,180.34    
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ทรัพย์สิน 

 
ที่ตัง้ 

 
พืน้ที่ 

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

วัตถุประสงค์ 
การถอืครอง 

 
ภาระผูกพัน 

งานระหว่างก่อสร้าง       
 
1.โรงงานเพชบรีุ 
 
 
 
 
 
2.โรงงานสงขลา 
 

 
เลขที่ 62-62/1 หมูท่ี่ 2 ถนน รพช.อูต่ะเภา ต าบลหนองชมุพล 
อ าเภอเขาย้อย  จงัหวดัเพชรบรีุ 
 
 
 
 
เลขที่ 98 หมูท่ี่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควรเนียง จ.สงขลา 

  
57,780 

 
428,949.24 

 
142,000 

 
2,261,300.54 

 

 
เจ้าของ 
 
เจ้าของ 
 
เจ้าของ 

 
เจ้าของ 
 

 
ก่อสร้างเคร่ืองจกัร 
 
ก่อสร้างโรงงาน 
 
ก่อสร้างอปุกรณ์โรงงาน 
 
ก่อสร้างโรงงาน  
 

- 

  รวม 2,890,029.78    
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รายการทรัพย์สินบริษัทย่อย 

วัตถุประสงค์

ทรัพย์สิน ที่ตั้ง พื้นที่ การถือครอง ภาระผูกพัน

ที่ดิน

1.บริษทั พีพีเอสเอน็ จ  ำกดั ประเทศญ่ีปุ่ น 876 ตำรำงเมตร                              8,694,180.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

2.บริษทัเอสเอน็เอส พำวเวอร์ ประเทศญ่ีปุ่ น 258 ตำรำงเมตร                              1,752,789.87 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

3.บริษทั ซูโม่ พำวเวอร์ ประเทศญ่ีปุ่ น 1,414 ตำรำงเมตร                            14,490,300.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

4. บริษทั ฟีโน่ ไบนำร่ี พำวเวอร์แพลน้ ประเทศญ่ีปุ่ น 899.26 ตำรำงเมตร                              5,796,120.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

5. บริษทั ดูโอ ้เอน็เนอร์ยี่ ไบนำร่ี พำวเวอร์ แพลน้ นมัเบอร์ วนั ประเทศญ่ีปุ่ น 723.32 ตำรำงเมตร                              5,796,120.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

6. บริษทั เอน็ไอเอส พำวเวอร์แพลน้ ประเทศญ่ีปุ่ น 723.32 ตำรำงเมตร                              5,796,120.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

7. บริษทั เบบป ุทซึรุมิ ออนเซ็น จีโอเทอมอล พำวเวอร์ สเตชัน่

 นมัเบอร์ วนั
ประเทศญ่ีปุ่ น 723.32 ตำรำงเมตร                              5,796,120.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

8. บริษทั เรน่ำ พำวเวอร์ สเตชัน่ นมัเบอร์ วนั ประเทศญ่ีปุ่ น 551.15 ตำรำงเมตร                              5,796,120.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

รวม 53,917,869.87

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ
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วัตถุประสงค์

ทรัพย์สิน ที่ตั้ง พื้นที่ การถือครอง ภาระผูกพัน

ส่วนปรับปรุงอาคาร

1.บริษทั พีกรีน เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั
ประเทศญ่ีปุ่ น 559,603.50 -

ให้ค  ำปรึกษำ จดักำร วำงแผน

 เก่ียวกบัธุรกิจ
-

รวม 559,603.50

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ

 
 
 

วัตถุประสงค์

ทรัพย์สิน ที่ตั้ง พื้นที่ การถือครอง ภาระผูกพัน

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์

1.บริษทั พีพีเอสเอน็ จ  ำกดั ประเทศญ่ีปุ่ น                          152,832,984.09 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

2.บริษทั ซูโม่ พำวเวอร์ ประเทศญ่ีปุ่ น                            58,997,415.26 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

3.บริษทัเอสเอน็เอส พำวเวอร์ ประเทศญ่ีปุ่ น                            60,393,236.59 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

4. บริษทั ฟีโน่ ไบนำร่ี พำวเวอร์แพลน้ ประเทศญ่ีปุ่ น                            84,216,432.50 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

8. บริษทั เรน่ำ พำวเวอร์ สเตชัน่ นมัเบอร์ วนั ประเทศญ่ีปุ่ น                            88,145,620.22 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

รวม 444,585,688.66

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ
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วัตถุประสงค์

ทรัพย์สิน ที่ตั้ง พื้นที่ การถือครอง ภาระผูกพัน

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน

1.บริษทั พีพีเอสเอน็ จ  ำกดั ประเทศญ่ีปุ่ น 458,711.31 - ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

2.บริษทั พีกรีน เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั ประเทศญ่ีปุ่ น
98,150.34

- ให้ค  ำปรึกษำ จดักำร วำงแผน

 เก่ียวกบัธุรกิจ
-

รวม 556,861.65

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ

 
 
 

วัตถุประสงค์

ทรัพย์สิน ที่ตั้ง พื้นที่ การถือครอง ภาระผูกพัน

งานระหว่างก่อสร้าง

1.บริษทั พีพีเอสเอน็ จ  ำกดั ประเทศญ่ีปุ่ น -                            67,309,684.57 เจำ้ของ ผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลม -

2. บริษทั ดูโอ ้เอน็เนอร์ยี่ ไบนำร่ี พำวเวอร์ แพลน้ นมัเบอร์ วนั ประเทศญ่ีปุ่ น -                            88,101,024.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

3. บริษทั เอน็ไอเอส พำวเวอร์แพลน้ ประเทศญ่ีปุ่ น -                            88,101,024.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

4. บริษทั เบบป ุทซึรุมิ ออนเซ็น จีโอเทอมอล พำวเวอร์ สเตชัน่

 นมัเบอร์ วนั
ประเทศญ่ีปุ่ น -                            88,101,024.00 เจำ้ของ ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใตพิ้ภพ -

รวม 331,612,756.57

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ

 
 
 



    
บริษัท ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1)  39 

เคร่ืองหมายการค้า 
บริษัท ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “THAILUXE” ส าหรับสนิค้า อาหารสตัว์ โดยได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากบัส านกังานเคร่ืองหมาย

การค้า กรมทรัพย์สนิทางปัญญา ตัง้แต่ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 
 

 
สัญญาเช่า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทมีสญัญาเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง ดงันี ้
 

สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลาเช่า รายละเอียด 

1. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด(มหาชน) 
 
1.1 สญัญาเชา่อาคารซึง่เป็นที่ตัง้ของส านกังานกรุงเทพ 

 
1.2. อพาร์ทเม้นท์ อยูด่ี เพลส  
(เชา่ที่พกัให้พนกังาน) 
 
1.3 นางสมมาต   อารมณ์ฤทธ์ิ 
(เชา่ที่พกัให้พนกังาน จ.สงขลา) 
 
1.4  นางสาวจิรัฐติกาล เจตนากลุ 
(เชา่ที่พกัให้พนกังาน จ.สงขลา) 
 

 
 
บริษัท ไทยซมัมิท ทาวเวอร์ จ ากดั 
 
อพาร์ทเม้นท์ อยูด่ี เพลส 
(คณุสณีุ ศานติคณาวงค์) 
 
นางสมมาต   อารมณ์ฤทธ์ิ 
 
 
นางสาวจิรัฐติกาล เจตนากลุ 

 
 

3 ปี 
 

ทกุ 3 เดือน 
 
 

1 ปี 
 
 

1 ปี 

 
 
สญัญา ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2561  
 
 สญัญา ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2560- 31 ธันวาคม 2560 
 
 
สญัญา ณ วนัที่ 1มกราคม 2560- วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 
สญัญา ณ วนัที่ 1มกราคม 2560- วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 

 
 

 



บริษัท ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลเสียหำยตอ่บริษัทสงูกว่ำ 
ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
อยำ่งมีนยัส ำคญั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 
ช่ือบริษัท  : บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือบริษัท (ภำษำองักฤษ)  : Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (TLUXE) 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจหลกั : ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติและจ ำหนำ่ยอำหำรสตัว์น ำ้ สตัว์เลีย้ง 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 69/5 หมู ่5 ถนนพระรำม 2 ต ำบลบำงขนัแตก อ ำเภอเมือง              

จงัหวดัสมทุรสงครำม 75000 
โทรศพัท์ 0-3477-1444 
โทรสำร   0-3477-1025 

โรงงำนเพชรบรีุ 
 
 
 
โรงงำนสงขลำ 

: 
 
 
 
: 

62 หมู ่2 ถนนรพช. อูต่ะเภำ ต ำบลหนองชมุพล อ ำเภอเขำย้อย                 
จงัหวดัเพชรบรีุ  76140  
โทรศพัท์  0-3289-9881-4 
โทรสำร    0-3289-9885 
98 หมู ่13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต ำบลบำงเหรียง อ ำเภอควนเนียง 
จงัหวดัสงขลำ 90220  
โทร. : 074-890-765-8  
โทรสำร: 074-890-769 

ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 1768  อำคำรไทยซมัมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ                 
เขตห้วยขวำง จงัหวดักรุงเทพ  10310 
โทรศพัท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158  
โทรสำร   02-251-8152 ตอ่ 206 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537000670  
Home Page    : www.thailuxe.com 
ทนุจดทะเบียน : 568,451,520 บำท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 563,050,687 บำท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thailuxe.com/
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บริษัทย่อย 
 
ช่ือบริษัท  : บริษัท ทลีักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั (เดมิช่ือ บริษัท ไทยดีมีเทอร์ จ ำกัด) 
ช่ือบริษัท (ภำษำองักฤษ)  : Tluxe global business Company Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจหลกั : ประกอบธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1768  อำคำรไทยซมัมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ               

เขตห้วยขวำง จงัหวดักรุงเทพ  10310 
โทรศพัท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158  
โทรสำร   02-251-8152 ตอ่ 206 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105552125648 
ทนุจดทะเบียน : 3,000,000 บำท 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 3,000,000 บำท 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท  : บริษัท ทลีักซ์ พำวเวอร์จ ำกดั 
ช่ือบริษัท (ภำษำองักฤษ)  : Tluxe Power Company Limited  
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจหลกั : ลงทนุในธุรกิจพลงังำน 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1768  อำคำรไทยซมัมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ               

เขตห้วยขวำง จงัหวดักรุงเทพ  10310 
โทรศพัท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158  
โทรสำร   02-251-8152 ตอ่ 206 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105559029563 
ทนุจดทะเบียน : 100,000,000 บำท 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 100,000,000 บำท 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั  

 
ช่ือบริษัท : บริษัท ทลีักซ์ อนิเวสเมนต์ จ ำกัด 

ช่ือบริษัท (ภำษำองักฤษ) : Tluxe Investments Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน 
 

: เข้ำลงทนุในธุรกิจพลงังำน 
10thFloor,Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, 
Mauritius. 

เลขทะเบียนบริษัท : C137733C2/GBL 
ทนุจดทะเบียน : 10,000 USD 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 10,000 USD 



บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  43 
 
 

สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท ทลีักซ์ โฮลดิง้ จ ำกดั 

ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : Tluxe Holdings Limited 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : เป็นบริษัทโฮลดิง้ คอมพำนี เข้ำลงทนุในธุรกิจพลงังำน 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 1901, 19/F  Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, 

Hong Kong. 
เลขทะเบียนบริษัท : 2362182 
ทนุจดทะเบียน : 10,000 USD 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 10,000 USD 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเมนต์ จ ำกดั ร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท พีพเีอสเอ็น จ ำกัด 

ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : PPSN Co., Ltd 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 1-2-20 ไคกนั มินำโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
เลขทะเบียนบริษัท : 0104-01-119274 
ทนุจดทะเบียน : 12 ล้ำนเยน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 12 ล้ำนเยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : Geothermal Power B Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท ซูโม่ พำวเวอร์ จ ำกัด 

ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : SUMO POWER Co., Ltd. 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 6-4-9 มินำมิอำโอยำมำ มินำโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
เลขทะเบียนบริษัท : 0104-01-121850 
ทนุจดทะเบียน : 1 ล้ำนเยน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 1 ล้ำนเยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท โอโทเมยำมำ เอนเนอร์ย ีจ ำกัด 

ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : OTOMEYAMA ENERGY Co., Ltd 
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ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 1-1-21 โทรำโนมอง มินำโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
เลขทะเบียนบริษัท : 0140-01-127285 
ทนุจดทะเบียน : 500,000 เยน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 500,000 เยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ซูโม พำวเวอร์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท เอส พำวเวอร์  จ ำกดั 

ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : S - POWER Co., Ltd 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 6-12-4 รอปปงกิ มินำโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
เลขทะเบียนบริษัท : 0140-01-127784 
ทนุจดทะเบียน : 500,000 เยน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 500,000 เยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ซูโม พำวเวอร์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท เอสเอน็เอส พำวเวอร์ จ ำกัด 

ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : SNS POWER Co., Ltd 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 3-24-6 นิชิชิมบำชิ มินำโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
เลขทะเบียนบริษัท : 0104-01-127542 
ทนุจดทะเบียน : 500,000 เยน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 500,000 เยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : Geothermal Power B Company Limited ถือหุ้นร้อยละ  100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : Geothermal Power A Company Limited  

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : เป็นบริษัทโฮลดิง้ คอมพำนี ลงทนุในธุรกิจพลงังำน 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 1901, 19/F  Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, 

Hong Kong. 
เลขทะเบียนบริษัท : 2564432 
ทนุจดทะเบียน : 10,000 USD 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 10,000 USD 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเมนต์ จ ำกดั ร้อยละ 100 
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ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 
 

ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : Geothermal Power B Company Limited 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : เป็นบริษัทโฮลดิง้ คอมพำนี ลงทนุในธุรกิจพลงังำน 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 1901, 19/F  Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, 

Hong Kong. 
เลขทะเบียนบริษัท : 2564434 
ทนุจดทะเบียน : 10,000 USD 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 10,000 USD 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเมนต์ จ ำกดั ร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : Fino Binary Power Plant Limited Liability Company 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo 
เลขทะเบียนบริษัท : 0104-03-012885 
ทนุจดทะเบียน : 10,000 เยน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 10,000 เยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : Geothermal Power A Company Limited  ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : NIS Binary Power Plant Limited Liability Company 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo 
เลขทะเบียนบริษัท : 0200-03-009706 
ทนุจดทะเบียน : 10,000 เยน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 10,000 เยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : Geothermal Power A Company Limited  ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) 

: 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison 
Company 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo 
เลขทะเบียนบริษัท : 0111-03-005513 
ทนุจดทะเบียน : 10,000 เยน 
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ทนุเรียกช ำระแล้ว : 10,000 เยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จ ำกดั  ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : Dual Energy Binary -Power Plant No.1 Limited Liability Company 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo  
เลขทะเบียนบริษัท : 0104-03-013155 
ทนุจดทะเบียน : 100,000 เยน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 100,000 เยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : Geothermal Power B Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : Lena Power Station No.1 Limited Liability Company 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 2-16-4  โดเกงซำกำ ชิบยูำ โตเกียว  
เลขทะเบียนบริษัท : 0110-03-005646 
ทนุจดทะเบียน : 5,000,000 เยน  
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 5,000,000 เยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : Geothermal Power A Company Limited  ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 

 
ช่ือบริษัท(ภำษำองักฤษ) : บริษัท พี กรีน เอน็เนอร์ยี่ จ ำกัด (P Green Energy Co.,Ltd.) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรให้ค ำปรึกษำ วำงแผน จดักำรเก่ียวกบัธุรกิจ  
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 24-6, Nishi Shinbashi  3-Chome, Minato-ku, Tokyo 
เลขทะเบียนบริษัท : 0104-01-129488 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 เยน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว : 1,000,000 เยน 
สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท : บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั 
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บริษัทร่วม 
 
ช่ือบริษัท  : บริษัท เอ็มลกัซ์ เอน็เนอร์ยี่ จ ำกัด 
ช่ือบริษัท (ภำษำองักฤษ)  : M – Luxe Energy Co., Ltd  
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจหลกั : พฒันำที่ดินส ำหรับท ำโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 1 อำคำรโอริออน 2-13 เทมมงัโจ เบปป ุโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
เลขทะเบียนบริษัท  : 3200-01-015166 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุเรียกช ำระแล้ว 

: 
: 

10 ล้ำนเยน 
10 ล้ำนเยน 

สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 

: 
: 

บริษัท ทีลกัซ์ เพำเวอร์ จ ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 25 
หุ้นสำมญั 
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บุคคลอ้ำงอิง 

1. นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์  
        บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
        62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชัน้ 4, 6-7 ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท์ 0-2229-2800 โทรสำร 0-2359-1259 

2. ผู้สอบบญัชี 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33 ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม ่กรุงเทพ 10110 
โทรศพัท์ 0-2264-0777 โทรสำร 0-2264-0789 
รำยช่ือผู้สอบบญัชี 
1. นำงสำววรำพร ประภำศิริกลุ เลขที่อนญุำตสอบบญัชี 4579 
2. นำงสำวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เลขที่อนญุำตสอบบญัชี 5419 
3. นำย ปรีชำ อรุณนำรำ  เลขที่อนญุำตสอบบญัชี 5800 

3.   สถำบนักำรเงินท่ีติดตอ่ประจ ำ 

 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์: 02-544-5631 

 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ 1 ซอยรำษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บรูณะ แขวงรำษฎร์บรูณะ  
เขตรำษฎร์บรูณะกรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 02-222-0000 

 ธนำคำรยโูอบี จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ 191 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02-343-3000 

 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 
ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน  
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 02-271 3700, 02-278 0047, 02-617 2111 
โทรสำร 02-271 3204 

4.   ที่ปรึกษำกฎหมำย 
      บริษัท ส ำนกักฎหมำยสำกล ธีรคปุต์ จ ำกดั 

900 ต้นสนทำวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์: 0-2252-1588 
โทรสำร: 0-2257-0440-1 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทได้ท าการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว                    
ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้ 
  ทนุจดทะเบียน    จ ำนวน 568,451,520  บำท 
   แบง่เป็นหุ้นสำมญั  จ ำนวน 568,451,520 หุ้น 
   มลูคำ่ที่ตรำไว้ หุ้นละ 1.00 บำท 
  ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว   จ ำนวน 563,050,687 บำท 
   แบง่เป็นหุ้นสำมญั  จ ำนวน 563,050,687 หุ้น 
   มลูคำ่ที่ตรำไว้ หุ้นละ 1.00 บำท 

   
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 รำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรก โดยนบัรวมกำรถือหุ้นโดยผู้ที่เก่ียวข้องกนัตำม
มำตรำ 258 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
1. ครอบครัวจินดำสมบตัิเจริญ   

 1.1 นำยพงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ 76,130,604 13.52 
 1.2 นำยพงศภคั จินดำสมบตัิเจริญ 1 8,302,140 1.47 
 1.3 นำยนพรุจ จินดำสมบตัิเจริญ 2 7,936,070 1.41 
 รวมครอบครัวจนิดาสมบัตเิจริญ 92,368,814 16.41 

2. บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากัด 43,101,650 7.66 
3. นางสาวปวชิญา กานนท์รังษี 33,638,765 5.97 
4. นางสาวยุวดี วชิรปภา 25,214,400 4.48 
5. ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร   

 5.1 บริษัท ไทยอศัเส โฮลดิง้ จ ำกดั 3 8,000,063 1.42 
 5.2 นำงสำวอำภรณ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร 4 5,700,090 1.01 
 5.3 นำยอนโุรจน์       เสนีย์ประกรณ์ไกร 5 3,125,053 0.56 
 5.4 นำยโรจน์ศกัดิ์     เสนีย์ประกรณ์ไกร 6 3,000,230 0.53 
 5.5 นำงอรวรรณ       เสนีย์ประกรณ์ไกร 7 50,600 0.009 

 5.6 นำยอนสุรณ์       เสนีย์ประกรณ์ไกร 8 4,000 0.001 
 รวมครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร 19,880,036 3.53 

6. นายปริน ชนันทรานนท์ 19,834,584 3.52 
7. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ 17,244,600 3.06 
8. นายธีระ กิติจารุรัตน์ 14,360,035 2.55 
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 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
9. นางลนีา วนวทิย์ 14,351,700 2.55 
10. นางกอแก้ว ธรรมมงคล 12,660,000 2.25 

 รวม 292,654,584 51.98 
ที่มำ : ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (XO) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  

ค ำนวณจำกหุ้นสำมญัที่ออกและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน  563,050,687 หุ้น 
หมำยเหต ุ:   1) บตุรที่บรรลนิุติภำวะแล้วของนำยพงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ 

2) บตุรที่บรรลนิุติภำวะแล้วของนำยพงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ 
3) ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกรและสกลุเสนีย์ประกรณ์ไกรถือหุ้นใน บริษัท ไทยอศัเส โฮลดิง้ จ ำกดั ร้อยละ 100 ของทนุช ำระแล้ว 
4) นำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทถึงวนัที่ 3 มกรำคม 2560 
5) บิดำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
6) น้องชำยร่วมบิดำมำรดำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
7) อำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
8) อำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้น 8 รำยแรกของบริษัท ไทยอศัเส โฮลดิง้ จ ำกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. นำงพรวิภำ  เสนีย์ประกรณ์ไกร (1) 12,000 24.00 
2. นำงสำวอำภำ  เสนีย์ประกรณ์ไกร (2) 9,170 18.34 
3. นำงสำวอำภรณ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร (3) 9,170 18.34 
4. นำยโรจน์พนัธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร (4) 9,170 18.34 
5. นำยโรจน์ศกัดิ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร (5) 9,170 18.34 
6. นำยอนสุรณ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร (6) 820 1.64 
7. นำยอนโุรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร (7) 250 0.50 
8. นำงอรวรรณ  เสนีย์ประกรณ์ไกร (8) 250 0.50 

 รวม 50,000 100.00 
หมำยเหต ุ:   1) มำรดำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 

2) พี่สำวร่วมบิดำมำรดำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
3) นำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทถึงวนัที่ 3 มกรำคม 2560 
4) พีช่ำยร่วมบิดำมำรดำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
5) น้องชำยร่วมบิดำมำรดำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
6) อำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
7) บิดำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
8) อำของนำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 

 

7.3 ยอดหนีจ้ากการออกหุ้นกู้/ตั๋วเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมียอดหนีจ้ำกกำรออกหุ้นกู้  จ ำนวน 1,246.70 ล้ำนบำท และมีคำ่ธรรมเนียม

รอตดัจ่ำยจ ำนวน 3.89 ล้ำนบำท  
รวมยอดหนีค้้ำงในกำรออกหุ้นกู้สทุธิ 1,242.81 ล้ำนบำท  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลงัหกั

ภำษีเงินได้นิติบุคคล ขำดทุนสะสม เงินส ำรองตำมกฎหมำย และเงินส ำรองต่ำง ๆ ทัง้หมด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจ
ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดข้ำงต้นได้ โดยขึน้อยู่กับควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุน
หมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ทัง้นี ้มติของ
คณะกรรมกำรบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถกูน ำเสนอเพื่อขออนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำย
ปันผลระหวำ่งกำลซึง่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได้ และจะด ำเนินกำรรำยงำนให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชมุตอ่ไป 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 
 2556 2557 2558 2559 2560 

อตัรำก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (บำท) 0.10 (0.02) (0.08) 0.42 (0.44) 
อตัรำเงินปันผลตอ่หุ้น (บำท) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 
อตัรำจ่ำยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (%) 89.89 0.00 0.00 0.00 0.00 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรกำรลงทนุ และ คณะกรรมกำรรับผิดชอบสงัคม  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
8.1  คณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนทัง้สิน้ 10 ทำ่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
1. พลอำกำศเอกพิธพร  กลิน่เฟ่ือง ประธำนกรรมกำร 29 กรกฎำคม 2558 
2. ดร.พงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ (1) รองประธำนกรรมกำร 28 เมษำยน 2560 
3. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ (2) กรรมกำร 27 สงิหำคม 2558 
4. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชำชยั  กรรมกำร 21 มกรำคม 2558 
5. นำงกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมกำร 21 มกรำคม 2558 
6. นำงสำวภทัชรดำ จฑุำประทีป*  กรรมกำร 21 มกรำคม 2558 
7. นำยสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ (3) กรรมกำร 1 สงิหำคม 2560 
8. พนัต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ (4) กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 28 เมษำยน 2560 
9. นำงนที ชวนสนิท กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 21 มกรำคม 2558 
10. นำยธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 17 มิถนุำยน 2558 
 
 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำร CSR คณะกรรมกำรกำรลงทนุ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และบริหำรควำมเสีย่ง 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริหำร 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

สำยบญัชีกำรเงิน 
ผู้อ ำนวยกำร 
สำยปฏิบตัิกำร 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนกัยทุธศำสตร์
และนโยบำย 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
สำยกำรตลำดและ

กำรค้ำ 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
เลขำนกุำรบริษัท 
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หมายเหต ุ:  
(1) ดร.พงศ์รกัษ์ จินดาสมบติัเจริญ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที ่12/2560 

เมือ่วนัที ่13 ก.ย. 60 
(2) พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่12/2560 เมื่อ

วนัที ่13 ก.ย. 60   
(3) นายสวิุทย์ วรรณะศิริสขุ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่12 ก.ค. 60 
(4) พนัต ารวจโทเธียรรตัน์ วิเชียรสรรค์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่5/2560 

เมือ่วนัที ่4 พ.ค. 60 
* เปลีย่นแปลงชือ่สกลุในปี 2561 

 

กรรมกำรท่ีลำออก ระหวำ่งปี 2560 
รายชื่อ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

1. นำยสจัจะ สขุสงค์ 5 เมษำยน 2549 - 28 เมษำยน 2560 
2. นำงสำวอำภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 6 กมุภำพนัธ์ 2558 - 4 มกรำคม 2560 
3. นำยกิติพฒัน์  ชลวฒุิ 28 กมุภำพนัธ์ 2560 - 1 สงิหำคม 2560 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม เพื่อมีผลผูกพนัแทนบริษัทได้ คือ นำงกนกวลัย์ วรรณบตุร  หรือ นำงสำวภทัชรดำ 
จุฑำประทีป หรือ พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ หรือ นำยพงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ หรือ นำยเด่นชยั อคัรเดชเดชำชัย 
หรือ นำยสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ กรรมกำรสองในหกคนนี ้ลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
นอกจำกคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมกำร

บริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีอ ำนำจหน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชน ฉบบัปี พ.ศ. 2535 และกฎหมำยอื่นใดที่ก ำหนดให้เป็น

อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรของบริษัทมหำชนจ ำกดั 

2. ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  ควำมระมดัระวงัและควำมซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำม

กฎหมำย  วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทท่ีก ำหนดไว้  ตลอดจนด ำเนินกำรตำมมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ก ำหนดนโยบำยหลกัในกำรด ำเนนิธุรกิจ นโยบำยด้ำนกำรเงิน นโยบำยระดมเงินทนุ  กำรบริหำรเงินทนุ และ

นโยบำยในกำรบริหำรควำมเสีย่ง  เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรน ำไปปฏิบตัิ 

4. มีอ ำนำจก ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทได้ 

5. ก ำกบัดแูลกิจกำรให้เป็นไปตำมหรือดีกวำ่เปำ้หมำยที่ตัง้ไว้ และก ำหนดแนวทำงแก้ไขในกรณีที่มีอปุสรรคในกำร

บรรลเุปำ้หมำยนัน้ 

6. จดัให้มีกำรรำยงำนข้อมลูโดยทัว่ไป ข้อมลูงบกำรเงินตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัว่ไปอยำ่งถกูต้อง

ครบถ้วน  โปร่งใส และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

7. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส ำคญั และก ำหนดแนวทำงปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สำระส ำคญั  
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ตำรำงกำรด ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
รายชื่อ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการ
รับผิดชอบต่อ

สังคม 
 (3 คน) (6 คน) (3 คน) (3 คน) 

1. ดร.พงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ  - ประธำน ประธำน - 
2. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ - กรรมกำร กรรมกำร ประธำน 
3. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชำชยั - กรรมกำร - - 
4. นำงกนกวลัย์ วรรณบตุร - กรรมกำร - กรรมกำร 
5. นำงสำวภทัชรดำ จฑุำประทีป - กรรมกำร - กรรมกำร 
6. นำยสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ - กรรมกำร กรรมกำร - 
7. พนัต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธำน - - - 
8. นำงนที ชวนสนิท กรรมกำร - - - 
9. นำยธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร กรรมกำร - - - 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560  
(1 มกรำคม 2560 – 31 ธนัวำคม 2560) 

รายช่ือ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการ
รับผิดชอบต่อ

สังคม 

ประชุมผู้ถือ
หุ้นปี 2560 

 
จ ำนวนกำร
ประชมุทัง้ปี  

16 ครัง้ 

จ ำนวนกำร
ประชมุทัง้ปี 
 13 ครัง้ 

จ ำนวนกำร
ประชมุทัง้ปี  

18 ครัง้ 

จ ำนวนกำร
ประชมุทัง้ปี  

4 ครัง้ 

จ ำนวนกำร
ประชมุทัง้ปี 

4 ครัง้ 

จ ำนวนกำร
ประชมุทัง้ปี  

1 ครัง้ 

1. พลอำกำศเอกพิธพร กลิน่เฟ่ือง 15/16 - - - - 1/1 

2. ดร.พงศรั์กษ์ จินดำสมบตัเิจริญ (1) 11/12 - 13/13 4/4 - - 
3. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ (2) 16/16 - 18/18 4/4 4/4 1/1 
4. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชำชยั (3) 16/16 4/4 13/13 - - 1/1 
5. นำงกนกวลัย์ วรรณบตุร 16/16 - 18/18 - 4/4 1/1 
6. นำงสำวภทัชรดำ จฑุำประทีป 16/16 - 18/18 - 1/1 1/1 
7. นำยสวุิทย์ วรรณะศริิสขุ (4) 7/7 - 7/8 4/4 - - 
8. พนัต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ (5) 11/12 9/9 - - - - 
9. นำงนที ชวนสนิท 13/16 13/13 - - - 1/1 
10. นำยธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 16/16 13/13 - - - 1/1 

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560 

11. นำยสจัจะ สขุสงค์ (7) 3/3 - - - - - 

12. นำยกิตพิฒัน์ ชลวฒุ ิ(8) 6/6 - 9/11 - 3/4 1/1 
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8.2  ผู้บริหาร  

ตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมำยควำมถึง “ผู้จดักำรหรือผู้ด ำรง
ต ำแหนง่ระดบับริหำรสี่รำยแรกนบัตอ่จำกผู้จดักำรลงมำ ผู้ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเทียบเทำ่กบัผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรรำย
ที่สีท่กุรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีและกำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้
ไปหรือเทียบเทำ่” 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  มีผู้บริหำรจ ำนวน  5  ทำ่น ประกอบด้วย 
 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ (2) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำรสำยกำรตลำดและกำรค้ำ 
2.นำยสวุิทย์  วรรณะศิริสขุ ผู้อ ำนวยกำรสำยบญัชีกำรเงิน 
3.นำยนนัทน์ธุวพล       จิรโชติอนนัตญำ ผู้อ ำนวยกำรสำยปฏิบตักิำร 
4.นำงกนกวลัย์ วรรณบตุร ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัยทุธศำสตร์และนโยบำย 
5.นำงสำวภทัชรดำ จฑุำประทีป ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 

ผู้บริหารที่ลาออก ระหว่างปี 2560 
6.นำยกิติพฒัน์ ชลวฒุิ (1) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำรสำยกำรตลำดและกำรค้ำ 
หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ 31 ธนัวาคม 2560 
(1) นายกิติพฒัน์ ชลวฒิุ - ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการสายการตลาดและการค้า 

เมือ่วนัที ่31 ก.ค.60 
(2) พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการสายการตลาดและการค้าแทน

ท่านทีล่าออก  
 

หมายเหตุ :  
(1) ดร.พงศ์รกัษ์ จินดาสมบติัเจริญ - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวนัที ่28 เม.ย.60 

- ได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่
12/2560 เมือ่วนัที ่13 ก.ย. 60 

(2) พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ - ได้ขอลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่
12/2560 เมือ่วนัที ่13 ก.ย. 60 

- ได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่
12/2560 เมือ่วนัที ่13 ก.ย. 60 

(3) ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่
5/2560 เมื่อวนัที ่4 พ.ค. 60 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

(4) นายสวิุทย์ วรรณะศิริสขุ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่
12 ก.ค. 60 

(5) พนัต ารวจโทเธียรรตัน์ วิเชียรสรรค์ - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวนัที ่28 เม.ย.60 
- ได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่

5/2560 เมื่อวนัที ่4 พ.ค. 60 
(6) นายสจัจะ สขุสงค์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่28 เม.ย.60 
(7) นายกิติพฒัน์ ชลวฒิุ - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่

28 ก.พ. 60 
- ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการชดุย่อยและประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร เมือ่
วนัที ่31 ก.ค.60 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มีอ ำนำจและหน้ำที่เก่ียวกบักำรบริหำรบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย โดยต้อง

บริหำรบริษัทฯ ตำมแผนงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมซื่อสตัย์  สุจริตและ
ระมดัระวงั รักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย ทัง้นีอ้ ำนำจหน้ำที่ให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจกำรต่ำง  ๆ 
ดงัตอ่ไปนีร่้วมด้วย 

1. พิจำรณำกลัน่กรองเป้ำหมำย  แผนในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรจดัสรรงบประมำณและโครงกำรของ
บริษัทและบริษัทในเครือ  เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนเป็นไปตำมนโยบำย  เป้ำหมำย  
แผนกำรด ำเนินงำนท่ีวำงไว้  เพื่อน ำเสนอแก่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

2. ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรบริษัทในเครือและบริษัทในเครือให้มีกำรเช่ือมโยงและเกือ้หนุน
กนัทัง้ในสำยธุรกิจผลติ จ ำหนำ่ยอำหำรสตัว์น ำ้  สำยเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้  ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ควบคมุกำรบริหำรงำนของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของบริษัท  ให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้และมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยตรงตอ่คณะกรรมกำร
บริษัท 

4. จัดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดย
ครอบคลมุทัง้เร่ือง กำรคดัเลือก  กำรฝึกอบรม  กำรว่ำจ้ำง  และกำรเลิกจ้ำงพนกังำนของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่
คณะผู้บริหำร หรือผู้บริหำรระดบัสงู  โดยจะเป็นผู้มีอ ำนำจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนำมในสญัญำจ้ำงแรงงำน  
มีอ ำนำจสั่งกำร  ออกระเบียบ   ประกำศ  บันทึก  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรบริษัท 

5. กำรควบคุมและสนับสนุนกำรจัดท ำระบบงบประมำณบริษัท และงบประมำณโครงกำรต่ำง  ๆ เพื่อให้                     
มีกำรใช้งบประมำณได้อยำ่งถกูต้อง และมีประสทิธิภำพ 

6. เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงวฒันธรรมกำรเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในองค์กร 
7. เป็นผู้มีบทบำทในกำรรักษำภำพลักษณ์ที่ดีองค์กร ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่บริษัทให้เป็นที่ รู้จักแก่

บคุคลภำยนอก 
8. มอบหมำยให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือหลำยคนกระท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใดแทนตำมที่เห็นสมควรได้ โดย

กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนงัสือมอบอ ำนำจให้ไว้  และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ  ข้อก ำหนด  หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำร และ/
หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือของบริษัทฯ  โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำมำรถยกเลกิเปลีย่นแปลง 
หรือแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได้ 

9. พิจำรณำผลก ำไร และขำดทุนของบริษัทฯ กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล หรือเงินปันผลประจ ำปี 
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ อนมุตัิ 

10. มีอ ำนำจอื่น ๆ ซึ่งจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯมอบหมำย 

ทัง้นีก้ำรมอบอ ำนำจให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บคุคลอื่นท่ีประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรเห็นควร โดยไม่รวมถึงอ ำนำจและ/หรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้อบงัคบัและตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด) กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่ งกำรอนุมตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วต้อง
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เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วตำมข้อบงัคบั
ของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติ
ทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ 

8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตัง้ให้นำงสำวศศิพร พันธุรัตน์ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัทตัง้แต่วันที่ 28 

กมุภำพนัธ์ 2560 โดยข้อมลูคณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหนง่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ดูแลกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท                       
กำรประชมุผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สนบัสนนุให้กำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนบรรษัทภิบำลท่ีดี  

• สง่เสริมควำมเข้ำใจและให้ข้อมลูคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร    
• จดัให้มีกำรชีแ้จงรำยละเอียดในประเด็นกฎหมำย ระเบียบปฏิบตัิและข้อพึงปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแก่กรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ใหม่ 
• จัดเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท                          

กฎบตัรคณะกรรมกำรและข้อพงึปฏิบตัิที่ดี 
• บนัทกึรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้กำรประสำนงำนเพื่อแจ้งมติและ

นโยบำยของคณะกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหำรที่เก่ียวข้องทรำบ ติดตำมกำรปฏิบตัิตำมมติและนโยบำย
ดงักลำ่ว  

• จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  หนงัสอืนดัประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท  รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีของตนและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เก็บรักษำ
รำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีตำมข้อก ำหนดกฎหมำย 

• ดแูลให้หนว่ยงำนเลขำนกุำร เป็นศนูย์กลำงบริหำรงำนด้ำนธุรกำรของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรติดตอ่เพื่อให้
ข้อมลูขำ่วสำรในประเด็นที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจ 

• ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทและด ำเนินกำรเร่ืองอื่น ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หรือ ตำมที่ได้รับ 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร 

บริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนและโปร่งใส และเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้
คณะกรรมกำรบริษัทน ำเสนอผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรอยู่ในระดบัเหมำะสมโดยเปรียบเทียบกับ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในกลุม่เกษตรและอตุสำหกรรมอำหำรซึ่งสำมำรถเทียบเคียงกนัได้กบัธุรกิจ
ของบริษัท   ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบีย้ประชุม เมื่อรวม
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับปี  2560 มีจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 3,530,000 บำท โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 

หมำยเหต ุ: บริษัทฯ ไมไ่ด้มีกำรจำ่ยเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ในปี 2558 และปี 2559 และปี 2560  บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้ผู้บริหำรของบริษัท ดงันี ้

         หนว่ย : บำท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2558 
ค่าตอบแทน 

ปี 2559 
ค่าตอบแทน 

ปี 2560 
ค่าตอบแทน 

จ านวน (คน) 7 5 5 
เงินเดือนรวม 8,380,000 11,601,703 9,713,667 
โบนสัรวม 450,000 1,000,000 1,944,273 
อื่น ๆ 825,140 1,112,397 4,405,589 
รวม 9,655,140 13,714,100 16,063,529 

หมำยเหต ุ: จ ำนวนผู้บริหำรตำมนิยำม ก.ล.ต. 
ปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำร  4 รำย จ ำนวน 219,660  บำท 
 
 

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม  2560) หน่วย : บำท 

รำยชื่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท คำ่เบีย้ประชมุ 

รวม คำ่ตอบแทน
รำยเดือน 

คำ่เบีย้
ประชมุ 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร
กำรลงทนุ 

คณะกรรมกำร
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

1. พลอำกำศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง 320,000 85,000 - - - - 405,000 

2. ดร.พงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ 177,500 36,000 - 60,000 20,000 - 293,500 

3. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ 232,500 63,000 - 110,000 20,000 20,000 445,500 

4. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชำชยั 220,000 66,000 20,000 60,000 - - 366,000 

5. นำงกนกวลัย์ วรรณบตุร 210,000 63,000 - 60,000 - 10,000 343,000 

6. นำงสำวภทัชรดำ จฑุำประทีป 210,000 63,000 - 60,000 - 5,000 338,000 

7. นำยสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ 100,000 24,000 - 30,000 20,000 - 174,000 

8. พนัต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ 200,000 45,000 45,000 - - - 290,000 

9. นำงนที ชวนสนิท 210,000 58,000 65,000 - - - 333,000 

10. นำยธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 210,000 63,000 65,000 - - - 338,000 

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560 

11. นำยสจัจะ สขุสงค์ 50,000 22,000 - - - - 72,000 

12. นำยกิติพฒัน์ ชลวฒิุ 85,000 17,000 - 25,000 - 5,000 132,000 

รวม 2,225,000 605,00 195,000 405,000 60,000 40,000 3,530,000 
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2 )  คำ่ตอบแทนอื่น 
 -  ไมม่ี - 

8.5 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560  กลุม่บริษัทมีพนกังำนทัง้หมด 544 คน  โดยได้จ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ให้แก่
พนกังำนที่ไม่ใช่ผู้บริหำรให้แก่พนกังำนทัง้กลุม่บริษัท รวมพนกังำนของบริษัทยอ่ย จ ำนวนรวม  158,253,580  ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย 
                                                                                                                                                    หนว่ย : บาท 

 บริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อย รวม 

1. เงินเดือน โบนสั คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั     
คา่เคร่ืองแบบ 

147,634,279 4,708,020 152,342,298 

2. เงินสมทบประกนัสงัคม 3,622,648 438,218 4,060,866 
3. เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 1,850,415 0 1,850,415 
รวมทัง้สิน้ 153,107,342 5,146,238 158,253,580 

 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ 
– ไมม่ี – 

นโยบำยกำรดแูลเร่ืองคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำน  
บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนพนกังำนท่ีเหมำะสม เพียงพอในกำรจงูใจ ดงึดดู และด ำรงไว้ซึง่

พนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถ โดยคำ่ตอบแทนดงักลำ่วพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
นอกจำกนีค้ำ่ตอบแทนสำมำรถเทียบเคียงได้อยำ่งเหมำะสมกบัอตัรำทัว่ไปของบริษัทในอตุสำหกรรมเดียวกนั  และมี
ขนำดใกล้เคยีงกนั  

บริษัทฯ ตอบแทนพนกังำนท่ีได้ท ำงำนอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ ด้วยกำรให้สวสัดิกำรและสทิธิประโยชน์ตำ่ง ๆ                 
ที่พนกังำนของบริษัทพงึได้รับ ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

ประกนัสงัคม กองทุนที่จดัตัง้ขึน้เพื่อพนกังำนของเรำกรณีเจ็บป่วย คลอดบตุร ทพุพลภำพ หรือ ถึงแก่ควำมตำย  อนั
มิใช่เนื่องจำกกำรท ำงำน 

กองทนุเงินทดแทน  กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ส ำหรับพนกังำนกรณีเจ็บป่วย อนัเนื่องมำจำกกำรท ำงำน 

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กองทนุท่ีสะสมเงินจำกพนกังำนและบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทนุยำมเกษียณอำยจุำกกำรท ำงำน 

ตรวจสขุภำพ พนกังำนทกุคนจะได้รับกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีจำกโรงพยำบำลท่ีนำ่เช่ือถือ 

ห้องพยำบำล เรำมีห้องปฐมพยำบำลและยำสำมญัประจ ำบ้ำนให้แก่พนกังำนท่ีอำจเกิดอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วย 

กำรฝึกอบรม เรำเช่ือว่ำบคุลำกรท่ีดีเป็นปัจจยัที่จะน ำบริษัทไปสูค่วำมส ำเร็จ เรำจึงเปิดโอกำสให้พนกังำนได้เพิ่มพนู
ควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึน้ โดยกำรฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท 

สมัมนำนอกสถำนท่ี บริษัทจดักิจกรรมสมัมนำตำมแหลง่ทอ่งเที่ยวต่ำง ๆ เพื่อให้พนกังำนได้มีโอกำสพกัผอ่นประจ ำปี และมี
กิจกรรมเพื่อเสริมทกัษะกำรท ำงำนเป็นทีมให้แก่พนกังำนอีกด้วย 
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กำรประกนัอบุตัเิหตกุลุม่ เพื่อเป็นกำรช่วยลดควำมขดัแย้งในด้ำนเงินชดเชยระหวำ่งนำยจ้ำงกบัลกูจ้ำง กรณีลกูจ้ำงต้องสญูเสีย
ชีวิต สญูเสีย อวยัวะหรือจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ซึ่งถ้ำนำยจ้ำงมิได้ท ำประกันกลุม่ไว้ จะต้องชดเชยให้
ด้วยเงินของนำยจ้ำงเอง หรือหำกลกูจ้ำงได้รับเงินชดเชยในจ ำนวนที่น้อยกว่ำที่ลกูจ้ำงคำดหวงั อำจท ำ
ให้เกิดควำมไมพ่อใจสง่ผลเสยีตอ่ภำพพจน์ขององค์กรนัน้ ๆ 

กองทนุกำรศกึษำ กองทุนแบ่งเป็น ทุนเพื่อกำรศึกษำของบุตรพนักงำน เพื่อเป็นกำรลดภำระของพนักงำนและทุนเพื่อ
กำรศกึษำของพนกังำน เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนได้มีโอกำสศกึษำเพิ่มเติมควำมรู้มำกยิ่งขึน้ 

เงินรำงวลั(โบนสั) 
ประจ ำปี 

เป็นเงินรำงวลัเพื่อเป็นขวญัและก ำลงัในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน 

เงินชว่ยเหลอืในโอกำส
ตำ่งๆ 

บริษัทมีเงินช่วยเหลือต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อน อำทิ เงินช่วยเหลือค่ำท ำศพ เงิน
ช่วยเหลอืงำนแตง่งำน และเงินช่วยเหลอืรับขวญับตุร 

เคร่ืองแบบพนกังำน เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดคำ่ใช้จ่ำยให้กบัพนกังำน 

รำงวลัขยนัประจ ำปี เพื่อเป็นรำงวลัให้พนกังำนท่ีมีควำมมุง่มัน่ตัง้ในในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งสม ่ำเสมอ 

รำงวลัปฏิบตังิำนนำนปี เพื่อเป็นกำรตอบแทนพนกังำนท่ีท ำงำนกบับริษัทมำเป็นเวลำนำนและรักษำพนกังำนให้คงอยูก่บับริษัท 

โครงกำรเกษียณอำยุ
ก่อนก ำหนด (Early) 

เพื่อเป็นกำรช่วยเหลอืพนกังำนท่ีมีควำมประสงค์ขอเกษียณอำยกุอ่นก ำหนด ให้มีเงินทนุส ำรองในกำร
ด ำเนินชีวิตหลงัออกจำกงำน 

คำ่อำหำรพนกังำน(เข้ำ
กะ) 

เพื่อเป็นกำรช่วยเหลอืพนกังำนท่ีมำปฏิบตัิงำนในวนัหยดุ 

น ำ้สะอำดส ำหรับดื่ม บริษัทตระหนกัถงึสขุภำพของพนกังำน จงึได้ตดิตัง้เคร่ืองท ำน ำ้เยน็ พร้อมทัง้น ำ้ดืม่สะอำดไว้บริกำร
พนกังำนตำมจดุและหนว่ยงำนตำ่ง ๆอยำ่งทัว่ถงึ 

โรงอำหำร เพื่อให้พนกังำนได้มีสถำนท่ีรับประทำนอำหำรที่สะอำดและถกูสขุลกัษณะ บริษัทจงึได้เตรียมโรงอำหำร
พร้อมติดตัง้ทีวี เพื่อสร้ำงควำมบนัเทิงให้พนกังำนในชว่งเวลำพกัผอ่น 

รถรับ-สง่ บริษัทตระหนกัถงึควำมปลอดภยั ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเดินทำงไป-กลบั ของพนกังำน เพื่อเป็นกำร
ลดรำยจำ่ยคำ่เดินทำงให้กบัพนกังำน 

งำนเลีย้งปีใหม ่ บริษัทจดัให้มงีำนเลีย้งปีใหมใ่ห้กบัพนกังำน โดยเน้นกำรจดังำนขึน้เพื่อเป็นกำรสง่เสริมควำมสำมคัคีใน
หมูพ่นกังำน  

นโยบำยกำรพฒันำบคุลำกร  
บริษัทพฒันำทรัพยำกรบคุคลโดยกำรให้กำรศกึษำและฝึกอบรมอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้พนกังำนทกุคนมีทกัษะ

และควำมรู้เหมำะสมกบักำรปฏิบตัิงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
1. พฒันำกำรท ำงำนเป็นทีมโดยให้พนกังำนทกุระดบัมีสว่นร่วมในกำรแก้ปัญหำและเสนอแนะแนวทำงเพื่อกำร

ด ำเนินกำรให้บรรลตุำมนโยบำยที่ก ำหนด 
2. พฒันำจำกพนกังำนไปสูส่ำยกำรบริหำรกำรจดักำรอยำ่งมืออำชีพ 
3. พฒันำจำกพนกังำนไปสูส่ำยผู้ช ำนำญกำร 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนพนกังำนแยกตำมฝ่ำยตำ่ง ๆ ของบริษัท 

สายงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(คน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(คน) 

ฝ่ำยบริหำร 3 4 
ส ำนกังำนเลขำนกุำร 2 2 
วิจยัและสง่เสริมวชิำกำร 1 6 
บญัชีและกำรเงิน 17 22 
สนิเช่ือและบริหำรหนื ้ 9 6 
ทรัพยำกรมนษุย์ 33 37 
จดัซือ้ 9 9 
ขำย 48 42 
CSRและสือ่สำรองค์กร 5 5 
ส ำนกังำนบริหำร 2 2 
ผลติอำหำรกุ้ง 40 44 
ผลติอำหำรปลำและสตัว์เลีย้ง 70 66 
วิศวกรรม 25 25 
ตรวจสอบภำยใน 2 2 
คลงัสนิค้ำ 41 66 
ฟำร์มเพำะเลีย้ง 10 10 
ระบบคณุภำพ 7 7 
ประกนัคณุภำพ 24 27 
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยั 2 2 
สนง.เทคโนโลยีสำรสนเทศ 6 6 
ทนำยควำม - 3 
ธุรกำรกำรตลำด - 15 
บริหำร (โรงงำนสงขลำ) 1 1 
สตูรอำหำร (โรงงำนสงขลำ) - - 
ผลติ (โรงงำนสงขลำ) 64 62 
คลงัสนิค้ำ (โรงงำนสงขลำ) 14 20 
ที่ปรึกษำ 3 2 
วำงแผนและพฒันำกำรผลติ - - 
ธุรกำรขำย(สงขลำ) - 2 
จดัสง่ สงขลำ 3 4 
ทรัพยำกรมนษุย์และธุรกำร สงขลำ 8 10 
ประกนัคณุภำพ สงขลำ 8 10 
ซอ่มบ ำรุง สงขลำ 8 10 
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บญัชี สงขลำ 3 3 
จดัซือ้ สงขลำ 2 2 
สนง.เทคโนโลยีและสำรสนเทศสงขลำ 1 1 
ระบบคณุภำพ สงขลำ 3 4 
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยั สงขลำ 1 1 

รวม 475 540 
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9.  การก ากบัดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยว่ำด้วย “กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี” บริษัทจึงได้น ำหลกักำรดงักลำ่ว เป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นสิง่ที่
มีควำมส ำคญัและจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจให้มีกำรเจริญเติบโตที่ยัง่ยืน  คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมมุง่มัน่และตัง้ใจที่
จะปฏิบตัิตำมหลกักำรดงักลำ่ว โดยได้ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท ที่ให้ควำมส ำคญัต่อระบบ
กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน  ก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อ
ประโยชน์ในระยะยำวของผู้ ถือหุ้น  ภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ และได้น ำหลกักำรกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 มำใช้ ซึง่แบง่เป็น 5 หมวดดงันี ้ 

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2560 บริษัทมีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1 ครัง้ คือ กำรประชมุสำมญัประจ ำปี 2560 โดยมีคณะกรรมกำร

บริษัท คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ และตวัแทนของผู้สอบบญัชีเข้ำร่วมประชุมด้วย บริษัทได้จัดสง่หนงัสือนดัประชุม
พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัส ำหรับกำร
ประชุมสำมญัและไม่น้อยกว่ำ 14 วนัส ำหรับกำรประชุมวิสำมญั   หนงัสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดครบถ้วนเพียงพอ มี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทกุวำระ มีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุครบถ้วนเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้  ทัง้นีบ้ริษัท
ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุและรำยงำนกำรประชมุในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thailuxe.com 

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัง้ค ำถำมใด ๆ  ตอ่ที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเร่ืองที่เสนอ รวมทัง้
ได้บนัทกึประเด็นซกัถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชมุบริษัท  

2. กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทยีมกนั 
บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเองมอบฉันทะให้ผู้ อื่นมำประชุมแทน หรือ

สำมำรถเลอืกกรรมกำรอิสระทำ่นใดทำ่นหนึง่เข้ำประชมุแทน โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัสง่พร้อมหนงัสอืเชิญ
ประชมุเพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น และได้จดัเตรียมของวำ่งและเคร่ืองดื่มให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในบริเวณ
ลงทะเบียนก่อนกำรเร่ิมประชมุ  

ในกำรประชุม ประธำนในท่ีประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั
เร่ืองที่พิจำรณำในวำระนัน้ ๆ และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้เลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร
บริษัทแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ  

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรตรวจสอบภำยในทัง้ในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน  โดยมีฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรปฏิบตัิงำนหลกัและกิจกรรมทำงกำรเงินที่ส ำคญัของบริษัทได้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่
เก่ียวข้องกบับริษัท (Compliance  Control)  และเพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยำ่งเต็มที่  คณะกรรมกำรจึงก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรง
ตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

 

http://www.thailuxe.com/
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3. บทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี   
▪ พนกังำน   

บริษัทได้ปฏิบตัิกับพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำสผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ มีกำรจดักำร
อบรมพฒันำสง่เสริมพนกังำน  มีกำรจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรให้ทนุกำรศึกษำแก่บตุร ธิดำของพนกังำนที่เ รียนดี 
รวมถึงกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่พนักงำนบริษัท ตลอดจนกำรพัฒนำด้ำนศักยภำพ กำรไม่เลือกปฏิบัติ  กำรดูแล
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน กำรรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของพนกังำนผ่ำนศูนย์รับควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท หรือกำรแจ้งเบำะแสกรณีพบกำรทุจริตใน
องค์กร โดยควำมคิดเห็นดงักลำ่วจะถกูสง่ตรงยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมทัง้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัตำ่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนกังำนอย่ำงเคร่งครัด หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงใน
หน้ำที่กำรงำนของพนกังำนหรือคกุคำม และสร้ำงควำมกดดนัตอ่สภำพจิตใจของพนกังำน 

▪ คูค้่ำ   
บริษัทมีนโยบำยที่จะให้กำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

มีกำรซือ้สินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำโดยเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ รวมถึงปฏิบตัิตำมสญัญำต่อคู่ค้ำตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย หลีกเลีย่งสถำนกำรณ์ที่
ท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมพนัธะสญัญำ ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รำยงำนที่ถกูต้อง กำรเจรจำ
แก้ปัญหำและหำทำงแก้ไข โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ 

▪ ลกูค้ำ   
บริษัทมีเจตจ ำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรท่ีจะสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำให้มีประสทิธิภำพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ 

โดยสง่มอบสนิค้ำและให้บริกำรที่มีคณุภำพตรงตำมก ำหนดหรือสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของลกูค้ำในรำคำที่เป็นธรรม ให้
ข้อมลูขำ่วสำรที่ถกูต้องเพียงพอและทนัต่อเหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำ ติดต่อกบัลกูค้ำด้วยควำมสภุำพอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เป็นท่ีไว้วำงใจแก่ลกูค้ำ รักษำควำมลบัลกูค้ำและไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

▪ เจ้ำหนี ้
บริษัทปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อตกลงเก่ียวกับกำรซือ้ขำยสินค้ำและกำรกู้ ยืมอย่ำงเคร่งครัด ไม่หำเหตุบ่ำยเบี่ยง

เพื่อให้กำรช ำระเงินลำ่ช้ำหรือผิดนดัช ำระ 
▪ คูแ่ขง่  

บริษัทประพฤติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำให้สอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลัก
ปฏิบตัิกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำ ไมล่ะเมิดควำมลบัหรือลว่งรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ขง่ด้วยวิธีฉ้อฉล ประพฤติตำมกรอบ
กติกำกำรแข่งขนัที่ดี รักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำรแข่งขนั หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดควำม
ได้เปรียบในกำรแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรมหรือท ำลำยคูแ่ขง่ขนั   

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือ
จรรยำบรรณรำยงำนทำงกำรเงิน หรือระบบควบคุมภำยในบกพร่อง ผ่ำนทำง website ในหัวข้อ/ติดต่อเรำ>
คณะกรรมกำรอิสระ  หรือสำมำรถแจ้งข้อมลูได้ทำงฝ่ำยตรวจสอบภำยใน e-mail : IA@thailuxe.com 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสโดยกำรไมเ่ปิดเผยและเก็บข้อมลูตำ่ง ๆ ของผู้แจ้ง
เบำะแสเป็นควำมลบั 

mailto:IA@thailuxe.com
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คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรด ำเนินกำรหลงัจำกมีผู้ แจ้งเบำะแส โดยในเบือ้งต้นฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในจะท ำกำรรวบรวมสรุปเร่ืองดงักล่ำวเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำพิสจูน์หำ
ข้อเท็จจริงและหำกพบวำ่เป็นข้อมลูที่กระทบตอ่บริษัทจะด ำเนินกำรน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำตอ่ไป  

 บริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้อมของชุมชน และสงัคม มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ภำยในองค์กรและสงัคมโดยมีมำตรกำรในกำรดูแลรักษำเคร่ืองใช้อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อป้องกัน
สภำพแวดล้อมจำกมลภำวะที่เกิดขึน้ บริษัทยงัได้จดัตัง้หนว่ยงำนภำยในและมอบหมำยให้มีผู้ รับผิดชอบโดยตรงด ำเนิน
กิจกรรมด้ำน  CSR เป็นต้น เช่น  กำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่บุตร ธิดำ ของลกูค้ำ, กำรสนบัสนุนอำหำรเลีย้งปลำใน
โครงกำรประมงโรงเรียน 

4. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 
คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูที่มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึงทัง้รำยงำน

ข้อมลูทำงกำรเงิน  และข้อมลูทัว่ไป  ตลอดจนข้อมลูส ำคญัที่มีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท  โดยได้เผยแพร่
ข้อมลูขำ่วสำรตำ่ง ๆ  ดงักลำ่วเพือ่ให้ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทรำบ  โดยผำ่นช่องทำงและกำรสือ่สำรเผยแพร่ข้อมลู
ตำ่ง ๆ  ของตลำดหลกัทรัพย์  อยำ่งถกูต้องครบถ้วน ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดและเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด 

ทัง้นีบ้ริษัทได้มีกำรเปิดเผยรำยงำนประจ ำปีทัง้ในภำษำไทยและภำษำองักฤษผำ่นช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  
www.thailuxe.com รวมทัง้คณะกรรมกำรได้จดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน
แสดงควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปีนัน้ด้วย 

ผู้ลงทนุสำมำรถติดตอ่ขอทรำบข้อมลูบริษัทได้ที่เลขำนกุำรบริษัทโทร 02-2518152 , 02-2518157-8 ตอ่ 212  

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดทิศทำงธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนกำรลงทนุ และกำรจดัหำแหลง่เงินทนุ ตลอดจนก ำกบั

ดแูลควบคมุและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ เพื่อขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  กรรมกำรท่ีมีสว่น
ได้เสยีในแตล่ะเร่ืองจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงหรือตดัสนิใจใด ๆ  ในเร่ืองนัน้ ๆ   

คณะกรรมกำรได้จดัท ำคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำรและพนกังำนทกุคนรับทรำบและเข้ำใจถึงมำตรกำร
ปฏิบตัิตอ่บริษัท  ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ สำธำรณชนและสงัคม 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัให้มีปฐมนิเทศตอ่กรรมกำรใหม่ทกุทำ่นก่อนเข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำร มีกำรแนะน ำแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของบริษัท โครงสร้ำงบริษัทย่อย เพื่อให้มีควำมเข้ำใจทัง้วิธีท ำงำน พร้อมทัง้สำรสนเทศที่
ส ำคญัและจ ำเป็นตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัท มีทัง้หมด 10 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน กรรมกำรที่เป็น
ผู้บริหำร จ ำนวน 4 ทำ่น  และกรรมกำรที่ไมเ่ป็นผู้บริหำรจ ำนวน 3 ทำ่น  

บริษัท ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยเดือนละ  1  ครัง้  และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำม
ควำมจ ำเป็น  โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนลว่งหน้ำ  และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำโดยมีกำร
จดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชมุก่อนกำรประชุมเป็นระยะเวลำลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ  7  วนั  ก่อนวนั
ประชุมทกุครัง้  เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม  โดยในปี  2560 ที่ผ่ำนมำ  
คณะกรรมกำรมีกำรประชมุตำมวำระปกติจ ำนวน 12 ครัง้ และประชมุพิเศษจ ำนวน  4 ครัง้ 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ   ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น เพื่อช่วย
ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท  ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุม

http://www.thailuxe.com/
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ภำยใน  รวมทัง้บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนไว้อย่ำงชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับ
อตุสำหกรรมและเหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย  รวมทัง้อยูใ่นระดบัที่สงูเพียงพอที่จะดึงดดูและ
รักษำกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิตำมทีบ่ริษัทต้องกำรได้  คำ่ตอบแทนกรรมกำรจะถกูน ำเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
และอนุมัติขัน้สดุท้ำย  อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นไปตำมรำยละเอียดในเร่ืองโครงสร้ำงกำร
จดักำร ทัง้นีใ้นปี  2560 ที่ผำ่นมำ  มีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมด  13 ครัง้   

จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รายชื่อ 
จ านวนเข้าประชุม 

กรรมการตรวจสอบปี 2560 
1. พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ (1) 9/9 

2. นำงนที ชวนสนิท 13/13 

3. นำยธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 13/13 

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560 

4. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชำชยั (2) 4/4 
หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ 31 ธนัวาคม 2560  
(1) พนัต ารวจโทเธียรรตัน์ วิเชียรสรรค์ - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวนัที ่28 เม.ย.60 

- ได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่
5/2560 เมือ่วนัที ่4 พ.ค. 60 

(2) ดร.เด่นชยั  อคัรเดชเดชาชยั - ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่
5/2560 เมือ่วนัที ่4 พ.ค. 60 

 
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
1. ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั 17 มิ.ย.58 
2. นางนที ชวนสนิท 31 ก.ค. 58 
3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 17 มิ.ย.58 
4. พ.ต.ท.เธียรรตัน์ วิเชียรสรรค์ 28 เม.ย. 60 

ส่วนค่าตอบแทนผู้ บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ก าหนด  ซึ่ง
เช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการด าเนินงานของผู้ บริหารแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณา
คา่ตอบแทนที่เหมาะสม  โดยใช้ข้อมลูค่าตอบแทนของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทัง้ผล
การประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี  งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยเลอืกใช้นโยบาย
บญัชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท า  
รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้มัน่ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถูกต้อง  ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อให้
ทราบจดุออ่นและเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
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คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ได้ของงบการเงินของบริษัท 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนทัง้สิน้ 3 ทำ่น ประกอบด้วย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงนที ชวนสนิท กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยธีรวิทย์* ธนกิจสนุทร กรรมกำรตรวจสอบ 

*กรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม มีประสิทธิผลและพิจำรณำ

ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำยเลิกจ้ำง
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในหรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน   

3. สอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย์และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอ
คำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้  

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร  
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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2)  คณะกรรมกำรบริหำร 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริหำรมีจ ำนวนทัง้สิน้ 6 ทำ่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.พงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ (2) ประธำนกรรมกำร 
2. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ (3) กรรมกำร 
3. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชำชยั (4) กรรมกำร 
4. นำงกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมกำร 
5. นำงสำวภทัชรดำ จฑุำประทีป* กรรมกำร 
6. นำยสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ (5) กรรมกำร 

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560 
7. นำยกิติพฒัน์ ชลวฒุิ (1) กรรมกำร 
หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ 31 ธนัวาคม 2560  
(1) นายกิติพฒัน์ ชลวฒิุ - ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการชดุย่อย เมือ่วนัที ่31 ก.ค.60 
(2) ดร.พงศ์รกัษ์ จินดาสมบติัเจริญ - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหาร จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่12 ก.ค. 60 
(3) พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์  - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการบริหาร จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่12 ก.ค. 60 
(4) ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่

9/2560 เมือ่วนัที ่12 ก.ค. 60 
(5) นายสวิุทย์ วรรณะศิริสขุ - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่

9/2560 เมือ่วนัที ่12 ก.ค. 60 
* เปลีย่นแปลงชือ่สกลุในปี 2561  

 
3)  คณะกรรมกำรลงทนุ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรลงทนุมจี ำนวนทัง้สิน้ 3 ทำ่น ประกอบด้วย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.พงศ์รักษ์ จินดำสมบตัิเจริญ ประธำนกรรมกำร 
2. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ กรรมกำร 
3. นำยสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ กรรมกำร 

 
4)  คณะกรรมกำรรับผิดชอบตอ่สงัคม 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรรับผิดชอบตอ่สงัคมมีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ทำ่น ประกอบด้วย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลเอกเชำวฤทธ์ิ ประภำจิตร์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมกำร 
3. นำงสำวภทัชรดำ จฑุำประทีป กรรมกำร 

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560 
4. นำยกิติพฒัน์ ชลวฒุิ (1) กรรมกำร 
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หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ 31 ธนัวาคม 2560  
(2) นายกิติพฒัน์ ชลวฒิุ - ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการชดุย่อยและประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

เมือ่วนัที ่31 ก.ค.60 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
หลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 

ในกำรสรรหำบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมกำร เนื่องจำกบริษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ ดงันัน้ในกำรพิจำรณำ
สรรหำกรรมกำรที่ครบวำระหรือทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงจึงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำจำกผู้มี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อให้ได้กรรมกำรมืออำชีพและมีควำมหลำกหลำย โดย
จ ำนวนที่จะเสนอจะเทำ่กบัหรือมำกกวำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีครบวำระ ซึง่จะเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมกำร 
โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้
 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินอยูใ่นรำชอำณำจกัรและกรรมกำรของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตำมกฎหมำยก ำหนด 
 กำรเลอืกตัง้กรรมกำรโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้วิธีเสยีงข้ำงมำกตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลไป 
3. บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร
ที่จะพงึมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีง
เทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสำม กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนนัน้ให้จบัสลำกกนัวำ่ผู้ใดจะออก 
สว่นปีหลงัๆตอ่ไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง  กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจ
ถกูเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้ 
 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหนง่ให้ยื่นใบลำออกตอ่บริษัท  กำรลำออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลำออกถึงบริษัท 
และจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 
 ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลอืกบคุคลซึง่
มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อบงัคบัของบริษัท เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำว
ถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ใน
ต ำแหนง่ของกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดงักลำ่วยงั
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลอือยู่ 
 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวำ่  3  ใน  4  ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรจะท ำหน้ำที่ประธำนทัง้ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำร และในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประธำนกรรมกำรจะด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวำระได้ตรำบเท่ำที่ยงัคง
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ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของบริษัทอยู่เทำ่นัน้  ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรและจะเลอืกกรรมกำรคนหนึ่ง
หรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้   

นิยำมกรรมกำรอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มี

อ ำนำจควบคมุของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง เว้น
แตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อำจขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่ง
ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำรของผู้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง เว้นแตไ่ด้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปี ก่อนวนัท่ียื่นขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน  

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งและไมเ่ป็นผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไมใ่ช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นสว่นผู้จดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้งทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำร
อิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดกำร ของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัยื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่ น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

หลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 
ในส่วนของกำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้

แต่งตัง้คณะกรรมกำรซึ่งจะประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบไมน้่อยกวำ่ 3 ท่ำน โดยเลอืกจำกคณะกรรมกำรอิสระ
ของบริษัท และก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบอยู่ในวำระครำวละ 3 ปี แต่อำจได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำร
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บริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ด ำรงต ำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนจะต้องมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงินที่เพียงพอ ซึง่สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินบริษัท
ได้ 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 
1. คณะกรรมกำรบริษัทด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี ซึง่จะต้องพ้นจำกต ำแหนง่ในทกุครัง้ของกำรประชมุสำมญัผู้ถือ

หุ้นประจ ำปี   และเมื่อครบก ำหนดออกตำมวำระ อำจได้รับกำรพิจำรณำจำกผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมกำรตอ่ไปได้อีก    

2. ส ำหรับวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรชดุยอ่ย ให้เป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท เมื่อ

ครบก ำหนดออกตำมวำระ  อำจได้รับแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรให้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปได้ 

3. ทัง้นีว้ำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ ไมเ่กินกวำ่ 3 วำระติดตอ่กนั 

หลกัเกณฑ์ในกำรคดักำรเลอืกผู้บริหำรระดบัสงูสดุ 
 ในกำรคดัเลอืกผู้บริหำรระดบัสงูสดุ บริษัทจะให้ควำมส ำคญักบัคนในองค์กรเป็นล ำดบัแรก โดยมหีลกัเกณฑ์ใน
กำรคดัเลอืกดงันี ้

1. ไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชน จ ำกดั  พ.ศ. 2535 
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อยำ่งเพยีงพอในธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องรวมถึง

ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจได้เป็นอยำ่งดี 
3. มีควำมรอบรู้และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรองค์กรขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่ 
4. ด ำรงต ำแหนง่หรือเคยด ำรงต ำแหน่งไมต่ ่ำกวำ่ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ขององค์กร และมีรำยได้ขององค์กร 

(Turnover)ไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 ล้ำนบำทตอ่ปี  โดยมีงบกำรเงินหรือโครงสร้ำงองค์กรหรือรำยงำนประจ ำปี 
(Annual Report) ในขณะด ำรงต ำแหนง่มำแสดงด้วย  ในกรณีทีเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้บริหำรจำกหนว่ยงำนภำครัฐ
ระดบักรมหรือเทียบเทำ่ขึน้ไป ต้องด ำรงต ำแหนง่ไมน้่อยกวำ่ระดบัรองผู้บริหำรสงูสดุขององค์กรนัน้ 

5. มีควำมรอบรู้ ควำมสำมำรถสงูในกำรตดัสนิใจ กำรสัง่กำร กำรแก้ปัญหำ และน ำองค์กรไปในทศิทำงและ
เปำ้หมำย ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

6. มีวิสยัทศัน์ทำงด้ำนธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้และธุรกิจที่เก่ียวข้องวำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งรอบคอบและชำญ
ฉลำด ควบคมุสถำนกำรณ์และแก้ไขปัญหำได้อยำ่งถกูต้องตรงตำมประเด็น ทนัตอ่เหตกุำรณ์ 

7. มีควำมเป็นผู้น ำ มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี ทัง้ระหวำ่งผู้บริหำรด้วยกนัเอง ผู้ใต้บงัคบับญัชำ หรือแม้กระทัง่กบั
บคุคลภำยนอกสำมำรถติดตอ่ประสำนงำนได้เป็นอยำ่งดีทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทเป็นผู้ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อย  เพื่อรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้  และมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยสง่
ตวัแทนของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยเพื่อก ำหนดนโยบำยและรักษำผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อให้
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะสง่ผลไปสูก่ำรบริหำรจดักำรต้นทนุให้มีประสิทธิภำพ
สงูสดุ และกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพสงูสดุ รวมถึงกำรใช้นโยบำยกำรดูแลกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีในกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรของทัง้บริษัทและบริษัทยอ่ย 
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 ทัง้นีบ้ริษัทยอ่ยมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคญัในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษัท และสอดคล้องกับข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงมีกำรดแูลจดัเก็บข้อมลูและกำรบนัทกึบญัชีที่สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำ
จดัท ำงบกำรเงินรวมได้ตำมก ำหนด 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบำยเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยในซึ่งจ ำกัดให้รับรู้เฉพำะผู้ บริหำรระดับสูงเท่ำนัน้ และเ ปิดเผยต่อ
พนกังำนของบริษัท ตำมควำมจ ำเป็นเทำ่ที่ต้องทรำบในกำรปฏิบตัิงำน   

บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่นตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้

- ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทัง้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ เก่ียวกบัหน้ำที่ท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำม มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ  ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่มีกำรเข้ำรับ
ต ำแหนง่  

- บริษัทจะก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ และจัดส่ง
ส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่เลขำนุกำรบริษัทในวนัเดียวกับวนัที่สง่รำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เพื่อน ำเสนอให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชมุครัง้ถดัไป 

- บริษัทก ำหนดมิให้คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  หรือผู้ปฏิบตัิงำนรวมทัง้ทีมงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ที่ได้รับทรำบ
ข้อมูลภำยในเปิดเผยข้อมูลภำยในต่อบุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง และควรละเว้น
กำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่สถำนะของบริษัท รวมถึง
ข้อมูลส ำคญัอื่น ๆ อย่ำงน้อย 30 วนั และภำยหลงักำรเปิดเผยข้อมลูให้แก่สำธำรณชนแล้ว 3 วนัท ำกำร
ก่อนที่จะซือ้ขำยหุ้นของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดโทษทำงวินยัส ำคญัส ำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำข้อมูลภำยในบริษัทไปใช้
หรือน ำไปเปิดเผยจนท ำให้บริษัทได้รับควำมเสยีหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนวำจำ ตกัเตือน
เป็นหนงัสอื ภำคทณัฑ์ ตลอดจนเลกิจ้ำงพ้นสภำพเป็นพนกังำนด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2560 เป็นผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อี วำย จ ำกดั โดยมีรำยช่ือผู้สอบ

บญัชีดงันี ้
1. นำงสำววรำพร ประภำศิริกลุ เลขที่อนญุำตสอบบญัชี 4498 
2. นำงสำวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เลขที่อนญุำตสอบบญัชี 5419 
3. นำยปรีชำ  อรุณนำรำ   เลขที่อนญุำตสอบบญัชี 5800 
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ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีประกอบด้วยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ คิดเป็นจ ำนวนเงิน
รวมในปี 2558 เท่ำกับ  1,119,521 บำท  ในปี 2559 มีจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,472,392 บำท  และในปี 2560 มีจ ำนวน
เงินรวมทัง้สิน้ 3,451,824  บำท ตำมล ำดบั 

 

คำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2560 ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงดงัตอ่ไปนี ้
ชื่อบริษัท บาท เยน ดอลลาร์ฮ่องกง 

บ.ไทยดีมีเทอร์ จ ากดั (ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส) 120,000 - - 
บ.ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ ากดั 150,000 - - 
บ.ทีลกัซ์ อินเวสเมนท์  จ ากดั (Mauritius) - - - 
บ.ทีลกัซ์ โฮลดิงส์ จ ากดั (ฮ่องกง) 70,000 - 20,000 
Geothermal Power A Company Limited - - 19,000 
Geothermal Power B Company Limited - - 19,000 
บ.พีพีเอสเอ็น จ ากดั (ญ่ีปุ่ น) 462,839 1,605,000 - 
บ.โอโตเมยามา่ จ ากดั (ญ่ีปุ่ น) 209,024 630,000 - 
บ.ซูโม ่พาวเวอร์ จ ากดั 462,839 1,327,500 - 
บ.เอส พาวเวอร์ จ ากดั 209,024 630,000 - 
บ.เอสเอ็นเอส จ ากดั 209,024 630,000 - 
บ.เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 209,024 630,000 - 
Fino Binary Power Plant Ltd. 70,500 742,500 - 
NIS Binary Power Plant Ltd. 70,500 697,500 - 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison  70,500 697,500 - 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Ltd. 70,500 697,500 - 
Lena Power Station No.1 Ltd. 70,500 742,500 - 
P Green Energy Ltd. - - - 

 2,454,272 9,030,000 58,000 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นโยบายต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัทมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และมีคณุธรรมทัง้องค์กร น ำเสนอผลติภณัฑ์
และบริกำรท่ีมีคณุภำพในด้ำนคณุคำ่และควำมปลอดภยั สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ดงัที่ได้
กลำ่วไว้ในพนัธกิจ วิสยัทศัน์และคำ่นิยม 

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม 
1. กำรประกอบกิจกำรอยำ่งเป็นธรรม 

บริษัทฯมีนโยบำยสง่เสริมให้พนกังำนปฏิบตัิตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด ซื่อสตัย์และรับผิดชอบ ด้วยกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

1. กำรรับประโยชน์และกำรเก่ียวข้องทำงกำรเงินกบัผู้ท ำธุรกิจร่วมกบับริษัทฯ  
พนักงำนไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่น ๆ จำกลูกค้ำ ผู้ แทน จ ำหน่ำย พ่อค้ำ 

ผู้ รับเหมำ ผู้ขำยสินค้ำ และผู้ให้บริกำรอื่น ๆ นอกจำกนีพ้นกังำนไมพ่ึงเข้ำไปเก่ียวข้องทำงกำรเงิน เช่น ร่วมทนุหรือร่วมท ำ
กำรค้ำ ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เร่ียไร ให้เช็คแลกเงินสด ชือ้สนิค้ำเช่ือ  ซือ้ขำย เช่ำ หรือให้เช่ำ หรือก่อภำระผกูพนัทำงกำรเงิน
ใด ๆ กบับคุคลเหลำ่นี ้

2. กำรรับของขวญัตำมประเพณีนิยม  
ในโอกำสตำมประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมกำรให้ของขวญั  หำกพนักงำนได้รับของขวญัที่มีมูลค่ำเกินปกติ

วิสยั จำกผู้ท ำธุรกิจกบับริษัทฯให้พนกังำนรำยงำนผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ 
3. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

กรรมกำรและพนกังำนไม่ใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร หรือพนกังำนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหำรจดักำรด้ำน
กำรเงินของผู้อื่น น ำไปแสวงหำผลประโยชน์สว่นตนและรวมถึงกำรไมห่ำผลประโยชน์ทำงธุรกิจ 

4. บริษัทฯ ค ำนงึถึงควำมเสมอภำคและควำมซื่อสตัย์ในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่ำ  
โดยคูค้่ำของบริษัทฯ พงึปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกติกำตำ่งๆ อยำ่งเคร่งครัดและมีจรรยำบรรณที่ดีในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ ในสว่นของธุรกิจที่เป็นกำรแขง่ขนั บริษัทฯ จะยดึถือกติกำของกำรแขง่ขนัท่ีดีและบริษัทจะยดึถือแนวทำงกำรปฏิบตัิ
ที่ดีและเป็นธรรมในกำรกู้ ยืมเงินจำกเจ้ำหนีแ้ละกำรช ำระคืน ดงันัน้เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรดงักล่ำว บริษัทฯ จึงได้
ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1 ควำมสมัพนัธ์กบัคูค้่ำ 
-  ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในกำรค้ำกบัคูค้่ำ 
-  ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีมีตอ่คูค้่ำอยำ่งเคร่งครัด 
-   กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนว

ทำงแก้ไขปัญหำ โดยใช้หลกัของควำมสมเหตสุมผล 
4.2 ควำมสมัพนัธ์กบัคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ 

-  ประพฤติปฏิบตัิตำมกรอบกติกำของกำรแขง่ขนัท่ีดี  
-  ไมพ่ยำยำมท ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำให้ร้ำยโดยปรำศจำกควำมจริง 

4.3 ควำมสมัพนัธ์กบัเจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำ  
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- รักษำและปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่มีต่อเจ้ำหนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้ในแง่กำรช ำระคืน กำรดแูลหลกัทรัพย์ค ำ้
ประกัน และเง่ือนไขอื่นๆ รวมทัง้ไม่ใช้เงินทนุที่ได้จำกกำรกู้ ยืมเงินไปในทำงที่ขดักับวตัถุประสงค์ใน
ข้อตกลงที่ท ำกบัผู้ให้กู้ยืมเงิน 

- รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ แก่เจ้ำหนีด้้วยควำมซื่อสตัย์  
- รำยงำนเจ้ำหนีล้่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมข้อผกูพนัในสญัญำและร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข

ปัญหำดงักลำ่ว 
4.4 ควำมรับผิดชอบในหว่งโซอ่ปุทำน 

- กำรสนบัสนนุคูค้่ำที่มีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบและประเมินผลผู้ ค้ำในหว่งโซอ่ปุทำน เพื่อจดักำรควำมเสีย่งด้ำนควำม

ยัง่ยืน โดยค ำนงึถึงคณุภำพ ปริมำณ กำรสง่มอบสนิค้ำและกำรบริกำรท่ีได้รับ รวมถึงข้อก ำหนดขัน้ต ่ำ
ตำมกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยสิ่งแวดล้อมและระบบจัดกำรคุณภำพต่ำงๆ อำทิ มำตรฐำน ISO 
9001:2008 ISO 14001 ISO17025 GMP และ HACCP รวมถึงข้อก ำหนดเบือ้งต้นของบริษัทฯ และ
ข้อตกลงซือ้ขำยกบัผู้ ค้ำของบริษัทฯ 

- กำรร่วมมือกบัคูค้่ำในกำรพฒันำควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
บริษัทฯ มีนโยบำยจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้ำ เช่น มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสงัคม ในเร่ือง

สำธำรณประโยชน์ กำรรักษำสภำพแวดล้อม และกำรพฒันำชุมชน ตลอดจนโครงกำรสร้ำงสรรค์เพื่อ
สง่เสริมและสนบัสนนุควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของผู้ ด้อยโอกำส ผู้สงูอำย ุเด็กและเยำวชน  
บริษัทฯ มีกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรค้ำและสัญญำที่เหมำะสม เช่น ก ำหนดระยะเวลำส่งมอบ 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน และรำคำที่เป็นธรรม 

2. กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
บริษัทฯ จะทบทวนกำรท ำธุรกิจกบัคู่ค้ำ คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำที่มีกำรรวมตวักนัก ำหนดรำคำ 

รวมถึงกำรกระท ำที่เก่ียวกบักำรตกลงร่วมกนัผกูขำด กีดกนัหรือจ ำกดักำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำย 
บริษัทฯ มีแนวนโยบำยเร่ืองควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตภำยในองค์กร ดงันี  ้
1. จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและระบบกำรควบคมุภำยในท่ีโปร่งใส 
2. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและคำ่ตอบแทนที่เป็นธรรม ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
3. จดักิจกรรมสง่เสริมและสือ่สำรให้เกิดควำมเข้ำใจน ำไปสูก่ำรยอมรับและน ำไปใช้เป็นแนวปฏิบตัิ 
4. ปลกูจิตส ำนึกที่ดีให้พนกังำนและบริหำรบคุลำกรอย่ำงโปร่งใส สร้ำงค่ำนิยมและวฒันธรรมให้เป็นคนเก่ง

และคนดี 
5. มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนกำรตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม เช่น ทำง e-mail   ทำงโทรศพัท์ 

ทำงกล่องรับข้อร้องเรียน  ทำงจดหมำย    ทำงเว็บไซต์บริษัท  ฯลฯ   โดยส่งได้ที่แผนกตรวจสอบภำยใน  
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล หรือผู้บงัคบับญัชำโดยตรง 

6. มีกำรจดัอบรมพนกังำนเพื่อสง่เสริมควำมซื่อสตัย์สจุริต 
7. จดัท ำคูม่ือจริยธรรมให้พนกังำนทกุคน 
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ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
กรรมกำรและพนกังำนไม่ใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร หรือพนกังำนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหำรจดักำรด้ำน

กำรเงินของผู้อื่น น ำไปแสวงหำผลประโยชน์สว่นตน และรวมถึงกำรไมห่ำผลประโยชน์ทำงธุรกิจ 

ช่องทำงกำรร้องเรียน/แจ้งข้อเสนอแนะ/แจ้งเบำะแส 
บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนกังำนและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี มีช่องทำงกำรร้องเรียน   กำรแสดงข้อเสนอแนะ และแจ้ง

เบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย  โดยก ำหนดให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน  
โดยสำมำรถแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบำะแส  ผ่ำนทำง e-mail  ทำงกล่องรับข้อร้องเรียน   ทำงจดหมำย ส่ง
ไปรษณีย์ถึงแผนกตรวจสอบภำยใน   ทำงเว็บไซต์ของบริษัทไทยลกัซ์  www.thailuxe.com หัวข้อ ติดต่อเรำ >ติดต่อ
ส ำนกังำน 

กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อมีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบำะแส 
บริษัทฯ เปิดโอกำสให้มีช่องทำงกำรร้องเรียน และแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ  เพื่อเป็นแนวทำงสูก่ำรพฒันำ

และสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบัองค์กร  มีขัน้ตอนกำรปฏิบตัิ ดงันี ้
1. น ำข้อร้องเรียนมำพิจำรณำควำมรุนแรง ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรมำกที่สดุ โดยแผนกตรวจสอบภำยใน 
2. ตัง้คณะกรรมกำร ด ำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริงตำมข้อร้องเรียนภำยใน 15 วนั 
3. วินิจฉยัมลูควำมผิดและบทลงโทษ 
4. รำยงำนจ ำนวนกำรร้องเรียน และผลกำรสอบสวน 
มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
1. ไมเ่ปิดเผยถึงที่มำของผู้แจ้งเบำะแสและผู้ให้ข้อมลู 
2. คณะกรรมกำรต้องรักษำควำมลบั 
3. กรณีที่พนกังำนในบริษัทฯเป็นผู้แจ้งเบำะแส บริษัทฯต้องให้ควำมคุ้มครองตำม พระรำชบญัญัติคุ้มครอง

แรงงำน พุทธศักรำช 2541 และประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (บรรพ 3 ลกัษณะ 6 : สญัญำจ้ำง
แรงงำน) 
 

กำรปฏิบตัิแบบกลุม่ควำมร่วมมือ 
บริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร

ทจุริต  ซึ่งเป็นโครงกำรที่ได้รับกำรสนบัสนนุกำรจดัตัง้โดยภำครัฐ  เป็นควำมริเร่ิมของภำคเอกชนไทยในกำรที่จะเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย  (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC)   
 
3. กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน 

สทิธิมนษุยชน หมำยถึง สิทธิควำมเป็นมนษุย์หรือสทิธิในควำมเป็นคนอนัเป็นสทิธิตำมธรรมชำติของมนษุย์ทกุ
คนที่เกิดมำมีสิทธิติดตวัมำตัง้แต่ก ำเนิด สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิที่ไม่สำมำรถโอนให้แก่กนัได้และไม่มีบคุคล องค์กรหรือ
แม้แต่รัฐสำมำรถละเมิดควำมเป็นมนุษย์นีไ้ด้ สิทธิในควำมเป็นมนุษย์นีเ้ป็นของทุกคน ไม่เลือกว่ำจะมีเชือ้ชำติ 
แหลง่ก ำเนิด เพศ อำย ุสีผิว ที่แตกตำ่งกนัหรือจะยำกดีมีจน หรือเป็นคนพิกำร สทิธิมนษุยชนนัน้ไมม่ีพรมแดน กำรกระท ำ
ใดที่มนุษย์กระท ำต่อกันอย่ำงหยำมเกียรติและละเมิดศกัดิ์ควำมเป็นคน ไม่ว่ำจะเกิดแต่มนุษย์ท่ีประเทศใดและไม่ว่ำ 
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ผู้กระท ำกำรละเมิดจะเป็นบุคคล กลุม่บุคคลหรือรัฐใดรัฐหนึ่งก็ตำม ถือเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษัทฯ ค ำนึงถึง
สทิธิมนษุยชนทัว่ไป โดยยดึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัตำ่งๆ ของบริษัทฯ 
2. ศกึษำรำยละเอียดด้ำนหลกัทรัพย์ของบริษัทคู่ค้ำในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรจดักำรต่ำงๆเพื่อป้องกนักำร

เป็นผู้ ร่วมกระท ำควำมผิดและละเมิดสทิธิมนษุยชน 
3. ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิมนษุยชน นโยบำย และผลกระทบอยู่เสมอและจดัท ำผลกำรประเมินที่ เป็น

รูปธรรมเพื่อรำยงำนให้ผู้บริหำรระดบัสงูทรำบ 
4. จดัท ำเคร่ืองมือร้องเรียนท่ีพนกังำนสำมำรถเข้ำถึงกลไกกำรร้องเรียนได้ง่ำยและเป็นอิสระเพื่อเป็นกำรหยิบ

ยกข้อกงัวลหรือระบผุลกระทบด้ำนสทิธิมนษุยชนในเชิงลบ 
5. สืบสวน สอบสวนกรณีมีข้อกล่ำวหำและด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อบรรเทำผลกระทบทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน

อยำ่งเหมำะสม 
6. ให้กำรสนบัสนนุเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์และควำมสำมำรถทำงธุรกิจกบัพนัธมิตรอยำ่งตอ่เนื่องและกำรยตุิ

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจจะเป็นเพียงทำงเลอืกสดุท้ำยแล้วเทำ่นัน้ 
7. รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ อยำ่งโปร่งใส 

กำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งและกำรน ำไปปฏิบตัิ 
1. วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำรของบริษัทฯอยำ่งรอบคอบ ระมดัระวงัประเมินควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ทัง้

ที่ก ำลงัปฏิบตัิกำรหรือที่มีแผนในอนำคต ว่ำจะสง่ผลกระทบต่อกำรละเมิดสิทธิของพนกังำน ชุมชนและ
สงัคมในสภำพแวดล้อมอยำ่งไร พร้อมทัง้หำมำตรกำรปอ้งกนั 

2. ก ำกบัดูแลบริษัทฯไม่ให้สร้ำงปัญหำ ท่ีอำจมีสว่นท ำให้เกิดกำรละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพืน้ที่ที่มีกำร
ด ำเนินโครงกำร 

3. ละเว้นกำรร่วมกระท ำควำมผิดอนัอำจก่อให้เกิดกำรละเมิดสทิธิมนษุยชนทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อม อำทิ 
ไมเ่พิกเฉยต่อกำรท่ีกองก ำลงัเจ้ำหน้ำที่ ทหำรหรือต ำรวจเข้ำปรำบปรำม หรือใช้มำตรกำรกดดนักำรชุมนมุ
กำรประท้วงอยำ่งสงบของประชำชนในพืน้ท่ีที่บริษัทฯด ำเนินโครงกำรอยู ่ 

4. ละเว้นกำรร่วมกระท ำผิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรของบริษัทฯอนัเป็นเหตุให้ต้องละถ่ินฐำนบ้ำนเกิดและ
ที่ดินท ำกิน หำกกำรด ำเนินกำรนัน้เป็นไปตำมกฎหมำยไทยและปฏิบตัิตำมมำตรฐำนสำกลก็ควรให้ควำม
มัน่ใจได้วำ่ผู้ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรได้รับคำ่ชดเชยที่เพียงพอ 

กลไกกำรคุ้มครอง เยียวยำ และกำรมีสว่นร่วม 
1. แก้ไขปัญหำอนัเกิดจำกผลกระทบในทำงลบที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน อนัเนื่องมำจำกกำรตดัสินใจ

กำรด ำเนินกิจกำรในด้ำนตำ่งๆ และปรับปรุงให้ดีขึน้ 
2. มีกลไกกำรร้องเรียนและร้องทกุข์ เป็นช่องทำงให้พนกังำนในบริษัทฯ หรือผู้ที่เช่ือว่ำสิทธิของตนถกูละเมิด

หรือได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม สำมำรถแสวงหำหนทำงเยียวยำได้ โดยมีกำรประชำสมัพนัธ์ให้
รับทรำบกนัอยำ่งทัว่ถึง 

3. กลไกกำรรับเร่ืองร้องเรียนและร้องทกุข์ มีขัน้ตอนและกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน มีควำมเป็นอิสระในกำร
ตรวจสอบและกำรตัดสินใจ โดยค ำนึงว่ำ ผลลัพธ์ที่ออกมำและกำรเยียวยำใดๆ เป็นไปตำมหลกัสิทธิ
มนษุยชน 
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4. ใช้กำรสำนเสวนำและกำรเจรจำเพื่อไกล่เกลี่ย อันเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนกำรแก้ไขข้อร้องทุกข์ เพื่อ
แสวงหำทำงออกที่เป็นท่ีตกลงกนัได้ของทัง้สองฝ่ำย 

5. สง่เสริมและเปิดโอกำสให้พนกังำน ชุมชนและสงัคมมีสว่นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น หำกมีกำรกระท ำ
ของบริษัทฯหรือบคุลำกรในบริษัทฯที่อำจเป็นกำรละเมิดสทิธิ ทัง้นี ้เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรสะท้อนปัญหำ
และค้นหำแนวทำงแก้ไข 
 

4. กำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

บริษัทให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัตำ่งๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดรวมทัง้กำร
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน กำรมีสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและให้
ควำมส ำคญักบักำรพฒันำพนกังำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

1. กำรจ้ำงงำน 
-  กำรไมใ่ช้แรงงำนบงัคบัหรือแรงงำนเด็ก 
-  กำรไมเ่ลอืกปฏิบตัิในกำรจ้ำงงำน 

2. สทิธิกำรมีสว่นร่วมของพนกังำน 
-  กำรให้ควำมส ำคญักบักำรสำนเสวนำ 
-  กำรมีสว่นร่วมในกำรเจรจำของพนกังำนร่วมกนั 
บริษัทฯเปิดโอกำสให้พนกังำนแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น e-mail ทำงโทรศพัท์ ทำงกลอ่ง
ร้องเรียน จดหมำย และกำรประชมุตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

3. สทิธิในกำรรับรู้ข้อมลูขำ่วสำร 
บริษัทฯ ให้สทิธิพนกังำนเทำ่เทียมกนัในกำรรับรู้ข้อมลูขำ่วสำร โดยผำ่นบอร์ดประชำสมัพนัธ์ เสยีงตำมสำย 
เว็บไซต์ของบริษัท (www.thailuxe.com) เป็นต้น 

4. กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์และกำรมีสว่นร่วม 
บริษัทฯ มีกำรจดักิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์และกำรมีสว่นร่วมระหวำ่งผู้บริหำรและพนกังำน โดยกำรร่วม
ท ำบญุตกับำตร ทอดกฐิน ถวำยผ้ำป่ำ ปลอ่ยปลำ ปลกูป่ำชำยเลน เป็นต้น 

5. กำรพฒันำและสง่เสริมพนกังำน 
บริษัทฯมีควำมมุ่งมัน่พฒันำและสร้ำงเสริมพนกังำนอย่ำงต่อเนื่องเพรำะเป็นทรัพยำกรหลกัที่มีคุณค่ำสู่
ควำมส ำเร็จ เตรียมควำมพร้อมให้แก่พนกังำน “เป็นคนดี" และ "คนเก่ง” ด้วยกำรพฒันำทัง้ในเชิงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและศักยภำพ ให้พัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดควำมสำมำรถของ
พนักงำน ประกอบกับกำรสร้ำงเสริมค่ำนิยมองค์กร โดยบริษัทมีแผนพัฒนำบุคลำกร โดยมีกำรอบรม
ภำยในและกำรอบรมภำยนอกเป็นประจ ำทกุปี โดยมีเปำ้หมำย (KPI) เป็นตวัชีว้ดั มีกำรสอนหน้ำงำนเมื่อมี
กำรปรับเปลี่ยนต ำแหน่งและเมื่อมีกำรรับสมัครพนักงำนใหม่ ทัง้นีเ้พื่อโอกำสในควำมก้ำวหน้ำของ
พนกังำนอยำ่งเทำ่เทียมกนัโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
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ตำรำงสดัสว่นพนกังำนในระดบัตำ่งๆ 

ระดบั ชำย หญิง 
ผู้บริหำรระดบัสงู 0.60% 0.40% 
ผู้บริหำรระดบักลำง 1.69% 0.18% 
ผู้ควบคมุงำน 3.87% 5.56% 
ผู้ปฏิบตัิงำน 41.43% 44.57% 

รวม 47.59% 52.33% 
 

6. สขุภำพและควำมปลอดภยั 

-  บริษัทฯให้ควำมส ำคญักับระบบสขุภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของพนกังำน ลกูจ้ำง โดย
บริษัทฯจดัให้มีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีส ำหรับพนกังำนทกุคน มีกำรท ำประกนัอบุตัิเหต ุประกนักลุม่
พนกังำนท่ีมีควำมเสีย่งในหน้ำที่กำรงำนท่ีท ำ 

-  มีฝึกอบรมเร่ืองควำมปลอดภยัและกำรซ้อมหนีไฟประจ ำปีทกุปี 
-  กำรจดัสภำพกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม โดยมีกำรจดัสถำนท่ีและแสงสวำ่งให้เหมำะสมกบัสถำนท่ีท ำงำน 

พร้อมทัง้มีกำรทดสอบตำมแผนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
-  บริษัทฯจัดให้มีอุปกรณ์ควำมปลอดภยัและอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ ำเป็นให้

พนกังำน 
-  บริษัทฯมีกำรบนัทกึและสอบสวนเก่ียวกบัอบุตัิกำรณ์และปัญหำตำ่งๆ 
 

7. กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน  
บริษัทฯ ตระหนกัว่ำพนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลเุป้ำหมำยของบริษัทฯ  ท่ีมีคณุค่ำยิ่ง จึง

เป็นนโยบำยของบริษัทฯ ที่จะให้กำรปฏิบตัิเป็นธรรมทัง้ในด้ำนโอกำส  ผลตอบแทน  กำรแต่งตัง้   มีกำรจัดกำรอบรม
พฒันำส่งเสริมพนกังำน   มีกำรจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ   กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่บุตรธิดำของพนักงำนที่เรียนดี  
รวมถึงกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่พนักงำนเอง  ตลอดจนกำรพัฒนำด้ำนศักยภำพ  กำรไม่เลือกปฏิบัติ    กำรดูแล
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน    กำรรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของพนกังำนผ่ำนกล่องรับควำมคิดเห็น  และเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งเบำะแสใดๆ  หำกมีกำรทจุริตใน
องค์กร  ซึง่ควำมคิดเห็นดงักลำ่วจะถกูสง่ตรงมำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อควำมโปร่งใส    กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
และข้อบงัคบัตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด  หลกีเลีย่งกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่อำจมีผลกระทบตอ่
ควำมมัน่คงในหน้ำที่กำรงำนของพนกังำน หรือคกุคำมและสร้ำงควำมกดดนัตอ่สภำพจิตใจของพนกังำน 
 

แนวทำงหรือโครงกำรในกำรสง่เสริมคณุภำพชีวิตพนกังำน 
บริษัทมีแนวทำงในกำรสง่เสริมคณุภำพชีวิตพนกังำน โดยสง่เสริมให้ทกุคนท ำงำนร่วมกนัอย่ำงมีควำมสขุ และ

มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี จ่ำยผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม มีบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบเป็นทีม 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่เพื่อเปำ้หมำยสดุท้ำยองค์กรจะมีควำมสขุและได้ผลประกอบกำรท่ีดีขององค์กร 
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5. ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
บริษัทเป็นผู้น ำด้ำนคุณภำพอำหำรกุ้ ง โดยเป็นบริษัทผู้ ผลิตอำหำรกุ้ งรำยแรกในประเทศไทยที่มีมำตรฐำน

รองรับครบทัง้ระบบคุณภำพ ISO 9001,  ISO14001 มำตรฐำนกำรผลิต GMP &HACCP และตรำรับรอง Q Mark ซึ่ง
มำตรฐำนเหลำ่นีส้ำมำรถรับประกนัคุณภำพของผลิตภณัฑ์ที่ดี และควำมปลอดภยัต่อผู้บริโภค ทัง้นีส้ำมำรถมัน่ใจได้ว่ำ
ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯมีควำมคุ้มคำ่และสำมำรถตอบสนองทกุควำมต้องกำรได้อยำ่งสมบรูณ์ 

ในด้ำนรำคำนัน้ ผลิตภณัฑ์ถูกควบคุมโดยกรมกำรค้ำภำยใน  และอ้ำงอิงรำคำซือ้ขำยจำกตลำดกลำงสินค้ำ
ประมง จึงมัน่ใจได้ว่ำ รำคำสินค้ำเป็นธรรมต่อลกูค้ำโดยไม่มีกำรเอำรัดเอำเปรียบ  สว่นบรรจุภณัฑ์มีขนำดบรรจุภณัฑ์ที่
หลำกหลำย เพื่อเหมำะสมกับควำมต้องกำรของลกูค้ำและได้รับกำรขึน้ทะเบียนในทุกผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำย รวมทัง้
ข้อมลูกำรใช้ผลิตภณัฑ์เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกรมประมงทกุประกำร นอกจำกนีท้ีมวิชำกำรของบริษัทฯ ยงัได้จดัท ำ
คูม่ือกำรเลีย้งสตัว์น ำ้ในแตล่ะช่วงของกำรเจริญเติบโตของสตัว์น ำ้แจกจ่ำยให้กบัเกษตรกรอีกด้วย  

ควำมปลอดภยัและกำรประกนัคณุภำพผลติภณัฑ์ บริษัทได้ผลติภำยใต้กระบวนกำรของระบบมำตรฐำน Good 
Manufacturing Practice  หรือ GMP คือหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิที่ดีในกำรผลิตอำหำร เพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัและ
มัน่ใจต่อกำรบริโภคหลกักำรของ GMP จึงครอบคลมุตัง้แตส่ถำนท่ีตัง้ของสถำนประกอบกำร โครงสร้ำงอำคำร ระบบกำร
ผลติที่ดีมีควำมปลอดภยั และมีคณุภำพ ได้มำตรฐำน ระบบกำรจดักำรท่ีดีในเร่ืองสขุอนำมยั (Sanitation และ Hygiene) 
และใช้ ระบบ HACCP Hazard Analysis Critical Control Point  ในกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
เป็นระบบกำรจดักำรคณุภำพด้ำนควำมปลอดภยัซึง่ใช้ในกำรควบคมุกระบวนกำรผลติให้ได้อำหำรท่ีปรำศจำกอนัตรำย 3 
ด้ำน ได้แก่อนัตรำยทำงเคมี กำยภำพ และชีวภำพ อนัอำจมีผลกระทบตอ่อำหำรตัง้แตก่ำรรับวตัถดุิบจนสง่ถึงมือลกูค้ำ 

บริษัทได้พัฒนำ ระบบประกันคุณภำพ (Quality Assurance) ให้ผลกำรตรวจวิ เครำะห์ทดสอบของ
ห้องปฏิบตัิกำรมีคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกลด้วยควำมถกูต้อง รวดเร็ว น่ำเช่ือถือ พร้อมทัง้พฒันำงำนทดสอบคณุภำพ 
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจและประโยชน์ของลูกค้ำ โดยห้องปฏิบัติกำรของเรำมีมำตรฐำน 
ISO/IEC17025 ที่ผ่ำนกำรรับรองแล้วในปี 2557 โดยกรมวิทย์บริกำรเป็นหลกัเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนคุณภำพของ
ห้องปฏิบตัิกำร อีกทัง้บริษัทฯ ยงัเปิดช่องทำงให้ลกูค้ำสำมำรถสอบถำมข้อมลู ข้อร้องเรียนตำ่งๆ เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ 

ในด้ำนสิง่แวดล้อมบริษัทได้ลดปริมำณกำรใช้สำรเคมีในตรวจสอบผลติภณัฑ์โดยกำรใช้ NIRs ตรวจสอบผลติภณัฑ์ 
เพื่อควำมรวดเร็วในกำรรำยงำนผล และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

 
6. กำรดแูลรักษำสิง่แวดล้อม 

บริษัทได้ตระหนกัถึงปัญหำตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัสิง่แวดล้อม มีควำมมุ่งมัน่ที่จะน ำเอำระบบมำตรฐำนกำรจดักำร
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  มำเป็นกลไก หรือตัวจักรส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ทัง้ในส่วนของกำร  ก ำหนดนโยบำย
สิ่งแวดล้อม กำรจดัตัง้วตัถุประสงค์ / เป้ำหมำยและโครงกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรตรวจสอบ  ทบทวน เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันำระบบให้มีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง โดยหวงัวำ่ บริษัท ฯ จะเป็นองค์กรหนึง่ที่ถึงพร้อมด้วยศกัยภำพ
ของบุคลำกร เทคโนโลยี และกระบวนกำรผลิตที่เป่ียมด้วยคุณภำพ  โดยไม่ซ ำ้เติม หรือเพิ่มภำระให้กับสงัคม และ
สิง่แวดล้อม เพื่อกำรพฒันำประเทศที่ยัง่ยืน 

บริษัทได้มุ่งเน้นกำรพฒันำคณุภำพของสนิค้ำและบริกำร เพื่อผู้บริโภคไปพร้อมกบักำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
มีกำรจดัตัง้จดัทีมวิชำกำร ท ำหน้ำที่วิจยัและพฒันำคณุภำพของผลติภณัฑ์ โดยมุง่เน้นที่กำรใช้วตัถดุิบ เพื่อลดผลกระทบ
ที่อำจก่อให้เกิดปัญหำกบัสิง่แวดล้อมได้มำกที่สดุและผู้บริโภคยงัได้รับสนิค้ำและบริกำรท่ีมีคณุภำพ 
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กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรผลิต มีกำรออกแบบกระบวนกำรผลิตและอำคำรทัง้หมด โดยใช้แผ่น SKY 
Light   เพิ่มแสงสวำ่งในเวลำกลำงวนัโดยเป็นกำรช่วยลดกำรใช้พลงังำนไฟฟำ้  
 
กำรปอ้งกนัมลภำวะด้ำนน ำ้และกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งยัง่ยืน 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรจดักำรทรัพยำกรน ำ้ในทกุกระบวนกำรท ำงำนโดยครอบคลมุตัง้แตต้่นน ำ้ถึงปลำย
น ำ้  รวมทัง้มีแผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรใช้น ำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซึง่จะช่วยลดผลกระทบที่อำจเกิดต่อ
สิง่แวดล้อมและชมุชนโดยรอบ   โดยได้ด ำเนินกำรเพื่อปอ้งกนัมลภำวะด้ำนน ำ้ อำทิ 

1. กำรจัดท ำระบบบ ำบัดน ำ้จำกกระบวนกำรผลิต มีกำรควบคุม ดูแล ปรับคุณภำพน ำ้ให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด โดยได้รับกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้จำกหน่วยงำนเอกชนที่ได้รับรอง
มำตรฐำนสำกล พร้อมกบัมีกำรเฝำ้ระวงัเหตกุำรณ์ฉกุเฉินด้ำนกำรจดักำรน ำ้ไม่ให้สง่ผลกระทบตอ่ชุมชน
และสิง่แวดล้อม 

2. บริษัทมีกำรจดักำรน ำ้ทัง้น ำ้ที่ใช้ภำยในบริษัทและระบบบ ำบดัน ำ้เสีย ซึ่งใช้น ำ้จำกแหลง่น ำ้ตำมธรรมชำติ 
คือ น ำ้บำดำล จึงเห็นควำมส ำคญัในกำรใช้ทรัพยำกรให้ยัง่ยืน โดยมีกำรจัดท ำระบบบ ำบดัน ำ้เสียแบบ 
Wet land ปรับคณุภำพน ำ้เสียให้สำมำรถน ำกลบัมำใช้ด้ำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมภำยในโรงงำน และมี
กำรจดัท ำพืน้ที่ส ำหรับรองรับน ำ้ฝน ส ำหรับน ำ้มำทดแทนน ำ้บำดำลในกระบวนกำรผลิต เพื่อลดปริมำณ
กำรใช้น ำ้บำดำลลง อีกทัง้ยงัเป็นกำรปอ้งกนัมิให้มีกำรปลอ่ยน ำ้เสยีออกสูแ่หลง่ชมุชน  
 

กำรปอ้งกนัมลภำวะด้ำนกลิน่ ,ฝุ่ น และเสยีง 
เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์อำหำรส ำเร็จรูปอำหำรสตัว์น ำ้  ปัญหำมลภำวะเร่ืองกลิ่น ฝุ่ นและเสียง 

ต้องเกิดขึน้อยำ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบำงครัง้อำจสง่ผลกระทบไปยงัชุมชนรอบข้ำง ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีกำรก ำจดักลิ่น
มำใช้ โดยใช้ระบบ wet scrubber  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับก ำจัดแก๊สและไอ (Gas and Vapor) ตลอดจนอนุภำคที่มี
ขนำดเล็ก โดยใช้  น ำ้  เป็นตวัดกัจบัด้วยกำรพ่นฉีดของเหลวหรือน ำ้ให้เป็นละอองฝอยขนำดเลก็ให้กระจำยไปปะทะกบั
กระแสแก๊ส โดยกำรกระทบจำกควำมเฉ่ือยซึง่เป็นกลไกหลกัในกำรสกดักัน้และกำรแพร่กระจำย 

-  ด้ำนอำกำศ 
ด้วยควำมมุง่มัน่ท่ีจะเป็นโรงงำนสเีขียวที่อยูร่่วมกบัชมุชนอยำ่งมีควำมสขุ  บริษัทฯได้ก ำหนดเปำ้หมำยตำ่งๆ
ที่เข้มงวด เทียบเท่ำมำตรฐำน โดยกำรพฒันำและปรับปรุงเพื่อน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ในกำรจดักำร
คณุภำพอำกำศ 

-  ด้ำนฝุ่ น 
มีกำรป้องกนัมลภำวะด้ำนฝุ่ นด้วยกำรติดตัง้เคร่ืองดกัฝุ่ นระบบ  Jet filter  ในทกุจุดของกระบวนกำรผลิตที่
จะก่อให้เกิดมลภำวะ และยงัมีแผนกำรบ ำรุงรักษำแบบป้องกนั (Preventive Maintenance) เพื่อให้เคร่ือง
ดงักลำ่วท ำงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพตลอดเวลำ 

-  ด้ำนเสยีง 
ทัง้นีย้งัมีระบบป้องกนัเสียงที่เกิดจำกเคร่ืองจกัรด้วยอปุกรณ์ลดเสียงหรือ  Air Silencer    เพื่อลดปัญหำที่
อำจก่อมลภำวะด้ำนเสียงต่อพนกังำนท่ีปฏิบตัิงำนและชุมชนใกล้เคียง   นอกจำกกำรติดตัง้เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ที่มีประสิทธิภำพเพื่อควบคมุคุณภำพสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตให้อยู่ ในระดบัมำตรฐำนที่
ก ำหนดแล้ว ยงัมีกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพอำกำศที่ระบำยจำกปลอ่งของโรงงำนอยำ่งสม ่ำเสมอพร้อม
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ทัง้เฝำ้ระวงัตรวจสอบประสทิธิภำพของเคร่ืองจกัร อปุกรณ์อยำ่งต่อเนื่อง พร้อมกนันีไ้ด้มีกำรจดัท ำกิจกรรม
ส ำรวจกลิ่นกับชุมชนรอบข้ำง เพื่อเข้ำถึงปัญหำและควำมต้องกำรน ำมำปรับปรุงและพฒันำระบบบ ำบดั
กลิน่ ฝุ่ นและเสยีงที่มีอยูใ่ห้มีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้  

พลงังำนและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศ 
ทำงบริษัทได้มีกำรหุ้มฉนวนเคร่ืองก ำเนิดไอน ำ้และตวัน ำควำมร้อนทัง้หมดในกระบวนกำรผลิต เพื่อลดกำรใช้

พลงังำนไอน ำ้  ซึ่งสง่ผลให้ใช้ปริมำณถ่ำนหินลดลง และยงัได้จดัท ำโครงกำรติดตัง้สวิตซ์กระตกุภำยในอำคำรส ำนกังำน 
เนื่องจำกสวิตซ์แบบทัว่ไป เมื่อเรำเปิดโคมไฟ ท ำให้หลอดไฟนัน้สว่ำงขึน้พร้อมกนั ท ำให้เกิดกำรสิน้เปลืองไฟฟำ้เนื่องจำก
ในบำงเวลำเรำไม่ต้องกำรใช้แสงทัง้หมดดังนัน้สวิตซ์แบบกระตุก จะสร้ำงขึน้เพื่อ ใช้เปิดโคมไฟฟ้ำให้สว่ำงตำมที่เรำ
ต้องกำรใช้ เช่น ถ้ำเรำต้องกำรจะใช้งำนก็ดึงสวิตซ์ บริเวณที่นั่งท ำงำน ไฟก็จะติด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยส่งเสริมกำร
อนรัุกษ์พลงังำนในอำคำรส ำนกังำนได้ โดยจะเปิดตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนแตล่ะพืน้ท่ี แตล่ะเวลำได้  

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและระบบนิเวศ 
บริษัทตระหนกัถึงควำมหลำกหลำยทำงชีวะภำพระบบนิเวศ จึงได้จัดท ำโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฉลอง 80 

พรรษำ เทิดไท้องค์รำชนัย์ เมื่อวนัที่ 13 ธนัวำคม 2550 โดยกำรปลกูต้นไม้จ ำนวน 1,299 ต้น บนเนือ้ที่ 7 ไร่ และโครงกำร
ปลกูป่ำชำยเลนที่ จ.สมทุรสงครำม และ จ.สรุำษฎร์ธำนี  เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้ระบบนิเวศ รวมถึงโครงกำรปลอ่ยปลำสู่
วำรี เป็นประจ ำทกุปี  เพื่อเพิ่มจ ำนวนสตัว์น ำ้ให้กบัแหลง่น ำ้ธรรมชำติ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจฟำร์มภำยใต้มำตรฐำน Global G.A.P เป็นกำรยืนยนัถึงตวัผลติภณัฑ์และกำรจดักำรระบบ
กำรผลติ ผลติภณัฑ์นัน้ๆ วำ่ ไมใ่ช้ปัจจยักำรผลิตที่ได้มำจำกกำรตดัแตง่พนัธุกรรม กำรปนเปือ้นข้ำมระหว่ำงสำยพนัธุ์ทกุ
ครัง้ที่บริโภคจะได้รับผลติภณัฑ์ที่มีคณุภำพและสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ 

จำกกำรมุ่งมัน่ในกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม กำรประหยดัทรัพยำกร กำรลดกำรใช้พลงังำน พนกังำนบริษัททกุคน
ล้วนเป็นสว่นช่วยในกำรร่วมมือและตระหนกัถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม สง่ผลให้โครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัท
บรรลตุำมวตัถปุระสงค์และนโยบำยอยำ่งมีประสทิธิผล 
 
7. กำรร่วมพฒันำชมุชนหรือสงัคม 

บริษัทฯ ยงัมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินงำนในฐำนะองค์กรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ที่พร้อมสง่เสริมให้เกิดกำรพฒันำ 
ครอบคลุมทัง้ 3 ด้ำน ได้แก่  ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และ ด้ำนสิ่งแวดล้อม   (GSE: Governance Social and 
Environment) โดยยดึหลกัปรัชญำ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช รัชกำลที่9 
อนัจะน ำไปสู่ควำมเข้มแข็ง และพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน  โดยมุ่งเน้นในกำรยกระดบัคุณภำพชีวิต ของคนในสงัคม 
โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน ในถ่ินทรุกนัดำร ที่ขำดโอกำส หรือแคลนทนุทรัพย์ในด้ำนตำ่งๆ สำมำรถตอ่ยอดถึงชมุชน และ 
ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจในอนำคต ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ที่ดีต่อองค์กรโดยโครงกำรเพื่อสงัคมของ บริษัท 
ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)  ได้ด ำเนินกำรมำอยำ่งตอ่เนื่องมำกมำยหลำกหลำยโครงกำร ที่เป็นรูปธรรม รวม
ทัง้สิน้ 7 โครงกำร ดงันี ้
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โครงการ CSR ระดับประเทศ ( จ านวน 3 โครงการ) 
1. โครงกำรประมงโรงเรียน ปี9/2560 
2. โครงกำรสำนตอ่ควำมพอเพียง สูป่ระมงโรงเรียน ต ำรวจตระเวนชำยแดนไทย ประจ ำปี 2560 
3. โครงกำรบณัฑติไทยลกัซ์ ปี12/2560   

โครงการ CSR ระดับชุมชน หรือท้องถิ่น ( จ านวน 4 โครงการ)              
1. โครงกำรเด็กดีใจกบัผู้ใหญ่ใจดี 
2. โครงกำร แบง่ปันรอยยิม้ สูผู่้สงูอำย ุ
3. โครงกำรรณรงค์ เพื่อลดอบุตัเิหต ุ
4. โครงกำร ปลกูรักษ์ ผกูใจ ให้ระบบนิเวศ 

โดยครอบคลมุทัง้   3 ด้ำน   (เศรษฐกิจ ด้ำนสงัคม และ ด้ำนสิง่แวดล้อม หรือ GSE: Governance Social and 
Environment)  ดงันี ้

(1)  ด้านเศรษฐกิจ 

1. โครงการประมงโรงเรียน  
โครงการประมงโรงเรียน เป็นโครงกำรที่ทำงบริษัทฯได้ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องถึง  9 ปี   โดยเร่ิมตัง้แต่ปี 

2552  จนถึงปัจจุบนั ปี  2560 โดยกำรสนบัสนนุ อำหำรสตัว์น ำ้ และแนะน ำเทคนิควิธีกำรเลีย้งตำม “ วิถีไทยลกัซ์ ”  แก่
โรงเรียนในท้องถ่ินทุรกนัดำร ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรด ำเนินโครงกำรเกษตรเพื่ ออำหำรกลำงวนั ซึ่งด ำเนินกำรมำ 
แล้วมำกกวำ่ 100 โรงเรียน ทกุภมูิภำคทัว่ประเทศไทย โดยมีมลูคำ่อำหำรสตัว์น ำ้ ท่ีสนบัสนนุโรงเรียนละ 30,000 บำท    

โดยในปี 2560 ทำงบริษัทฯได้ด ำเนินโครงกำรฯส ำหรับโรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน (สพฐ.) ทัว่ภมูิภำคของประเทศไทย ทัง้หมด 9 โรงเรียน จ ำนวนนกัเรียนและครูที่เข้ำร่วมโครงกำรฯกวำ่ 1,425 คน 
และลกูค้ำตวัแทนจ ำหนำ่ยทัว่ประเทศเข้ำร่วมโครงกำร 8 รำย  ซึง่ได้รับกำรตอบรับจำกผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรอยำ่งดีเยี่ยม  

จำกกำรจัดโครงกำรประมงโรงเรียนดังกล่ำว ท ำให้พบว่ำยังมีโรงเ รียนที่ขำดแคลน  และต้องกำรได้รับกำร
สนบัสนนุอยู่เป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีทรุกนัดำรแนวตะเข็บชำยแดนไทย 
ดงันัน้จึงเป็นท่ีมำของ โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย 

2. โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย 
 โดยน้อมน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช รัชกำลที่ 9 
และ สืบสำนแนวพระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ท่ีทรงได้ริเร่ิม “โครงกำรเกษตรเพื่อ
อำหำรกลำงวนั”  ดงันัน้ในปี 2560 นี ้เป็นกำรก้ำวเข้ำสูปี่ที่ 9 ในกำรด ำเนินโครงกำรประมงโรงเรียน และครบรอบ 30 ปี 
ของบริษัทฯ จึงเป็นที่มำของแนวคิด “โครงกำรสำนต่อควำมพอเพียง สูป่ระมงโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนไทย” โดย
เป็นกำรจดักิจกรรมประมงโรงเรียน แก่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) ทัว่ประเทศ จ ำนวนทัง้สิน้  207 โรงเรียน 
โดยในปี 2560 นี ้ทำงบริษัทได้ด ำเนินงำนเสร็จสิน้แล้ว 23 โรงเรียน  

โดยเมื่อวนัท่ี 8 มิถนุำยน 2560 คณะผู้บริหำร บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) ได้เฝำ้ทลูละออง
พระบำท ทลูเกล้ำทลูกระหมอ่มถวำยอำหำรสตัว์น ำ้ แด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ส ำหรับใช้ใน
กำรด ำเนินงำน “โครงกำรสำนตอ่ควำมพอเพียง สูป่ระมงโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนไทย" พร้อมด้วยหนว่ยงำนกรม
ประมง  น ำโดย นำยอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และข้ำรำชกำรกองบญัชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ณ อำคำร
ชยัพฒันำ สวนจิตรลดำ พระรำชวงัดสุติ 
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โดยทัง้ 2 โครงกำรนี ้ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้ำนกำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอำหำรที่ดี จำก
ผลผลติปลำที่มีคณุภำพ  และสำมำรถน ำผลผลิตที่ได้จำกกำรเลีย้งมำประกอบอำหำรกลำงวนัส ำหรับรับประทำนแล้วนัน้ 
ยงัเป็นสว่นหนึ่งในกำรสง่เสริมกำรเรียน กำรสอน เสริมสร้ำงอำชีพ ทัง้ยงัเป็นกำรด ำเนินโครงกำรฯ แบบบรูณำกำรร่วมกนั
ทำงภำครัฐ และเอกชน โดยบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้เป็นผู้สนบัสนุนหลกัด้ำนอำหำรสตัว์น ำ้ 
รวมถึงกำรแนะแนวเทคนิควิธีกำรเลีย้งแบบ “วิถีไทยลกัซ์” โดยทีมงำนผู้ เช่ียวชำญ แก่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
(ตชด.)  ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทัว่ประเทศ  ซึ่งทำงโรงเรียนจะได้รับกำรสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์น ำ้ และ ปัจจยักำรผลิตจำกกรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น ำไปสู่กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทำงเดียวกันทัง้ 3  หน่วยงำน  
สง่ผลให้เกิดกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของเยำวชน เสริมสร้ำงสขุภำพอนำมยัที่ดีจำกโปรตีนผลผลิตปลำที่ได้ และน ำมำ
ประกอบอำหำร ทัง้ยงัสำมำรถสร้ำงอำชีพให้กบันกัเรียน ให้มีรำยได้ระหว่ำงเรียน สำมำรถตอ่ยอดอำชีพ สร้ำงเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ และต่อยอดถึงชุมชนรอบข้ำง เสริมรำยได้หมุนเวียนในท้องถ่ิน ตลอดจนสร้ำงองค์
ควำมรู้ อยำ่งยัง่ยืนสบืไป 

(2) ด้านสังคม 

3. โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ 
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 12 ปี  โดยเร่ิมตัง้แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั  ในกำรด ำเนิน “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์”  

เรำได้สนบัสนนุทนุกำรศกึษำนกัเรียน/นกัศกึษำ ท่ีเรียนดี  ประพฤติดี แตข่ำดแคลนทนุทรัพย์  รวมถึงทนุสนบัสนนุส ำหรับ
สถำบนักำรศึกษำเช่นเดียวกนั ทกุภมูิภำค ทัว่ประเทศ ตลอดจนทนุกำรศกึษำส ำหรับนกัเรียน/สถำบนักำรศึกษำในชมุชน 
บตุรหลำนลกูค้ำเกษตรกร และ บตุรพนกังำนในองค์กร รวมมำกกวำ่ 2 ,000 ทนุ  โดยมีมลูค่ำทนุในระดบัประถม-มธัยม 
ทนุละ 1,000 บำท,2,000 บำท และ 5,000 / ระดบัอดุมศกึษำ 10,000 บำท  

โดยในปี 2560 ทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำรฯมอบทุนกำรศึกษำแก่นกัเรียนที่เรียนดี มีควำมประพฤติดี แต่
ขำดแคลนทุนทรัพย์  จ ำนวนกว่ำ  104  ทุน  ทั่วประเทศไทย และในประเทศเพื่อนบ้ำน คือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว อีก 8  ทนุ   

เพรำะเรำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำของเยำวชน   ที่จะเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำประเทศชำติ
ในอนำคต ควบคู่ไปกบักำรพฒันำคณุภำพชีวิตของเด็ก และมุ่งมัน่เพื่อที่จะปลกูฝังคำ่นิยมให้แก่เยำวชนให้เห็นถึงคณุค่ำ
และควำมส ำคญัของกำรศึกษำ  ให้มีควำมสำมำรถและได้รับโอกำสทำงด้ำนกำรศึกษำ เพื่อที่จะเป็นก ำลงัหลกัและแรง
ขบัเคลื่อนท่ีส ำคญัของประเทศ เสริมสร้ำงชมุชนเข้มแข็ง สงัคมเป็นสขุ   ถือเป็นรำกฐำนของกำรเสริมสร้ำงให้คนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ เพื่อประกอบอำชีพ สร้ำงควำมมัน่คงแก่ตนเองและสงัคมอยำ่งยัง่ยืน 

นอกจาก 3 โครงการหลักในระดับประเทศ ดังกล่าวแล้ว เรายังมีโครงการในระดับชุมชนอื่นๆ ได้แก่ 

4. โครงการ เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี 
เป็นกำรจดักิจกรรมสำนสมัพนัธ์ในชมุชน โดยมุง่เน้นท่ีเด็กและเยำวชนในท้องถ่ิน โดยจะด ำเนินกำรจดัขึน้เนื่อง

ในโอกำส วนัเด็กแห่งชำติของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐำนผลิตหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ จงัหวดัเพชรบุรี , จังหวดั
สงขลำ และ จงัหวดัสมุทรสงครำม ซึ่งมีรูปแบบกำรจัดงำนสนัทนำกำร แจกของขวญั/ของรำงวลั และ เลีย้งอำหำร แก่
ผู้ เข้ำร่วมงำน  

โดยในปี 2560 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดั กิจกรรมวนัเด็กแหง่ชำติขึน้ภำยใต้  โครงการ เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี  
ให้กบัโรงเรียนในเขตพืน้ที่ใกล้เคียงกบัส ำนกังำน/โรงงำนผลติอำหำรสตัว์น ำ้  ทัง้ 3 จงัหวดั  คือ จงัหวดัเพชรบรีุ  , จงัหวดั 
สมทุรสงครำม และ จงัหวดั สงขลำ รวมทัง้สิน้ 6 โรงเรียน และ 1 องค์กำรบริหำรงำนสว่นต ำบล  
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เพรำะบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัเด็กและเยำวชนซึ่งเป็นทรัพยำกรบคุคลที่ส ำคญัของประเทศชำติ ใน
กำรที่จะพฒันำบ้ำนเมืองให้เจริญก้ำวหน้ำและมัน่คง เด็กและเยำวชนทกุคนควรได้รับกำรเอำใจใสจ่ำกครอบครัว ได้รับ
กำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีกำรพฒันำในด้ำนสขุภำพร่ำงกำยและจิตใจ ส่งเสริมให้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มี
ควำมรับผิดชอบยึดมัน่ในควำมซื่อสตัย์สจุริต มีควำมเมตตำเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่รู้จกัคนเสยีสละ สร้ำงควำมตระหนกัให้เด็กๆ 
ทกุคนเป็นคนดีของครอบครัวและชมุชนและประเทศชำติตอ่ไป 

5. โครงการ แบ่งปันรอยยิม้ สู่ ผู้สูงอายุ  
เป็นกำรจดักิจกรรมสำนสมัพนัธ์ในชุมชนเช่นเดียวกนั แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้สงูอำยใุนท้องถ่ิน  โดยจะด ำเนินกำรจดั

ขึน้เนื่องในโอกำสวนัผู้สงูอำยแุหง่ชำติ ของทกุปี ในชมุชนละแวกใกล้เคียงฐำนผลติหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ จงัหวดัเพชรบรีุ 
, จังหวดัสงขลำ และ จังหวดัสมุทรสงครำม ซึ่งมีรูปแบบกำรจัดงำนสนัทนำกำร แจกของขวญั/ของรำงวลั และ เลีย้ง
อำหำรผู้สงูอำยทุี่เข้ำร่วมงำน 

ในปี 2560 บริษัทได้ด ำเนินกำรจดั กิจกรรมวนัผู้สงูอำย ุขึน้ภำยใต้  โครงการ แบ่งปันรอยยิม้ สู่ ผู้สูงอายุ โดย
เข้ำร่วมโครงกำรกบักรมสง่เสริมสขุภำพผู้สงูอำยใุนชมุชนในต ำบลหนองชมุพล  จงัหวดัเพชรบรีุและกลุม่ผู้สงูอำย ุอ ำเภอ
ควนเนียงจงัหวดัสงขลำ โดยมีผู้สงูอำยใุนท้องถ่ินและหนว่ยงำนภำครัฐเข้ำร่วมโครงกำรทัง้สิน้กวำ่ 330 คน    

โดยโครงกำรดงักลำ่วเป็นกำรจดัให้ผู้สงูอำยไุด้มำพบปะกนัทกุๆเดือน ได้มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกนั ซึ่งโครงกำร
ดงักลำ่วจะสง่ผลให้ผู้สงูอำยไุด้รับกำรดแูลด้ำนอำรมณ์จิตใจและสงัคมที่ดี มีอำยยุืนยำวและมีคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ 

6. โครงการ รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ 
เป็นกำรจดักิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอบุตัิเหต ุในช่วงเทศกำลส ำคญั ได้แก่ วนัปีใหม ่วนัสงกรำนต์ โดยร่วมมือกบั

หนว่ยงำนรำชกำรท้องถ่ิน สถำนีต ำรวจทำงหลวงในท้องที่ใกล้เคียงฐำนกำรผลิตหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ จงัหวดัเพชรบรีุ , 
จังหวดัสงขลำ และ จังหวดัสมุทรสงครำม โดยรูปแบบกำรด ำเนินงำน เป็นกำรแจกของที่ระลึก (ม่ำนบังแดดรถยนต์) 
บริเวณซุ้มทำงหลวง หรือ จุดพกับริกำรประชำชน และหน่วยงำนภำยในองค์กร  เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรภำยใน
องค์กร และประชำชนทัว่ไปที่ใช้รถใช้ถนน ตระหนกัถึงควำมปลอดภยัในกำรขบัขี่ ที่จะส่งผลโดยตรงทัง้ต่อตนเอง และ 
ผู้อื่น 

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม 

7. โครงการ “ปลูกรัก ผูกใจ ให้ระบบนิเวศ” 
เป็นควำมร่วมมือของพนกังำนในองค์กรหนว่ยงำนรำชกำรในท้องถ่ินรวมถึงชมุชนรอบข้ำงในกำรร่วมกนัอนรัุกษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม  โดยกำรปลกูป่ำ และ ปลอ่ยลกูพนัธุ์สตัว์น ำ้สูร่ะบบนิเวศที่ขำดแคลน ที่บริษัทจดัขึน้
อย่ำงต่อเนื่องทกุปี  และมีกำรหมนุเวียนเปลี่ยนสถำนที่ไปแต่ละแห่งตำมควำมเหมำะสมทำงสภำพภมูิศำสตร์  ทัง้นีเ้พื่อ
เป็นกำรที่ปลูกฝังจิตส ำนึกให้บุคลำกรในองค์กร รวมถึง ประชำชน และหน่วยงำนที่เข้ำร่วม ตระหนักถึงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ตลอดจนระบบนิเวศ รวมถึงกำรใช้อยำ่งพอเพียงและรู้คณุคำ่ ให้คงอยูก่บัเรำไปอีกนำนแสนนำน  
 โดยฟืน้ฟทูรัพยำกรพนัธุ์สตัว์น ำ้  คืนสูร่ะบบนิเวศ  โดยกำรร่วมกนัปลอ่ยลกูพนัธ์สตัว์น ำ้ในแหลง่น ำ้ กำรปลกูป่ำ
ทดแทน เพื่อคงควำมอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ และเพิ่มห่วงโซอ่ำหำรให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้  ทัง้นีน้อกจำกจะเป็นกำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัดีโดยผำ่นกำรท ำกิจกรรมร่วมกนัแล้ว ยงัเป็นโครงกำรท่ีท ำให้บคุลำกรภำยในองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ 
และประชำชน  มีจิตส ำนกึรักษ์สิง่แวดล้อมให้คงอยูส่บืไปชัว่ลกูชัว่หลำน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะกรรมกำรได้ท ำกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้วสรุปได้วำ่จำกกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทในด้ำนตำ่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. กำรควบคมุภำยในองค์กร (Control Environment) 
2. กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
3. กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู (Information & Communication) 
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมกำรเห็นวำ่ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วอยำ่งเพียงพอแล้ว 

ทัง้นีฝ่้ำยตรวจสอบภำยในได้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  และหำกพบข้อบกพร่อง
ใดๆ ที่มีสำระส ำคญัจะท ำรำยงำนโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทได้แต่งตัง้ นำงสำวลดัดำวลัย์  กำญจนภูสิต ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งมี
ควำมรู้ด้ำนบัญชี  กำรตรวจสอบภำยในและผ่ำนกำรเข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ตรวจสอบภำยใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล  ซึ่งมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นวำ่  มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่วได้อยำ่งเหมำะสมเพียงพอ 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนมุตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหนง่หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษัทจะต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

ลกัษณะของรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งในปี 2560 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรำยกำรระหวำ่งกนั โดยเป็นไปตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำทีเ่ป็นธรรม ดงันี ้
 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

     
บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการระหว่างกัน  สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560  
1.1 บริษัท ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซีเนส จ ากดั 
(เดมิ ช่ือ บริษัท ไทย ดี มีเทอร์ จ ากดั) 

บริษัททีลกัซ์โกลบอล บิสซีเนส จ ากดั
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
และเรียกช าระแล้ว 

บริษัทฯ ขาย 
วตัถดุิบให้ทีลกัซ์โก
ลบอล บิสซี เนส 
จ ากดั 

*  รายได้คา่วตัถดุิบ                       99,990.00  บริษัทฯ ขายวตัถดุิบเป็นรายการ
ค้าปกติ ทัง้นีร้าคาขายก าหนด
โดยการอ้างองราคาตลาด 

1.2 บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ ากดั บริษัททีลกัซ์พาวเวอร์ จ ากดัเป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้ว 

บริษัทฯ ให้บริษัท ที
ลกัซ์ พาวเวอร์ 
จ ากดั กู้ยืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รับ                   9,999,522.00  อตัราดอกเบีย้ 6.0% 

      *  ดอกเบีย้ค้างรับ                 14,321,561.87    
      *  เงินให้กู้ยืม               166,658,700.00    
      *  ลกูหนีอ้ื่น                     286,450.00    
1.3 บริษัท พีพีเอส เอ็น จ ากดั บริษัทพีพี เอสเอ็น จ ากดัเป็นบริษัท

ยอ่ยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้ว 

บริษัทฯ ให้บริษัท พี
พีเอสเอ็น จ ากดั 
กู้ยืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รับ   34,570,149.13  อตัราดอกเบีย้ 2.5% , 6.5% , 
8.0% 

 
    *  ดอกเบีย้ค้างรับ                 53,968,628.71    
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      *  เงินให้กู้ยืม               598,786,772.48    
      *  ลกูหนีอ้ื่น                   1,711,062.00    
1.4 บริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จ ากดั บริษัทซูโ่ม ่พาวเวอร์  จ ากดัเป็นบริษัท

ยอ่ยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้ว 

บริษัทฯ ให้บริษัท ซู
โม ่พาวเวอร์ จ ากดั 
กู้ยืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รับ                   6,698,289.60  อตัราดอกเบีย้ 8.0% 

   *  ดอกเบีย้ค้างรับ                   7,285,586.87   
   *  เงินให้กู้ยืม                 83,728,620.00   
1.5 Geothermal Power A Companny 
Limited 

Geothermal Power A Company 
Limited เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบยีนและเรียกช าระแล้ว 

บริษัทฯ ให้บริษัท 
Geothermal 
Power A Compay 
Limited กู้ยืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รับ                 10,806,126.94  อตัราดอกเบีย้ 6.5% 

   *  ดอกเบีย้ค้างรับ                 10,806,126.95   
   *  เงินให้กู้ยืม               557,619,000.00   
1.6 Geothermal Power B Companny 
Limited 

Geothermal Power B Company 
Limited เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบยีนและเรียกช าระแล้ว 

บริษัทฯ ให้บริษัท 
Geothermal 
Power B 
Company Limited 
กู้ยืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รับ                   6,761,752.15  อตัราดอกเบีย้ 6.5% 

   *  ดอกเบีย้ค้างรับ                   6,761,752.15   
   *  เงินให้กู้ยืม               375,939,000.00   
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1.7 P Green Energy Company Limited P Green Energy Company Limited 
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
และเรียกช าระแล้ว 

บริษัทฯ ให้บริษัท P 
Green Energy 
Company Limited 
กู้ยืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รับ                       27,219.54  อตัราดอกเบีย้ 6.5% 

      *  ดอกเบีย้ค้างรับ                       27,219.54    
      *  เงินให้กู้ยืม                   3,809,700.00    
            
 
 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

    
บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการระหว่างกัน สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 

  1.1 บริษัท เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของ
บริษัทเอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป คิดเป็น
สดัสว่น ประมาณร้อยละ่ 14 ของทนุ
จดทะเบยีน 

บริษัทฯ ได้ลงทนุตัว๋
แลกเงิน 

*  ดอกเบีย้รับ                 17,725,621.76  

อตัราดอกเบีย้ 5-6.5% 

1.2 บริษัท นทูริกซ์  จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ มีกรรมการร่วมกนั บริษัทฯ มีรายการ
ขายสนิค้าและ
วตัถดุิบซือ้วตัถดุิบ 

*  รายได้ขายสนิค้า               213,034,112.79    

      *  ซือ้วตัถดุิบ                 77,289,432.86    
      *  ลกูหนีก้ารค้า                 11,729,779.56    

      
*  เจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่น                   4,250,222.73    

      *  คา่ที่ปรึกษา                   2,149,097.14    
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      รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม 

     

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั ประเภทรายการ  

 จ านวนเงนิ (บาท)  ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมรายการระหว่างกัน  สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560  

 1.1 M-Luxe Energy Co.,Ltd. M-Luxe Energy Co.,Ltd เป็นบริษัท
ร่วม ซึง่บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนและ
เรียกช าระแล้ว 

บริษัทยอ่ย ให้
บริษัท M-Luxe 
Energy Co.,Ltd. 
กู้ยืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รับ                   2,179,201.78  อตัราดอกเบีย้ 3% 

      *  ดอกเบีย้ค้างรับ                   2,505,828.16    
      *  เงินให้กู้ยืม                 72,451,500.00    
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน     
13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุลณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 

งบดุล

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108.49 4.70 73.20 2.05 48.29 1.23 92.60 4.13 25.35 0.71 14.71 0.36

เงินลงทุนชัว่คราว 594.47 25.74 1,775.08 49.73 418.69 10.65 431.98 19.27 1,775.08 49.79 418.69 10.18

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 150.27 6.51 189.73 5.32 193.79 4.93 126.26 5.63 213.85 6.00 281.58 6.85

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 96.30 4.17 -                   -              -              96.30 4.30 -                   -              -              

สินคา้คงเหลือ 363.76 15.75 222.53 6.23 217.86 5.54 343.75 15.34 222.53 6.24 217.86 5.30

สินหรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 23.98 1.04 21.42 0.60 29.66 0.75 7.43 0.33 5.72 0.16 4.56 0.11

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,337.28 57.91 2,281.96 63.93 908.27 23.11 1,098.31 49.01 2,242.53 62.91 937.39 22.80

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7.65 0.33 7.72 0.22 7.80 0.20 7.65 0.34 7.72 0.22 7.80 0.19

เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                    -              -                   -              -              28.01 1.25 3.00 0.08 3.00 0.07

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 39.19 1.70 0.53 0.01 0.00 45.00 2.01 -                   -              -              

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5.45 0.24 5.45 0.15 858.93 21.86 5.45 0.24 5.45 0.15 858.93 20.89

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ -                    -              -                   -              -              13.75 0.61 -                   -              -              

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -              61.60 1.73 72.45 1.84 160.00 7.14 539.36 15.13 1,515.74 36.87

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 3.36 0.15 10.38 0.29 10.38 0.26 11.24 0.50 10.38 0.29 10.38 0.25

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 874.55 37.87 908.69 25.46 1,494.46 38.03 833.81 37.21 701.88 19.69 663.22 16.13

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 8.92 0.39 75.09 2.10 123.47 3.14 8.70 0.39 8.25 0.23 10.44 0.25

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 32.47 1.41 43.13 1.21 39.78 1.01 28.70 1.28 37.46 1.05 34.79 0.85

คา่ความนิยม -                    -              19.08 0.53 16.26 0.41 -                   -              -                   -              -              

ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 205.86 5.24

เงินจ่ายล่วงหนา้ -                    -              144.64 4.05 181.85 4.63 -                   -              3.60 0.10 65.05 1.58

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.54 0.02 11.04 0.31 10.46 0.27 0.50 0.02 5.18 0.15 4.75 0.12

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 972.14 42.09 1,287.35 36.07 3,021.67 76.89 1,142.82 50.99 1,322.28 37.09 3,174.09 77.20

รวมสินทรัพย์ 2,309.42             100.00          3,569.31            100.00          3,929.94            100.00          2,241.13            100.00          3,564.81            100.00          4,111.48            100.00          

2558 2559 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2559 2560
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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 

งบดุล 2558 2559 2560 2558 2559 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 184.52               7.99             -                   -              408.76               10.40           150.00               6.69             -                   -              408.76               9.94             

เจ้าหน้ีทรัสตรี์ซีทส์และเจ้าหน้ีแพค็ก้ิงเครดิต 78.48                 3.40             -                   -              -              78.48                3.50             -                   -              -              

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 154.31               6.68             120.75               3.38             163.94               4.17             130.44               5.82             115.17               3.23             156.79               3.81             

เจ้าหน้ีคา่หุน้ 22.50                 0.97             -                   -              -              22.50                1.00             -                   -              -              

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              1.54                  0.04             -              -                   -              -                   -              -              

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 248.27               10.75           248.27               11.08           -                   -              -              

 เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 40.18                1.02             40.18                0.98             

หุน้กู-้ส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี -                    -              496.72               13.92           983.83               25.03           -                   -              496.72               13.93           983.83               23.93           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว-ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.82                   0.04             0.92                  0.03             1.87                  0.05             0.82                  0.04             0.92                  0.03             1.87                  0.05             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                    -              0.12                  0.00             2.86                  0.07             -                   -              -                   -              1.85                  0.04             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2.87                   0.12             10.01                0.28             6.27                  0.16             2.03                  0.09             2.84                  0.08             4.19                  0.10             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 691.77               29.95           630.06               17.65           1,607.71            40.91           632.54               28.22           615.65               17.27           1,597.46            38.85           

รับเงินล่วงหนา้คา่หุน้ 11.25                 0.49             -                   -              -              -                   -              -                   -              -              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถานบนัการเงิน -              

เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 606.49               15.43           606.49               14.75           

หุน้กู-้สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี -                    -              979.06               27.43           258.98               6.59             -                   -              979.06               27.46           258.98               6.30             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 1.43                   0.06             1.49                  0.04             3.06                  0.08             1.43                  0.06             1.49                  0.04             3.06                  0.07             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                    -              127.68               3.58             60.35                1.54             -                   -              126.47               3.55             59.29                1.44             

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 10.87                 0.47             11.67                0.33             13.55                0.34             9.96                  0.44             11.67                0.33             13.55                0.33             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 23.55                 1.02             1,119.90            31.38           942.43               23.98           11.39                0.51             1,118.69            31.38           941.36               22.90           

รวมหนีสิ้น 715.32               30.97           1,749.96            49.03           2,550.14            64.89           643.93               28.73           1,734.34            48.65           2,538.82            61.75           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 

งบดุล

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ทุนเรือนหุน้

  ทุนจดทะเบียน 568.45               24.61           568.45               15.93           568.45               14.46           568.45               25.36           568.45               15.95           568.45               13.83           

  ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 563.05               24.38           563.05               15.77           563.05               14.33           563.05               25.12           563.05               15.79           563.05               13.69           

 ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 489.12               21.18           489.12               13.70           489.12               12.45           489.12               21.82           489.12               13.72           489.12               11.90           

 ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 41.48                 1.80             41.48                1.16             41.48                1.06             41.48                1.85             41.48                1.16             41.48                1.01             

ก าไรสะสม

  จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฏหมาย 56.85                 2.46             56.85                1.59             56.85                1.45             56.85                2.54             56.85                1.59             56.85                1.38             

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 432.75               18.74           673.82               18.88           424.26               10.80           451.98               20.17           679.04               19.05           573.27               13.94           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1.60) (0.07) (4.97) (0.14) (194.95) (4.96) (5.28) (0.24) 0.93                  0.03             (151.11) (3.68)

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,581.65             68.49           1,819.35            50.97           1,379.81            35.11           1,597.20            71.27           1,830.47            51.35           1,572.66            38.25           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย 12.45                 0.54             -                   -              -                   -              -                   -              -                   -              -                   -              

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,594.10             69.03           1,819.35            50.97           1,379.81            35.11           1,597.20            71.27           1,830.47            51.35           1,572.66            38.25           

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,309.42             100.00          3,569.31            100.00          3,929.95            100.00          2,241.13            100.00          3,564.81            100.00          4,111.48            100.00          

2559 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี 2558 – 2560 

งบก าไรขาดทุน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายไดจ้ากการขาย 1,674.60 98.35 1,511.29 67.46 1,822.33 97.20 1,673.26      97.95     1,500.85      67.47     1,790.73      94.04     

ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -             -          649.04          28.97     4.82           0.26          -             -        649.04        29.18     4.82            0.25       

ดอกเบ้ียรับ 12.55          0.74        39.43           1.76      26.20          1.40          12.22          0.72       56.95          2.56       92.82          4.87       

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -             -          11.11           0.50      -           2.03            0.12       -             -        -        

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -             -          21.00           0.94      -           -             -        -             -        -        

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ืยน -             -          -              -        -           -             -        6.31            0.28       -        

รายไดอ่ื้น 15.46 0.91 8.31 0.37 21.52 1.15 20.70          1.21       11.21          0.50       15.88          0.83       

รวมรายได้ 1,702.61 100.00 2,240.18 100.00 1,874.86 100.00 1,708.21 100.00 2,224.36 100.00 1,904.25 100.00

ตน้ทุนขาย 1,493.39      87.71       1,295.06       57.81     1,521.68     81.16        1,492.36      87.36     1,286.14      57.82     1,498.39      78.69     

คา่ใชจ่้ายในการขาย 43.69          2.57        47.52           2.12      73.88          3.94          43.59          2.55       47.52          2.14       73.88          3.88       

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 154.03        9.05        161.29          7.20      218.67        11.66        153.73        9.00       146.96        6.61       182.01        9.56       

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -             -          -              -        -           -             -        152.00        6.83       118.80        6.24       

ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัย่อย -             -          -              -        -           -             -        104.39        4.69       -             -        

ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เคร่ืองจกัร -             -          71.10           3.17      15.10          0.81          -             -        71.10          3.20       12.07          0.63       

ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ความนิยม -             -          201.00          8.97      -           -             -        -             -        -        

ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 25.58          1.36          

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 36.60          2.15        -              -        -           36.60          2.14       -             -        -        

คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 98.05          5.23          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ืยน 3.19            0.19        19.12           0.85      61.56          3.28          3.19            0.19       -             -        16.87          0.89       

รวมค่าใช้จ่าย 1,730.90 101.66 1,795.09 80.13 2,014.51 107.45 1,729.47 101.24 1,808.11 81.29 1,902.02 99.88

2558 2559 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 
ส าหรับปี 2558 – 2560 

งบก าไรขาดทุน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   คา่ใชจ่้ายทางการเงินและรายได(้คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (28.29) (1.66) 445.10 19.87 (139.64) (7.45) (21.26) (1.24) 416.25 18.71 2.23 0.12

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5.81) (0.34) (15.45) (0.69) (0.61) (0.03) -             -        -        -        

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงินและรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (34.10) (2.00) 429.65 19.18 (140.26) (7.48) (21.26) (1.24) 416.25 18.71 2.23 0.12

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (11.43) (0.67) (73.61) (3.29) (104.97) (5.60) (11.43) (0.67) (73.56) (3.31) (104.97) (5.51)

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนรายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (45.53) (2.67) 356.04 15.89 (245.23) (13.08) (32.69) (1.91) 342.69 15.41 (102.74) (5.40)

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 8.47 0.50 (116.32) (5.19) (4.33) (0.23) 8.47 0.50 (116.05) (5.22) (3.03) (0.16)

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (37.06) (2.18) 239.72 10.70 (249.56) (13.31) (24.22) (1.42) 226.64 10.19 (105.77) (5.55)

การด าเนนิงานทีย่กเลกิ

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (7.57) (0.44) (7.40) (0.33) 0.00 -             -        -        -        

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี (44.63) (2.62) 232.32 10.37 (249.56) (13.31) (24.22) (1.42) 226.64 10.19 (105.77) (5.55)

2558 2559 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 – 2560 

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กระแสเงนิสดจากกจิการด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (45.53) 356.03 (245.23) (32.69) 342.69 (102.74)

บวก ขาดทุนก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (7.20) (7.45) -         -             -              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (52.73) 348.58 (245.23) (32.69) 342.69 (102.74)

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด านนิงาน

  คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 103.47 102.06 102.27 97.26 91.83 78.56

  ตดัจ  าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกตัว๋แลกเงิน -              1.00 -            -         1.00 -              

  ตดัจ  าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ -              7.54 9.04 -         7.54 9.04

  หน้ีสูญและคา่เผ่ือหน้ีสูญสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั ) (2.76) 1.44 17.58 (2.76) 1.44 17.58

  การปรับลดมูลคา่สินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั ) 5.66 (4.85) (2.15) 5.58 (4.95) (2.15)

  ตดัจ  าหน่ายสินคา้คงเหลือ 0.87 -             0.97           0.33 -             0.97            

  ก  าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่หลกัทรัพย์เพ่ือคา้ 27.47 (643.04) -            27.47 (643.04) -              

  ก  าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -              -             -            -              

  ก  าไร(ขาดทุน)จากการขายหลกัทรัพย์เพ่ือคา้ 11.80 (2.33) -            11.80 (2.33) -              

  ก  าไร(ขาดทุน)จากการขายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (2.42) (3.66) (4.82) (2.42) (3.66) (4.82)

  ก  าไร(ขาดทุน)จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -              -             -            -         -             

  ตดัจ  าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 0.23 -             0.67           -         -             0.67            

  ตดัจ  าหน่ายสินทรัพย์ถาวร -              0.04 -            -         0.04

  ก  าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (8.82) 0.16 (2.31) (8.64) 0.17 (1.74)

  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -             -            -         152.00 118.80

  ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของมูลคา่เงินลงทุนในบริษทัย่อย -              -             -            -         104.39

  ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเคร่ืองจกัร -              71.10 15.10 -         71.10 12.07

  ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม -              201.00 -            -         -             

 ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน -              -             25.58

  ก  าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -              (11.11) -            (2.03)

 คา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือบริษทัย่อย -              -             97.94

  ก  าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -              (21.00) -            -         -             

  ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนบริษทัร่วม 5.81 15.45 0.61 -         -             

  ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 0.07 2.95 1.87 2.02 2.80 1.87

  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือคา้ -              (0.12) (0.12) -         (0.12) (0.12)

  ก  าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (0.05) 25.52 50.59 (0.04) (6.82) 7.15

  ดอกเบ้ียรับ (12.55) (39.46) (26.20) (12.22) (56.95) (92.82)

  คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10.96 65.64 93.93 9.72 64.53 93.92

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบกระแสเงนิสด
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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 – 2560 

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน 87.00 116.91 135.31 93.36 121.67 136.24

สินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

  ลูกหน้ีการคา้/ลูกหน้ีอ่ืน/ลูกหน้ีระยะยาว 12.88 (44.06) (43.80) 17.78 (40.46) (43.07)

  สินคา้คงเหลือ (48.41) 124.61 5.86 (42.95) 126.16 5.86

  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (13.97) 3.64 9.69 0.57 4.75 1.16

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (0.06) (3.73) (0.09) (0.06) (4.68) (0.24)

หนีสิ้นด าเนนิงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

  เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน (34.02) (37.27) 28.36 (43.11) (27.41) 37.11

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1.20) 8.29 (4.42) (1.29) 0.81 1.34

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5.77) (0.56) 0.00 (5.77) (0.56) 0.00

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (3.55) 167.83 130.91 18.54 180.28 138.39

  จ่ายดอกเบ้ีย (2.62) (41.77) (93.25) (1.98) (42.47) (93.20)

  จ่ายภาษีเงินได้ (7.24) (0.73) (28.01) (7.23) (0.63) (27.71)

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนนิงาน (13.41) 125.33 9.65 9.33 137.18 17.49

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบกระแสเงนิสด
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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 – 2560 

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (6.61) (0.07) (0.07) (6.61) (0.07) (0.07)

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว -หลกัทรัพย์เพ่ือคา้ (351.54) (54.53) -            (351.54) (54.53)

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพย์เพ่ือคา้ 248.71 36.80 -            248.71 36.80

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว -หลกัทรัพย์เผ่ือขาย (776.57) (2,503.26) (2,346.83) (776.57) (2,503.26) (2,346.83)

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 750.45 2,220.12 2,172.87 750.45 2,220.12 2,172.87

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวอ่ืน (477.24) (1,057.00) (110.60) (314.74) (1,057.00) (110.60)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวอ่ืน 160.00 841.11 601.33 160.00 677.00 601.33

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) -              (61.59) (15.54) (160.00) (470.54) (1,095.18)

เงินสดรับช าระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -             -            -         160.00

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) (96.30) (119.89) -            (96.30) (119.89)

คา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือบริษทัย่อยย (หมายเหตุ 12.2.8) -              -             (97.94)

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือลงทุนในบริษทัย่อย (1.11) (253.06) (760.60) (1.11) (100.00)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม (22.50) (23.27) -            (22.50) (22.50)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 22.50 23.51 10.87 22.50 23.51 10.87

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -              30.88 14.12 -         30.88 14.12

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด -              -             2.00 2.00

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง 6.00 -            6.00 -             

เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ -              -             -            (13.75) -             

เงินสดรับล่วงหนา้คา่หุน้ 11.25 -             -            -         -             

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -              -             -            -         -             

ซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (64.71) (83.07) (163.35) (52.72) (28.44) (42.95)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 11.58 0.85 2.34 11.05 0.83 2.34

เงินสดจ่ายช าระเจ้าหน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ -              -             (65.64) (0.45)

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.21) (0.83) (5.21) (0.16) (0.74) (3.46)

เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่โรงงานไฟฟ้า -              (76.06) -            -         -             

เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินทรัพย์ -              (3.60) (92.45) -         (3.60) (61.45)

เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน -              (64.98) (5.42) -         -             

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือคา้ -              0.12 0.12 -         0.12 0.12

ดอกเบ้ียรับ 9.98 31.89 22.96 9.00 27.71 24.43

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (576.32) (1,115.95) (837.04) (588.28) (1,183.59) (832.92)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบกระแสเงนิสด
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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 – 2560 

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -              -             558.20 558.20

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 172.79 (139.64) (150.00) 150.00 (150.00) (150.00)

เจ้าหน้ีทรัสตรี์ซีทส์และเจ้าหน้ีแพค็ก้ิงเครดิตเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (32.72) (78.48) -            (32.72) (78.48)

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียยวขอ้งกนัลดลง -              -             (1.54)

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 240.61 (255.43) -            240.61 (255.11)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -              -             639.61 639.61

เงินสดรับจากหุน้กู้ -              1,663.85 258.59 -         1,663.85 258.59

ช าระคืนหุน้กู้ -              (200.00) (500.00) -         (200.00) (500.00)

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว (0.82) (1.10) (1.60) (0.21) (1.10) (1.60)

เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 290.14 -             -            290.14 -             

เงินปันผลจ่าย 0.00 -             -            0.00 -             

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 669.99 989.20 803.25 647.81 979.16 804.79

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง -              (19.97) (0.77) -         -             -              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 80.25 (21.39) (24.91) 68.86 (67.25) (10.64)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 28.24 108.49 73.20 23.74 25.35           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวดจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ (13.50) (13.90) -            -         92.60

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 94.99 73.20 48.30 92.60 25.35 14.71

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบกระแสเงนิสด
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ เปรียบเทยีบปี 2558 – 2560 
 

 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพะกิจการ 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

  อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.93 3.62 0.56 1.74 3.64 0.59 

  อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 1.41 3.27 0.43 1.19 3.28 0.45 

  อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 10.91 9.65 10.31 12.74 10.46 10.29 

  ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 33.01 37.30 35.13 28.25 34.40 34.97 

  อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้(เทำ่) 8.81 9.42 9.13 9.88 10.47 9.08 

  ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 40.85 38.23 39.44 36.45 34.37 39.63 

  Cash Cycle (วนั) 74.80 80.55 76.97 70.26 79.28 77.59 

  อตัรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ (เทำ่) 4.36 4.42 6.91 4.59 4.54 6.80 

  ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วนั) 82.64 81.49 52.09 78.45 79.25 52.90 

  อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่) 0.73 0.42 0.46 0.75 0.42 0.44 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  

  อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 10.82 14.31 16.50 10.81 14.31 16.33 

  อตัรำก ำไรสทุธิ (%) -2.67 15.37 -13.69 -1.45 15.10 -5.91 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) -1.93 6.51 -6.35 -1.08 6.36 -2.57 

  อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -2.80 12.77 -18.09 -1.52 12.38 -6.73 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio) 

  อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.45 0.96 1.85 0.40 0.95 1.61 

  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) -2.98 5.84 -1.34 -1.86 5.66 0.02 

  อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) - - 
 

- - 
 อัตราส่วนอื่นๆ             

  ก ำไรสทุธิตอ่หุ้นเฉลี่ย (บำท) -0.08 0.41 -0.44 -0.04 0.40 -0.19 

  ก ำไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) -0.08 0.41 -0.44 -0.04 0.40 -0.19 

  มลูคำ่ตำมบญัชีสทุธิตอ่หุ้น (บำท) 2.83 3.23 2.45 2.84 3.25 2.79 



บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  101 
 
 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 
ปี 2560 บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั(มหำชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรำยได้รวม เทำ่กบั 

1,874.86 ล้ำนบำท ลดลง 365.32 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.31 เมื่อเทียบกบัปีที่ผำ่นมำ ซึง่ประกอบด้วยรำยได้
จำกธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้ อำหำรสตัว์เลีย้ง  เทำ่กบั 1,790.85 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรผลติและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้
พลงังำนควำมร้อนใต้ภิภพ ในประเทศญ่ีปุ่ นและบริษัทยอ่ย เทำ่กบั 31.47 ล้ำนบำท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 
19.31 และร้อยละ 201.44 ตำมล ำดบัเมื่อเทียบกบัปีก่อน และมีรำยได้อื่นรวมเทำ่กบั 52.54 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ ผล
ประกอบกำรของบริษัท และบริษัทยอ่ย มีผลขำดทนุสทุธิรวม 249.57 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ  207.43 เมื่อเทียบกบัปี
ก่อน สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรรับรู้รำยกำร ตำมเกณฑ์ทำงบญัชีดงันี ้

1.1) ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ ของเคร่ืองจกัรจ ำนวนประมำณ 15 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นขำดทนุจำก
กำรด้อยค่ำของเคร่ืองจกัรในกำรผลิตอำหำรสตัว์น ำ้ จ ำนวน 12 ล้ำนบำท เนื่องจำกเคร่ืองจกัรดงักล่ำว
ไมไ่ด้ผลติสินค้ำที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดแล้วจึงได้หยดุกำรผลติมำเกินกวำ่ 5 ปี โดยบริษัทได้ปฏิบตัิตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีเร่ืองกำรด้อยคำ่สนิทรัพย์ ซึง่ผลของกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีคือมลูคำ่ที่คำด
ว่ำจะได้รับต ่ำกว่ำมูลค่ำทำงบัญชี ส่วนจ ำนวน 3 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ที่ใช้ด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำในบริษัทย่อยต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ จึงได้
พิจำรณำบนัทกึด้อยคำ่ดงักลำ่วตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ได้ก ำหนดเกณฑ์ไว้    

1.2) ขำดทนุจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยคำ่ของต้นทนุกำรซือ้ธุรกิจที่ยงัไมไ่ด้ปันสว่นจ ำนวน 25 ล้ำนบำท ในงบกำรเงิน
รวม  รับรู้จำกกำรด้อยคำ่เมื่อมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสนิทรัพย์มีมลูค่ำต ่ำกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์นัน้ ทัง้นีมู้ลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับหมำยถึงมลูค่ำยตุิธรรมหกัต้นทนุในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มลูค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสงูกว่ำ ในกำรประเมิณมลูค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดวำ่จะได้รับจำกสนิทรัพย์และค ำนวณคิด
ลดเป็นมลูคำ่ปัจจบุนั ซึง่บริษัทและบริษัทยอ่ยใช้แบบจ ำลองกำรประเมิณมลูคำ่ที่ดีที่สดุของผู้ประเมิณที่มี
มำตรฐำนสงู ซึ่งท ำให้แบบจ ำลองประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับค ำนึงถึง
กำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบัน ท ำให้มีกำรหกัมูลค่ำกระแสเงินสดออกไปเพื่อกันควำม
เสีย่งจำกสภำพคลอ่งเนื่องจำกไม่ใช่บริษัทในตลำดหลกัทรัพย์  ประมำณกำรกระแสเงินสดที่ได้จึงอำจลด
ต ่ำลงเพื่อสะท้อนควำมเสีย่งท ำให้เกิดผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ดงักลำ่ว 

           หนว่ย:ล้านบาท 

คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 4 บริษัท รวม 

Value in use before adjusted กระแสเงินสดในอนาคต 713 
Less : Non listed Discount factor 15% (106) 
Value in use after adjusted กระแสเงินสดในอนาคต 607 
Add:  Other Adjustment 4 
Value in use กระแสเงินสดในอนาคต 611 

Carrying amount เงินลงทนุ 636 
Impairment (25) 
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1.3) นอกจำกนีผ้ลกระทบดงักลำ่วท ำให้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำทำงบญัชีของเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยที่ญ่ีปุ่ นท ำให้เกณฑ์ทำงบญัชีต้องพิจำรณำบนัทึกค่ำเผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินให้กู้ยืมอีกจ ำนวน 
119 ล้ำนบำท ในก ำไรขำดทุน ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
ดงัตารางดงันี ้

          หนว่ย : ล้านบาท 

 กำรค ำนวณคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินกู้ยืมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  รวม 

Value in use กระแสเงินสดในอนาคต 1,609 
Total Investment (Loan + Interest) 1,980 

Impairment (371) 

Set up at 31/12/59 252 
Set up at 31/12/60 119 

 
1.4) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น จ ำนวนประมำน 61 ล้ำนบำท เกิดจำกบริษัทฯ ให้บริษัทยอ่ยที่ญ่ีปุ่ นกู้ยืมเงิน 

เพื่อลงทนุในโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ นซึง่มีสกลุเงินเป็นเยนท ำให้เกิดผลตำ่งจำก
อตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงวนัที่เกิดรำยกำร กับวนัสิน้งวดบัญชี อย่ำงไรก็ตำมผลขำดทุนดังกล่ำวยังไม่
เกิดขึน้จริง 

1.5) บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัหำบริษัทท่ีมีโรงไฟฟำ้ที่ประเทศญ่ีปุ่ น จ ำนวนทัง้สิน้ 98 ล้ำนบำท (320 ล้ำน
เยน) ซึ่งบนัทึกรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยอื่นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำบริษัทที่มี
โรงไฟฟ้ำที่ประเทศญ่ีปุ่ น ไมส่ำมำรถน ำไปบนัทกึเป็นสว่นหนึง่ของสนิทรัพย์โรงไฟฟำ้ได้ ดงันัน้จึงต้องแยก
คำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วบนัทกึในงบก ำไรขำดทนุทัง้หมด 

 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 
ผลการด าเนินงาน 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

รายไดจ้ากการขายอาหารสตัว์ 1,674.60  98.35% 1,501.29  67.02% 1,790.85  95.52%

รายไดจ้ากการขายอาหารแปรรปูแชแ่ข็ง -            -        -            -        -        

รายไดจ้ากฟารม์เพาะเลีย้ง -            -        -            -        -        

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า -            -        10.00        0.45% 31.48        1.68%

อืน่ๆ -            -        -            -        -        

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,674.60  98.35% 1,511.29  67.46% 1,822.33  97.20%

ดอกเบีย้รับ 12.55        0.74% 39.43        1.76% 26.20        1.40%

ก าไรจากเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ -            -        649.04      28.97% 4.82          0.26%

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน บ.ย่อย -            -        11.11        0.50% -        

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน บ.รว่ม -            -        21.00        0.94% -        

รายไดอ้ืน่ๆ 15.46        0.91% 8.31          0.37% 21.52        1.15%

รวมรายได้ 1,702.61  100.00% 2,240.18  100.00% 1,874.86  100.00%

รายได้
2558 2559 2560
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รายได้จากการขาย 
ในปี 2558  ปี 2559 และส ำหรับปี 2560 กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยเป็นจ ำนวน  1,674.60 ล้ำนบำท 

1,511.29 ล้ำนบำท และ 1,822.33 ล้ำนบำทตำมล ำดบั ซึ่งประกอบด้วยรำยได้ จำกกำรขำยอำหำรสตัว์น ำ้ อำหำร
สตัว์เลีย้ง  และธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้ ซึง่รำยได้หลกัของบริษัทมำจำกรำยได้จำกกำรขำยอำหำรสตัว์น ำ้ 

ส ำหรับปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้ และอำหำรสตัว์เลีย้งเทำ่กบั 1,790.85 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.31 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน รำยได้จำกธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้และอำหำรสตัว์เลีย้ง ในปี 2560 เพิ่มขึน้ 
เนื่องจำกแนวทำง กำรแก้ปัญหำโรคตำยดว่น หรืออีเอ็มเอส (EMS) โดยกำรปรับปรุงฟำร์มและกำรจดักำรกำรเลีย้งที่
มีประสทิธิภำพ ท ำให้ลดควำมเสยีหำยจำกโรคระบำด ท ำให้ภำพรวมผลผลติตอ่ไร่สงูขึน้ จึงท ำให้รำยได้จำกกำรขำย
อำหำรกุ้ง เพิม่ขึน้ร้อยละ 77.82 เมื่อเทียบกบัปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมโดยรวมอตุสำหกรรมกำรเลีย้งกุ้ง มีโนวโน้มวำ่ยงัคง
เติบโตขึน้เนื่องจำกควำมต้องกำร ของตลำดโลกยงัคงด ี

สถำนกำรณ์อตุสำหกรรมกุ้งของประเทศไทย ปี 2560 มีผลผลติกุ้งโดยรวมประมำณ 300,000 ตนั 
ใกล้เคยีงกบัปีที่แล้ว ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกสภำพอำกำศแปรปรวน ฝนตกชกุ และน ำ้ทว่มในหลำยพืน้ท่ี อยำ่งไรก็ตำม 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำโรคตำยดว่น หรืออีเอ็มเอส (EMS) โดยกำรปรับปรุงฟำร์มและกำรจดักำรกำรเลีย้งที่มี
ประสทิธิภำพ ท ำให้ลดควำมเสยีหำยจำกโรคระบำด ท ำให้ภำพรวมผลผลติตอ่ไร่สงูขึน้ โดยประมำณกำรผลผลติกุ้ง
ประเทศไทย ปี 2560 ประมำณ 300,000 ตนั ผลผลติกุ้งปี 2560 มีผลผลติใกล้เคียงกบัปี 2559 ซึง่ต ่ำกวำ่ทีค่ำดกำรณ์
ไว้เลก็น้อย ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกสภำพอำกำศแปรปรวน อยำ่งไรก็ตำม ในปี 2560 ถือวำ่เกษตรกรประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรเลีย้ง ได้ผลผลติตอ่ไร่สงูขึน้ จำกกำร พฒันำระบบกำรเลีย้งเพื่อแก้ปัญหำโรคระบำด EMS สว่นผลผลติกุ้งทัว่
โลกคำดวำ่จะอยูท่ี่ประมำณ 2.768 ล้ำนตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 5 ขณะที่กำรสง่ออกจำกข้อมลูกำรสง่ออกกุ้งเดือน
มกรำคม – ตลุำคม ปี 2560 อยูท่ี่ 167,418 ตนั มลูคำ่ 56,105 ล้ำนบำท เทียบกบัชว่งเวลำเดยีวกนัของปี 2559 
ปริมำณเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.03 มลูคำ่เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.98 

แนวโน้มอตุสำหกรรมกุ้ง ปี 2561 ถึงแม้วำ่เกษตรกรจะยงัมีกำรปรับวิธีกำรเลีย้งใหมแ่ล้วแตก็่ยงัมีปัญหำ
โรคระบำด โดยเฉพำะขีข้ำวและตวัแดงดวงขำว อยำ่งไรก็ตำม คำดวำ่ในปี 2561 สถำนกำรณ์นำ่จะดีขึน้ เพรำะปัจจยั
ตำ่งๆ ทัง้เร่ืองโรค และภมูิอำกำศมีแนวโน้มไปในทำงที่เอือ้ตอ่สภำวะกำรผลติ ในปี 2561 คำดกำรณ์ผลผลติกุ้ง
ประเทศไทยประมำณ 330,000 ตนั เพิ่มขึน้จำกปี 2560 ประมำณ 10% และมีมลูคำ่สง่ออกกวำ่ 6 หมื่นล้ำนบำท 
ขยำยตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2560  10% เช่นกนั ขณะที่รำคำกุ้งทีเ่กษตรกรขำยได้ในปี 2560 โดยเฉลีย่ใกล้เคียงกบัปี 2559 
และหวงัรำคำในปี 2561 จะยงัมีเสถียรภำพและเกษตรกรอยูไ่ด้ จำกผลผลติกุ้งไทยไมเ่พิม่ขึน้มำก และปริมำณ
ผลผลติกุ้งของโลกไมเ่พิ่มขึน้มำกนกั สรุปอตุสำหกรรมกุ้งไทยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึน้ กลำ่วคือเกษตรกรอยูไ่ด้ มีคน
มำซือ้เพรำะรำคำสมเหตสุมผล และปี 2561 ควำมต้องกำรกุ้งของตลำดโลกยงัดี 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมอำหำรปลำปี 2560 ภำพรวมอุตสำหกรรมกำรเลีย้งปลำในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ
ในช่วงคร่ึงปีแรกอตุสำหกรรมกำรเลีย้งปลำยงัคงประสบปัญหำปริมำณปลำเนือ้ล้นตลำดที่สง่ผลโดยรวมตอ่รำคำปลำ
ตกต ่ำลง เกษตรกรลดปริมำณกำรเลีย้งลงรวมถึงภำวะน้ำท่วมอย่ำงหนกัในเขตพืน้ที่ภำคใต้และผลกระทบจำกควำม
ชดัเจนเก่ียวกบัพ.ร.บ.กำรเดินเรือกรมเจ้ำท่ำจึงสง่ผลให้เกษตรกรชะลอกำรลงเลีย้งปลำชุดใหม่เพื่อรอดสูถำนกำรณ์  
ในช่วงไตรมำส 3-4 ของปี 2560 สถำนกำรณ์โดยรวมเร่ิมปรับตวัดีขึน้เนื่องจำกผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยอำหำรส ำหรับกำร
เพำะเลีย้งปลำสว่นใหญ่เห็นว่ำ อตุสำหกรรมกำรเพำะเลีย้งปลำในช่วงไตรมำส 2 ที่ผ่ำนมำถือเป็นจุดต ่ำสดุ สภำวะ
ปลำเนือ้ล้นตลำดคลี่คลำยลงเกษตรกรจึงหนัมำเร่ิมลงปลำชุดใหม่อย่ำงต่อเนื่องปริมำณน ำ้ในแหล่งน ำ้ธรรมชำติ
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เพิ่มขึน้เหมำะสมต่อกำรเพำะเลีย้งปลำจึงสง่ผลให้ภำวะกำรแข่งขนัด้ำนรำคำและคณุภำพอำหำรกลบัสู่ภำวะปกติ 
เพื่อให้สำมำรถรักษำและเพิ่มสว่นแบง่กำรตลำดให้ได้มำกที่สดุ อยำ่งไรก็ตำมสถำนกำรณ์กำรเลีย้ง ยงัคงถกูควบคมุ
ด้วยระบบกำรเลีย้งโดยกำรจ ำกัดปริมำณกำรให้อำหำร  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภำวะปลำล้นตลำดอีกครัง้ แนวโน้ม
สถำนกำรณ์อตุสำหกรรมอำหำรปลำปี 2561  กำรเลีย้งปลำยงัคงทรงตวั เนื่องด้วยปัจจยัหลกัเร่ืองตลำดปลำรองรับ
ผลผลติ รวมถึงกำรท ำตลำดอำหำรปลำของบริษัทขนำดเล็ก และบริษัทจ้ำงผลิตที่ท ำตลำดด้วยอำหำรรำคำต ่ำ บวก
กบัเครดิต  กำรแขง่ขนัจึงยงัคงมสีงูอย่ำงตอ่เนื่อง   ด้ำนปัจจยัทำงธรรมชำติ   ไมว่ำ่จะเป็นภำวะภยัแล้ง   หรือภำวะน ำ้
ทว่ม  จะเป็นตวัแปรส ำคญัซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อปริมำณกำรเลีย้ง และปริมำณกำรใช้อำหำรโดยรวม  กำรเลีย้งปลำ
ในปี 2561 คำดวำ่จะขึน้กบักลุม่กำรเลีย้งดงันี ้

• รูปแบบครบวงจรตัง้แตจ่ ำหนำ่ยลกูพนัธุ์ปลำจนถึงจบัปลำเนือ้จำกเกษตรกรเพือ่จ ำหนำ่ยในลกัษณะกำร
ประกนัรำคำ 

•  ฟำร์มตรงขนำดกลำง และใหญ่ ที่มีตลำดปลำเนือ้เป็นของตวัเอง 
•  ฟำร์มขนำดเล็ก และเกษตรกร จะเข้ำเลีย้งปลำ ในลกัษณะโครงกำร ร่วมกับบริษัท หรือฟำร์มขนำด

กลำงและขนำดใหญ่ ท่ีมีกำรท ำตลำดแบบครบวงจร 
บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรก ำหนดแนวทำงกำรท ำตลำดเพื่อรักษำและเพิ่มสว่นแบ่งทำงกำรตลำดโดย

กำรรักษำมำตรฐำน ของสินค้ำให้ตรงต่อควำมต้องกำรและเหมำะสมต่อกำรเพำะเลีย้งของเกษตรกรในแต่ละพืน้ที่
และกำรให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือเกษตรกรในด้ำนวิชำกำรเพื่อกำรเพำะเลีย้งและสนับสนุนในกำรหำแหล่งกำร
ระบำยปลำเนือ้เพื่อช่วยให้เกษตรกรสำมำรถพยุงรำคำปลำไม่ให้ตกต ่ำลงจนส่งผลกระทบต่อภำวกำรณ์เลีย้งปลำ
โดยรวม 

ส ำหรับกำรรับจ้ำงผลิตอำหำรสตัว์เลีย้ง ทัง้โรงงำนเพชรบุรี และโรงงำนสงขลำ สำมำรถผลิตได้มำกขึน้
อยำ่งตอ่เนื่อง จึงท ำให้รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติอำหำรสตัว์เลีย้งเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 76.50 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

ส ำหรับธุรกิจพลงังำนไฟฟ้้ำควำมร้อนใต้พิภพบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้พลงังำน
ควำมร้อน ใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ PPSN 
Company Limited, SUMO Power Company Limited, SNS Power  Company Limited, Fino Binary Power 
Plant Limited Liability Company, Lena Power Station No.1 Limited Liability Company, No.1 Limited 
Liability Company,  ในปี 2560 มียอดจ ำหนำ่ยเทำ่กบั 31.47 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.72 ของยอดขำยรวมของทัง้
บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟำ้ทัง้หมด 23 โครงกำร  และสำมำรถรับรู้รำยได้แล้ว 15 โครงกำร   

สถำนกำรณ์ธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำ ในเดือนมีนำคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อน
ใต้พิภพจ ำนวน 1 โครงกำร โดยโรงไฟฟำ้ดงักลำ่วอยู่ภำยใต้ บริษัท SNS Power Company Limited 
เมื่อวนัที่ 30 สิงหำคม 2560 บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นและมีอ ำนำจควบคุมในบริษัท Fino  Binary Power 
Plant Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้
พิภพ  จ ำนวน 2 โครงกำร  

ในวันที่ 7 กันยำยน 2560 บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นและมีอ ำนำจควบคุมในบริษัท จ ำนวน 3 
บริษัท คือ Dual Energy Binary – Power Plant No.1 Limited Liability Company(นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น), NIS 
Binary Power Plant Limited Liability Company(นิ ติ บุ ค ค ล สัญ ช ำติ ญ่ี ปุ่ น )  แ ล ะ  Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station No.1 Liasion Company(นิติบุคคลสัญชำติญ่ีปุ่ น)  โดยบริษัทดังกล่ำวมีโรงไฟฟ้ำ
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พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพที่พร้อมขำยไฟฟำ้เชิงพำณิชย์บริษัทละ 2 โครงกำร รวมทัง้สิน้ 6 โครงกำร โดยมีสดัสว่นใน
กำรถือหุ้นบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 

และในวนัที่ 9 กันยำยน 2560 บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นและมีอ ำนำจควบคุมในบริษัท Lena 
Power Station No.1 Limited Liability Company (นิติบุคคลสญัชำติญ่ีปุ่ น)  ซึ่งบริษัทดงักล่ำวมีโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมร้อนใต้พิภพท่ีสำมำรถขำยไฟฟำ้เชิงพำณิชย์แล้วบริษัทละ 2 โครงกำร โดยมีสดัสว่นในกำรถือหุ้นบริษัทดงักลำ่ว
ร้อยละ 100 

ในวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพภำยใต้ PPSN Company Limited ได้
เร่ิมขำยไฟฟำ้เชิงพำณิชย์จ ำนวน 2 โครงกำร ท ำโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพใต้พิภพภำยใต้ PPSN Company 
Limited สำมำรถขำยไฟฟำ้เชิงพำณิชย์ได้ครบทัง้ 3 โครงกำร 

ในวันที่  2 ตุลำคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในบริษัท P Green Energy Company Limited โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ ให้ค ำปรึกษำ จัดกำร วำงแผน เก่ียวกบัธุรกิจ โดยมีสดัส่วนในกำรถือหุ้นในบริษัทดงักล่ำว ร้อยละ 
100 

ในปี 2560 ทำงบริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 7 โครงกำรเป็นจ ำนวนเงิน 67.31 ล้ำนบำท ซึ่ง 
ณ ตอนนีบ้ริษัทฯ อยูใ่นระหวำ่งกำรจดัโครงสร้ำงของบริษัทยอ่ย  

นอกจำกนี ้เมื่อเดือนธันวำคม ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจ านวน 9 
โครงการเพิ่มเติมนัน้  หำกบริษัทไม่ได้รับอนุมัติสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินแห่งใดก็ตำม เพื่อไม่ให้เป็นกำร
ใช้เงินลงทนุเป็นจ านวนมาก บริษัทจะยงัไม ่ลงทนุในโครงกำรดงักลำ่ว ซึ่งปัจจบุนัก ำลงัเจรจำกบัสถำบนักำรเงินแห่ง
หนึง่อยู ่

รายได้จากเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

ในปี 2558  บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัท
ที่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ โดยหุ้นสำมญัของบริษัทดงักลำ่ว จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เงินลงทนุในหุ้น
ดงักลำ่วคิดเป็นประมำณร้อยละ 14 ของทนุช ำระแล้วของบริษัทนัน้    โดยเร่ิมแรก   บริษัทฯ ไม่มีควำมตัง้ใจที่จะเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมบริหำรงำนในบริษัทนัน้ และไม่มีอิทธิพลเหนือบริษัทดังกล่ำว  เงินลงทุนนีแ้สดงไว้เป็นลงทุนใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขำย  ต่อมำ เมื่อวนัที่ 24 มิถุนำยน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรมีมติโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ชัว่ครำวดงักลำ่วจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยเป็นหลกัทรัพย์เพื่อค้ำ  บริษัทฯ ได้ปรับมลูคำ่ของเงินลงทนุใหม่ โดยใช้มลูค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน   หลงัจำกนัน้  ในไตรมำสที 1 ของปี 2560 บริษัทฯ พิจำรณำจัด
ประเภทเงินลงทนุดงักลำ่วใหมก่ลบัเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขำยและถือเป็นเงินลงทนุระยะยำวและพิจำรณำจดัประเภทเงิน
ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกันทัง้หมดจำกหลกัทรัพย์เพื่อค้ำเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขำย ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกรำคม 2560 เป็นต้นไป 
 

รายได้อื่น 

กลุม่บริษัทมีรำยได้อื่นในปี 2558 ปี 2559 และส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 15.46 ล้ำนบำท 8.31 ล้ำนบำท 
และ 21.52 ล้ำนบำท ซึง่ประกอบด้วยรำยได้จำกคำ่เช่ำห้องเย็น คำ่วตัถดุิบ คำ่เศษวสัดสุิน้เปลอืง  และรำยได้อื่นของ
บริษัทยอ่ย เป็นต้น 
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ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขำยหลกัของกลุม่บริษัท ได้แก่ ต้นทุนวตัถดุิบในกำรผลิตอำหำรสตัว์น ำ้ อำทิเช่น ปลำป่น กำกถั่ว
เหลอืง แป้งสำล ีตบัปลำหมกึ เป็นต้น ซึง่กลุม่บริษัทท ำกำรจดัซือ้วตัถดุิบดงักลำ่วทัง้จำกในประเทศและต่ำงประเทศ 
โดยในปี 2558 และปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขำย 1,493.39 ล้ำนบำท 1,295.06 ล้ำนบำท และ 
1,521.68 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึง่กำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุขำยเป็นไปตำมกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำย  อยำ่งไรก็
ตำม ในช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุม่บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขำยต่อรำยได้จำกำรขำยร้อยละ 89.18  ร้อยละ 
85.69 และร้อยละ 83.50 ตำมล ำดบั  ซึ่งสง่ผลให้กลุ่มบริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ตำมล ำดบัคือ ร้อยล่ะ 10.82 
ร้อยละ 14.31  และร้อยละ 16.50 ในปี 2560  ทัง้นีบ้ริษัทมีกำรวำงแผนกำรผลติและจดัซือ้วตัถดุิบลว่งหน้ำ อีกทัง้กำร
บริหำรจดักำรอยำ่งตอ่เนื่อง  จึงมีผลท ำให้ต้นทนุขำยปรับตวัลดลง และอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูขึน้ตำมล ำดบั 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

กลุม่บริษัทมคีำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เทำ่กบั 197.72 ล้ำนบำท 
208.81 ล้ำนบำท และ 292.54 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีสดัสว่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรตอ่รำยได้รวมใน
สดัสว่นร้อยละ 11.81 ร้อยละ 13.82 และร้อยละ 16.05 ตำมล ำดบั สว่นประกอบหลกัของคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและ
บริหำรได้แก่ เงินเดือน คำ่สง่เสริมกำรตลำด คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

กลุม่บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิในปี 2558 เท่ำกบั 44.63 ล้ำนบำท และก ำไรสทุธิในปี 2559 เท่ำกบั 232.32 
ล้ำนบำท  และผลขำดทนุสทุธิในปี 2560 เท่ำกบั 249.56 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำสว่นก ำไร(ขำดทนุ) สทุธิ
ตอ่รำยได้รวมเทำ่กบัร้อยละ 2.62 ร้อยละ 10.37 และร้อยละ 13.31 ตำมล ำดบั 
 

ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์รวมของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ สิน้ปี 2558-2560 มมีลูคำ่จ ำนวน 2,241.13 ล้ำนบำท 
3,564.81 และ 4,111.48 ล้ำนบำทตำมล ำดบั  ในขณะที่  สนิทรัพย์รวมของงบกำรเงินรวมส ำหรับกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 
2558-2560 มีมลูคำ่จ ำนวน 2,309.42 ล้ำนบำท จ ำนวน 3,569.31 ล้ำนบำท และจ ำนวน 3,929.54 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั โดยสว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทสำมำรถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ตอ่สนิทรัพย์รวมได้ 

สิน้ปี 2558 สิน้ปี 2559 สิน้ปี 2560

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4.70                   2.05                   1.23                   

เงนิลงทุนชัว่คราว 25.74                49.73                10.65                

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 6.51                   5.32                   4.93                   

สนิคา้คงเหลอื 15.75                6.23                   5.54                   

สนิทรพัยม์นุเวยีน 57.91           63.93           23.11           

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 37.87                25.46                38.03                

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 42.09           36.07           76.89           

สนิทรพัย์
% ตอ่สนิทรพัยร์วม

 



บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  107 
 
 

สว่นประกอบของสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทมีกำรเปลีย่นแปลง  โดยสดัสว่นของสนิทรัพย์หมนุเวียนของกลุม่
บริษัท  ซึ่งมีรำยกำรหลกัได้แก่ เงินสดและเงินลงทนุชัว่ครำว ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น สินค้ำคงเหลือ โดยสดัสว่น
สนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่สินทรัพย์รวมมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้ตัง้แต ่2558-2559 ในอตัรำร้อยละ 57.91 และร้อยละ 63.93 
และลดลงในปี 2560 ในอตัรำร้อยละ 23.11  

ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนซึ่งมีรำยกำรหลกัได้แก่ ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ สดัสว่นของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมมีกำรปรับลดลงตัง้แต่ 2558-2559 ในอัตรำร้อยละ 42.09 ร้อยละ 36.07 และปรับตัว
เพิ่มขึน้ในปี 2560 ในอตัรำร้อยละ 76.89 
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ลกูหนีก้ำรค้ำของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผู้ เพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ในประเทศ  และตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัทใน
จงัหวดัตำ่ง ๆ  ของประเทศไทย โดยมีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี 2558 ปี 2559 
และปี 2560 จ ำนวน 126.26 ล้ำนบำท 213.85  ล้ำนบำท และ 281.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยล่ะ 
5.63 ร้อยละ่ 6.00 และร้อยละ 6.85 ของสนิทรัพย์รวมในแตล่ะ่ปีตำมล ำดบั  ส ำหรับงบกำรเงินของกลุม่บริษัทปี 2558 
ปี 2559  และปี 2560 มีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น จ ำนวน 150.27 ล้ำนำท 189.73 ล้ำนบำท และ 193.79 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 6.51 ร้อยละ 5.32  และร้อยละ 4.71 ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทตำมล ำดบั 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ลูกหน้ีการคา้

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 115.24 74.67 139.41 82.88 151.76 73.21

คา้งช าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 33.76 21.87 23.50 13.97 29.45 14.20

3-6 เดือน 1.00 0.65 1.24 0.74 17.77 8.57

6-12 เดือน 2.40 1.56 2.71 1.61 8.08 3.90

มากกวา่ 12 เดือน 1.94 1.26 1.35 0.80 0.23 0.11

รวม 154.34 100.00 168.21 100.00 207.29 100.00

หกั คาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (4.74) (3.07) (4.68) (2.78) (17.20) (8.30)

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 149.60 96.93 163.53 97.22 190.09 91.70

ลูกหน้ีอ่ืน 0.68 0.44 26.20 15.58 3.69 1.78
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 150.28 97.37 189.73 112.79 193.79 93.49

 ส้ินปี 2560 ส้ินปี 2558  ส้ินปี 2559

 
 

สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินค้ำคงเหลืออสทุธิเท่ำกับ 363.76 ล้ำนบำท 222.53 
ล้ำนบำท และ 217.86 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 15.75 ร้อยละ 6.23 และร้อยละ 5.54 ของ
สนิทรัพย์รวม ตำมล ำดบั  โดยสินค้ำคงเหลือรำยกำรหลกัประกอบด้วยวตัถดุิบ  ในสดัสว่นประมำณร้อยละ 43.17 – 
60.10  และสินค้ำส ำเร็จรูปในสดัสว่นที่ประมำณร้อยละ  16.75 – 20.70 ของสินค้ำคงเหลือรวมของกลุม่บริษัทสิน้ปี 
2560 
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ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ

สินคา้ส าเร็จรูป 64.66 16.75 49.40 20.70 42.01 18.13

งานระหวา่งท า 5.66 1.47 0.00 0.00 0.00

วตัถุดิบ 232.02 60.10 103.01 43.17 124.42 53.69

วตัถุดิบระหวา่งทาง 39.29 10.18 40.84 17.12 18.75 8.09

ภาชนะบรรจุหีบห่อ/วสัดุส้ินเปลือง 17.12 4.43 16.08 6.74 17.22 7.43

อะไหล่ เคร่ืองจกัร 27.28 7.07 29.26 12.26 29.36 12.67

รวม 386.03 100.00 238.59 100.00 231.76 100.00

หกั คา่เผ่ือสินคา้เส่ือมคุณภาพ (22.27) (5.77) (16.06) (6.73) (13.90) (6.00)

สินค้าคงเหลือสุทธิ 363.76 94.23 222.53 93.27 217.86 94.00

 ส้ินปี 2558  ส้ินปี 2559  ส้ินปี 2560

 
ณ สิน้ปี 2558 – 2560 กลุม่บริษัทได้มีกำรตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือสนิค้ำเสือ่มคณุภำพเทำ่กบั 22.27 ล้ำนบำท 

16.06 ล้ำนบำท และ 13.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  โดยกำรตัง้ส ำรองดงักลำ่ว เป็นกำรตัง้คำ่เผ่ือส ำหรับวตัถดุิบ 
ภำชนะบรรจหุีบหอ่และวสัดสุิน้เปลอืงและอะไหลเ่คร่ืองจกัร 
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัท ทลีักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ากดั (เดิมชื่อ บริษัท ไทยดีมีเทอร์ จ ากัด) 

เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2552   บริษัทฯได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย ภำยใต้ช่ือบริษัท ไทย
ดีมีเทอร์ จ ำกัด    เพื่อจ ำหน่ำยวตัถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสตัว์  โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 3 
แสนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) บริษัทฯมีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 บริษัทฯได้จ่ำยช ำระ
คำ่หุ้นจ ำนวน 3 ล้ำนบำทแล้ว และบริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนหุ้นทนุช ำระแล้วกบักระทรวงพำณิชย์เรียบร้อยแล้ว 
 

บริษัท ทลีักซ์ พาวเวอร์ จ ากดั 

เมื่อวนัที่ 18 กุมภำพนัธ์ 2559 บริษัทฯได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย ภำยใต้ช่ือบริษัท ทีลกัซ์     
พำวเวอร์ จ ำกดั เพื่อลงทนุในธุรกิจพลงังำน โดยมีทนุจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 10 ล้ำนหุ้น  มลูคำ่ที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 10 บำท) บริษัทฯมีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 บริษัทฯได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นจ ำนวน 100 
ล้ำนบำทแล้ว และบริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนหุ้นทนุช ำระแล้วกบักระทรวงพำณิชย์เรียบร้อยแล้ว 
 

บริษัททลีักซ์ อินเวสเมนท์ จ ากัด (ถอืโดยบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากดั) 

เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2559 บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อย                             
ในสำธำรณรัฐมอริเชียส ภำยใต้ช่ือ บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนท์ จ ำกัดเพื่อเข้ำลงทุนในธุรกิจพลังงำน  โดยมีทุน                       
จดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ (หุ้นสำมญั 100 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) โดย
บริษัทยอ่ยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 
 

บริษัททลีักซ์ โฮลดิง้ จ ากดั (ถอืโดย บริษัท ทีลกัซ์ อนิเวสเมนท์ จ ากัด) 

เมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2559 ทีลกัซ์ อินเวสเมนท์ จ ำกดั ได้เข้ำซือ้หุ้นสำมญัของ ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จ ำกดั  ซึง่จด
ทะเบียนจดัตัง้ในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงเพื่อเข้ำลงทนุในธุรกิจพลงังำน เป็นจ ำนวน 100 หุ้น มลูค่ำ    ที่ตรำไว้หุ้นละ 
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100 เหรียญสหรัฐอเมริกำ รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ (0.3 ล้ำนบำท) คิดเป็นสดัสว่นกำร
ถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100  
 

Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited (ถอืโดย บริษัท ที

ลักซ์ อนิเวสเมนท์ จ ากัด) 

เมื่อวนัท่ี 8 สงิหำคม 2560 Tluxe Investments Limited ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยภำยใต้
ช่ือ Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้
ในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง เพื่อลงทนุในธุรกิจพลงังำน โดยมีทนุจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ (หุ้นสำมญั 
100 หุ้ น มูลค่ำมีตรำไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) โดย Tluxe Investments Limited มีสดัส่วนกำรถือหุ้นใน
บริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 
 

บริษัท พีพเีอสเอ็น จ ากัด  (ถอืโดย Geothermal Power B Company Limited ) 

เมื่อวนัที่ 11 พฤษภำคม 2559 บริษัทฯได้ลงทนุซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของ บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกดั      ซึ่ง
ประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 280   ล้ำนเยน (90 ล้ำนบำท) และ
ในเดือนมิถนุำยน 2559 บริษัทฯโอนขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของ บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกดั ให้แก่  บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ 
จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเป็นจ ำนวนเงิน 90   ล้ำนบำท ดงันัน้ บริษัทฯจึงถือว่ำ บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกัด      
เป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทตัง้แตว่นัท่ี   11 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป  

เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยกำรเข้ำซือ้กิจกำรที่จดัตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 4 บริษัท 
(แต่ละบริษัทมีโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ 2 แห่ง) ได้แก่ Fino Binary Power Plant Limited Liability 
Company, NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power 
Station No.1 Liaison Company และ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company โดย
มีมลูคำ่โครงกำรจ ำนวน 2,200 ล้ำนเยน (675 ล้ำนบำท) 

เมื่อวนัที่ 2 สิงหำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมตัิกำรลงทุนใน Lena Power 
Station No.1 Limited Liability Company ซึ่งประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีโรง
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพภำยใต้บริษัทดังกล่ำวจ ำนวน 2 แห่ง และเมื่อวันที่  28 สิงหำคม 2560 
Geothermal Power A Company Limited ได้ลงนำมในสญัญำซือ้หุ้นในบริษัทดงักลำ่ว และจ่ำยช ำระเงินค่ำซือ้หุ้น
ทัง้หมดของบริษัทดงักลำ่วเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 530 ล้ำนเยน (160 ล้ำนบำท) 

ตอ่มำ เมื่อวนัท่ี 28 สงิหำคม 2560 บริษัทฯได้ลงนำมในสญัญำซือ้หุ้น Fino Binary Power Plant Limited 
Liability Company และเมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2560 บริษัทฯได้ลงนำมในสญัญำซือ้หุ้ น NIS Binary Power Plant 
Limited Liability Company,  Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company บริษัทฯมีอ ำนำจควบคมุในบริษัทเหลำ่นีเ้มื่อ
วนัที่ 30 สิงหำคม 2560 และ 7 กนัยำยน 2560 ดงันัน้   บริษัทฯจึงถือว่ำบริษัทเหลำ่นีเ้ป็นบริษัทย่อยของกลุม่บริษัท
ตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่วเป็นต้นไป 

ในเดือนกนัยำยน 2560 บริษัทฯได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยใหม ่4 บริษัท โดยให้ 
Geothermal Power A Company Limited ลงทนุในหุ้นของ Fino Binary Power Plant Limited Liability Company 
และ NIS Binary Power Plant Limited Liability Company และ Geothermal Power B Company Limited ลงทนุ
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ในหุ้นของ Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ Dual Energy 
Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company ซึง่บริษัทดงักลำ่วเป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทในเดือน
สงิหำคม 2560 และกนัยำยน 2560  

ในกำรเข้ำซือ้หุ้ นของบริษัทย่อยทัง้ 5 บริษัท  ได้แก่  บริษัทของ Fino Binary Power Plant Limited 
Liability Company(Fino), NIS Binary Power Plant Limited Liability Company(NIS), Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station No.1 Liaison Company(Beppu), Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited 
Liability Company(Dual) แล ะ  Lena Power Station No.1  Limited Liability Company(Lena)  ซึ่ ง บ ริ ษั ท ฯมี
คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องเกิดขึน้รวมทัง้สิน้ 98 ล้ำนบำท (320 ล้ำนเยน) ซึ่งบนัทึกรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยอื่นในสว่นของก ำไร
หรือขำดทนุส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2560 

ร ำ ย ไ ด้ แ ล ะ ก ำ ไร ข อ งบ ริ ษั ท ย่ อ ย ทั ้ง  5 บ ริ ษั ท  ( Fino Binary Power Plant Limited Liability 
Company(Fino), NIS Binary Power Plant Limited Liability Company(NIS), Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station No.1 Liaison Company(Beppu), Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited 
Liability Company(Dual) และ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company(Lena) ) ตั ง้แต่วันที่ ซื อ้
กิจกำร ซึ่งรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีจ ำนวน 10 ล้ำนบำท และ 
2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ปัจจบุนั บริษัทฯอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรให้มีกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่ระบไุด้ที่ได้มำและหนีส้นิที่
รับมำ ณ วนัซือ้กิจกำร เพื่อปันสว่นต้นทนุกำรซือ้ธุรกิจให้แก่รำยกำรดงักลำ่ว โดยกำรวดัมลูคำ่นีส้ว่นใหญ่แล้วมีควำม
เก่ียวข้องกบักำรระบแุละวดัมลูคำ่สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนและสินทรัพย์ที่มีตวัตนบำงรำยกำร ซึง่จะถกูด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซือ้กิจกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) โดยในระหว่ำงช่วงระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำนี ้บริษัทฯจะท ำกำรปรับปรุงย้อนหลงัประมำณกำรที่
เคยรับรู้ไว้ ณ วนัซือ้กิจกำร และรับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินเพิ่มเติม และปรับปรุงก ำไรขำดทุนเพื่อให้สะท้อนข้อมูล
เพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดล้อมที่มีอยู ่ณ วนัซือ้กิจกำร บริษัทฯบนัทกึผลตำ่งของต้นทนุใน
กำรซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย   ซึ่งสงูกว่ำมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีของบริษัทเหลำ่นีไ้ว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ
บริษัทฯ โดยแสดงไว้ภำยใต้หวัข้อ “ต้นทนุกำรซือ้ธุรกิจที่ยงัไมไ่ด้ปันสว่น” 

เมื่อวนัท่ี 20 ตลุำคม 2560 บริษัทฯได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในกลุม่บริษัท ดงันี ้
(1) Tluxe Holdings Limited เข้ำซื อ้หุ้ นของ  Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station 

No.1 Liaison Company จำก Geothermal Power B Company Limited เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 5.7 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ  

(2) Geothermal Power B Company Limited เข้ำซือ้หุ้ นสำมัญทัง้หมดจ ำนวน 120,000 หุ้ น ของ 
PPSN Company Limited จำก Tluxe Holdings Limited รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 2.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ  

(3) Geothermal Power B Company Limited เข้ำซือ้หุ้ นสำมัญทัง้หมดจ ำนวน 50 หุ้ น ของ SNS 
Power Company Limited จำก Sumo Power Company Limited เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 0.5 ล้ำนเยน 
 

บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด (ถอืโดย  ทีลกัซ์ โอลดิง้ จ ากัด) 

ในเดือนกนัยำยน 2559 Tluxe Holdings Limited ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ลงทนุในหุ้นสำมญัของ 
Sumo Power Company Limited ซึ่งประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นจ ำนวนเงิน
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ประมำณ 495 ล้ำนเยน (165 ล้ำนบำท) งบกำรเงินของ Sumo Power Company Limited ได้ถกูรวมอยูใ่นงบกำรเงิน
รวมของบริษัทฯตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯมีอ ำนำจควบคมุเมื่อวนัท่ี 6 กนัยำยน 2559 

ในเดือนมีนำคม 2560 บริษัทฯมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในกลุ่มบริษัทโดยกำรให้ Sumo Power 
Company Limited เข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของ Otomeyama Energy Company Limited จำก PPSN Company 
Limited เป็นจ ำนวน 50 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10,000 เยน รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 500,000 เยน  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 Sumo Power Company Limited มีโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ
ที่ด ำเนินกำรแล้ว 1 แหง่ สว่นท่ีเหลืออีก 8 แหง่ยงัอยู่ในระหวำ่งเตรียมกำรด ำเนินงำนและยงัไมม่ีสญัญำกำรขำยไฟให้
ลกูค้ำ บริษัทยอ่ยนีไ้มม่ีควำมคืบหน้ำที่เป็นสำระส ำคญัของโครงกำรโรงผลติไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจำกสิน้ปี
ที่แล้ว 
 

บริษัท โอโตเมยามา เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (ถอืโดย  บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์  จ ากัด) 

เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2559 PPSN Company Limited ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ Otomeyama Energy Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ  
ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสำมญั 50 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัท
ยอ่ยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 
 

S-Power Company Limited (ถอืโดย บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์  จ ากัด) 

เมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2559 Sumo Power Company Limited ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย
ในประเทศญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ S-Power Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสำมัญ 50 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทย่อยมี
สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 
 

SNS Power Company Limited (ถอืโดย Geothermal Power B Company Limited) 

เมื่อวนัที่ 5 ตุลำคม 2559 Sumo Power Company Limited ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อย                   
ในประเทศญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ SNS Power Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสำมัญ 50 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทย่อยมี
สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 

ในเดือนมีนำคม 2560 SNS Power Company Limited ได้ลงทนุซือ้โรงผลติพลงังำนไฟฟำ้ที่ด ำเนินงำน
แล้ว 1 แหง่  
 

Lena Power Station No.1 Limited Liability Company (ถอืโดย Geothermal Power A Company Limited) 

เมื่อวนัที่ 2 สิงหำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมตัิกำรลงทุนใน Lena Power 
Station No.1 Limited Liability Company ซึ่งประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีโรง
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพภำยใต้บริษัทดังกล่ำวจ ำนวน 2 แห่ง และเมื่อวันที่  28 สิงหำคม 2560 
Geothermal Power A Company Limited ได้ลงนำมในสญัญำซือ้หุ้นในบริษัทดงักลำ่ว และจ่ำยช ำระเงินค่ำซือ้หุ้น
ทัง้หมดของบริษัทดงักลำ่วเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 530 ล้ำนเยน (160 ล้ำนบำท) 



บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  112 
 
 

Geothermal Power A Company Limited มี อ ำนำจควบคุมใน Lena Power Station No.1 Limited 
Liability Company เมื่อวนัที่ 9 กนัยำยน 2560 ดงันัน้ บริษัทฯจึงถือว่ำบริษัทดงักลำ่วเป็นบริษัทย่อยของกลุม่บริษัท
ตัง้แตว่นัท่ีดงักลำ่วเป็นต้นไป 
 

P Green Energy Company limited (ถอืโดย ทีลักซ์ โอลดิง้ จ ากัด) 

เมื่อวนัท่ี 2 ตลุำคม 2560 Tluxe Holdings Limited บริษัทยอ่ยของบริษัทฯเข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของ P 
Green Energy Company Limited ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นจ ำนวน 100 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10,000 
เยน รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1 ล้ำนเยน จำกกรรมกำรของบริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทดังกลำ่วประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบักำรให้ค ำปรึกษำ วำงแผน จดักำรเก่ียวกบัธุรกิจ 

  

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

เมื่อวนัที่ 24 มิถุนำยน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จ ำหน่ำยเงินลงทุน
ทัง้หมดในบริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ซึ่งบริษัทฯถือหุ้ นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 45 ของหุ้นสำมญัทัง้หมด 
ให้แก่บริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ โดยมีมลูคำ่กำรซือ้ขำยจ ำนวนเงินประมำณ 45 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯได้ลงนำม
ในสญัญำจะซือ้จะขำยหุ้นกบัผู้ซือ้เพื่อท ำธุรกรรมดงักลำ่วข้ำงต้นเมื่อวนัท่ี  15 กรกฎำคม 2559 และได้รับช ำระเงินค่ำ
หุ้นร้อยละ 50 ในวนัเดียวกนั สว่นที่เหลือผู้ซือ้ขอแบง่ช ำระเป็นจ ำนวนหกงวด เร่ิมงวดแรกในเดือนพฤศจิกำยน 2559 
โดยคิดดอกเบีย้จ่ำยลำ่ช้ำในอตัรำร้อยละ 5 ตอ่ปี          ซึง่ในระหวำ่งไตรมำสสองของปีปัจจบุนับริษัทฯได้รับช ำระเงิน
คำ่หุ้นครบถ้วนแล้ว และบริษัทฯโอนหุ้น   สว่นท่ีเหลอืให้กบัผู้ซือ้เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวนัที่ 12 กนัยำยน 2559 PPSN Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเข้ำ
ร่วมลงทุนจัดตัง้บริษัทร่วมทุนภำยใต้ช่ือ M-Luxe Energy Company Limited เพื่อประกอบกิจกำรร่วมทุนพัฒนำ
ที่ดินเพื่อสร้ำงโรงงำนพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนเยน  (หุ้นสำมัญ 
1,000 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 เยน) บริษัทยอ่ยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 25 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 15 กนัยำยน 2560 บริษัทฯมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทร่วมโดยให้บริษัท ที
ลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด เข้ำซือ้หุ้ นสำมัญของ M-Luxe Energy Company Limited จำก PPSN Company Limited                      
เป็นจ ำนวน 250 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10,000 เยน รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 2.5 ล้ำนเยน 
 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น ๆ  ประกอบด้วย เงินลงทุนทั่วไป  จ ำนวน  3.45 ล้ำนบำท และเงินลงทุนในหุ้น
สำมญัของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   จ ำนวน  855.48 ล้ำนบำท  ซึ่งได้จดัประเภทใหม่ ใน
ไตรมำสที่ 1 ของปี 2560   จำกหลกัทรัพย์เพื่อค้ำเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขำยและถือเป็นเงินลงทนุระยะยำว 
  

ลูกหนีร้ะยะยาว 

ลกูหนีร้ะยะยำวของกลุ่มบริษัทได้แก่ ลกูหนีก้ำรค้ำที่ค้ำงช ำระเป็นเป็นเวลำนำนและอยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินคดี โดยยอดลูกหนีร้ะยะยำวของกลุ่มบริษัท ณ. สิน้ปี 2560 มีจ ำนวน 57.58 ล้ำนบำท  ร้อยละ 1.47 ของ
สินทรัพย์รวม ณ ช่วงเวลำดงักล่ำว โดยบริษัทมีนโยบำยตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยค ำนึงถึง รำคำขำยทอดตลำด
ของหลกัประกนั หรือมลูคำ่ของหลกัประกนั 
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ ของกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีจ ำนวน 874.55 ล้ำนบำท 

908.69 ล้ำนบำท และ 1,494.46 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.87 ร้อยละ 25.46 และร้อยละ 38.03 
ของสนิทรัพย์รวมตำมล ำดบั   

ปี 2560 บริษัทฯ มี ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  เพิ่มขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน  585.77 ล้ำนบำท เนื่องจำก
บริษัทฯ มีกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยกำรเข้ำซือ้กจิกำรจ ำนวน 6 
บริษัท และ 

ในระหวำ่ง ปี 2560 บริษัทฯ ได้บนัทึกขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำที่ดิน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ จ ำนวน 15.10 
ล้ำนบำท เนื่องจำกมลูคำ่ที่คำดวำ่จะได้รับคืนต ่ำกวำ่ตำมบญัชี 
 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7.99               -                 10.40             

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์และเจา้หน้ีแพค็ก้ิงเครดิต 3.40               -                 -                 

เจา้หน้ีกการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6.68               3.38               4.17               

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 0.04               

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10.75             -                 

 เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1.02               

หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี -                 13.92             25.03             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ีงปี 0.04               0.03               0.05               

หน้ีสินหมุนเวียนอืน 0.12               0.28               0.23               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 29.95             17.65             40.91             

เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15.43             

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี -                 27.43             6.59               

ส่วนของสญัญาเช่าระยะยาว- สุทธิจากท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ีงปี 0.06               0.04               0.08               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -                 3.58               1.54               

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.47               0.33               0.34               
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.53               31.38             23.98             
หนี้สินรวม 30.97             49.03             64.89             
ส่วนของผู้ถือหุ้น 69.03             50.97             35.11             
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45               0.96               1.85               

% ต่อสินทรัพยร์วม

 
 

เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงของเงินทนุของกลุม่บริษัทจะเห็นได้ว่ำ ในปีปัจจุบนัแหลง่ที่มำของเงินทนุสว่นใหญ่
ของกลุม่บริษัทมำจำกกำรออกหุ้นกู้  และกำรกู้ยืม คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ  58.48 ของสนิทรัพย์ รวำมทัง้หมดของกลุม่
บริษัท ตำมงบกำรเงินรวม โดยกลุม่บริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ในปี 2558 – 2560 เทำ่กบั 0.45 เท่ำ 
0.96 เทำ่ และ 1.85 เทำ่ ตำมล ำดบั 
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หนีส้นิตามสัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำระยะยำวกบับริษัทลสิซิง่เพื่อเช่ำอปุกรณ์และยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำน
ของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระคำ่เช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 4 ปี และ
สญัญำดงักลำ่วเป็นสญัญำที่บอกเลกิไมไ่ด้ 
 

หนีส้นิรวม 

ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวม 715.32 ล้ำนบำท 1,749.96 ล้ำนบำทและ 
2,550.14 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.97 ร้อยละ 50.97 และร้อยละ 64.89 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี 
ตำมล ำดับ โดยหนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรำยกำรได้แก่ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ้ื่น โดยรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นแหล่งเงินทุนในกำรจดัหำวตัถดุิบและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ กลุม่บริษัท ส ำหรับปี 2559 และ 2560 
หนีส้ินรวมที่เพิ่มขึน้ นอกจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ้ื่น แล้วยงัเกิดจำกกำรออกเสนอนขำยหุ้นกู้และกำรกู้ยืมเงิน
จำกสถำบนักำรเงินในปี 2560 ตำมล ำดบั 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิน้ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ำกบั 1,594.10 ล้ำนบำท 1,819.35 
ล้ำนบำท และ 1,379.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 1,379.95 ล้ำนบำท โดยลดลงจำกสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน  439.53 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 24.16 โดยลดลงมำจำกกำรขำดทนุ
ของกำรตีรำคำของหลกัทรัพย์เผ่ือขำยและจำกขำดทนุสทุธิส ำหรับปีของบริษัท 
 

สภาพคล่อง 

ส ำหรับอตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสดในแต่ละ่ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ำกบั 1.93 เท่ำ 3.62 
เท่ำ และ 0.56 ในขณะเดียวกัน  กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2558  ปี 2559 และปี  2560 เป็นมูลค่ำ  715.31 
ล้ำนบำท 1,749.96 ล้ำนบำท และ 2,550.14 ตำมล ำดบั และมีอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นีค่ำเท่ำกบั 0.45 
เทำ่ 0.96 เทำ่ และ 1.85 เทำ่ ตำมล ำดบั 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิซึ่งเกิดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 9.65 ล้ำน
บำท กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทนุเทำ่กบั 837.04 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย เงินสดจ่ำย
ซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  มี กระแสเงินสดที่ได้มำจำกกิจกำรมจดัหำเงินจ ำนวน 803.25 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกกำร
กู้ยืมเงินจำกสถำบนัทำงกำรเงิน ท ำให้บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 24.91 ล้ำนบำท เป็นผลให้ 
ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรำยกำร เทียบเทำ่เงินสดจ ำนวน 48.29 ล้ำนบำท 



การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีแล้ว ด้วยความระมัดระวงั บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล

ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วนไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทขอ

รับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

 (2) บริษัทจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบค าสัง่ดงักลา่ว 

 (3) บริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และ ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และ บริษัทได้แจ้ง

ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2560 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว 

ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้นางสาวปรัชญนนัท์  รัตนพฒัน์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

ของนางสาวปรัชญนนัท์  รัตนพฒัน์ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่มิใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. พลเอกเชาวฤทธ์ิ  ประภาจิตร์ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

2. นายสวุิทย์  วรรณะศิริสขุ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

3. นายสวุิทย์  วรรณะศิริสขุ ผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน  

          

ชื่อผู้รับมอบอ านาจ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางสาวปรัชญนนัท์  รัตนพฒัน์ ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท  

 



 

 

  

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. พลอากาศเอกพิธพร  กลิ่นเฟ่ือง 
ประธานกรรมการ 
 
 
-เข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  
วนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 
-เข้ารับการแตง่ตัง้เป็นประธาน
กรรมการ 
 วนัที่ 27 สิงหาคม 2558 

66 - โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมอากาศยาน) 

-วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร 
 วปอ.สปท.รุ่นที่ 46 
-วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นที่ 29 
-โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 32 
-นกับริหารระดบัสงูหลกัสตูรที่ 1 รุ่นที่ 30 
(วิทยาลยันกับริหาร สถาบนัพฒันาข้าราชการพล
เรือน ส านกัข้าราชการพลเรือน)  
-หลกัสตูร Senior Executive Program (SEP)            
รุ่นที่ 21 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์             
แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-หลกัสตูร Director Certification Program(DCP) 
รุ่นที่ 97 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
-หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสดู้านการค้าและพาณิชย์
(TEPCOT) รุ่นที่ 4 กระทรวงพาณิชย์และ
มหาวิทยาลยัหอการค้า 
 
 
 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2558 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - 2559 
2555 - 2557 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
คณะบดวีิทยาลยัการบินและ
คมนาคม 
นายกสมาคม 
ที่ปรึกษา 
 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
 
 
 
 

- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
- มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 
- สมาคมการบินดอนเมือง 
- คณะกรรมการอ านวยการสง่เสริม

งานวิจยัและพฒันา บจก.วิทยกุารบิน
แหง่ประเทศไทย 
บจก.ไทยลกัซ์ ฟูด้ โปร์ดกัส์ 

- บมจ.ทีโอที 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- คณะบดวีิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทมุ (อาชีพหลกั) 
- นายกสมาคมการบินดอนเมือง 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2 ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ 
รองประธานกรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
 
เข้ารับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 28 เมษายน 2560 
 
 

57 - Doctor of Public Administration (Academic 
Excellence Award), Major in Human Resorce 
Managemant, Graduate School, University of 
Northern Philippines (State University) 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
- หลกัสตูร Directors Certification Program  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee 
Program  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk 
Management  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Monitoring of the Quality of 
Financial Reporting  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Monitoring the internal Audit 
Function  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Monitoring the system of Internal 
Control and Risk Management  

13.52 ไมมี่  - กรรมการและรักษาการ
ผู้อ านวยการ 

- กรรมการและเลขาธิการ 
 
 
- กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

- องค์การสะพานปลา 
 
- สมาคมศิษย์เก่าสถาบนับณัฑิต 

บริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บริษัท นทูริกซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
- บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จ ากดั 
- บริษัท ไทยโมเดอร์นแพ็คเก็จจิง้ แอนด์ 

อินซเูลชัน่ จ ากดั 
- บริษัท เกอฮาวส์ โฮลดิง้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นทูริกซ์ จ ากดั (มหาชน) (อาชีพหลกั) 

- กรรมการและรักษาการผู้อ านวยการ องค์การสะพานปลา 

- กรรมการและเลขาธิการ สมาคมศษิย์เก่าสถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท เกอฮาวส์ ลฟิวิ่ง จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ไทยโมเดอร์นแพ็คเก็จจิง้ แอนด์ อินซเูลชัน่ จ ากดั 

 
- กรรมการ บริษัท เกอฮาวส์ โฮลดิง้ จ ากดั 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Role of the Compensation 
Committee  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Role of the Nomination and 
Governance Committee  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Role of Chairman สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Risk Management Committee 
Program  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Charter Director Class สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูภาครัฐ สถาบนัพระปกเกล้า 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พลเอกเชาวฤทธ์ิ  ประภาจิตร์ 
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
เข้ารับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 27 สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 -หลกัสตูรการพฒันาการเมืองและการเลือกตัง้           
ระดบัสงู รุ่นที่ 1 
-หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัประเทศ รุ่นที่ 49 
-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ า            
รุ่นที่ 64 
-หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 192 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2560 - ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2545 - ปัจจบุนั 
2558 - 
ก.ค.2560 
2556 - 2559 
 
2556 - 2558 

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
 
ที่ปรึกษา 
รองประธานกรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
 

- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 

- Fino Binary Power Plant Limited 
Liability Company 

- NIS Binary Power Plant Limited 
Liability Company 

- Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station No.1 
Liaison Company 

- Dual Energy Binary -Power Plant 
No.1 Limited Liability Company 

- บจก..ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส 
- บริษัท กนัโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชัน่ 

จ ากดั 
- บมจ.ยไูนเต็ด ฟาล์ว มิลล์ 
- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 
- บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์

ปอเรชัน่ 
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ เอ เอ็ม ซี 

จ ากดั 
 

 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ที่ปรึกษาบริษัท ยไูนเต็ด ฟาล์วมิลล์ จ ากดั 
- ที่ปรึกษาบริษัท กนัโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชัน่ จ ากดั 

 
 

-  

-  



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

4 ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั 
กรรมการ 
 
-เร่ิมเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 21 มกราคม 2558 
-เข้ารับแตง่ตัง้เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ วนัที่ 27 
สิงหาคม 2558 
 
 
 

53 -ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration 
(DPA), University of Northern Philippines 
-ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption:The Practical 
Guide (ACPG) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรอบรม Ethical Leadership Program 
(ELP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-หลกัสตูรการเสริมสร้างสงัคมสนัติสขุ (4ส) รุ่นที่ 4 
สถาบนัพระปกเกล้า 
-หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัประเทศ (วปอ) รุ่นที่ 56 
วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ กองทพัไทย 
-หลกัสตูรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของสงัคมภาครัฐร่วมเอกขน (บรอ.) รุ่นที่ 2 
วิทยาลยัการต ารวจ ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ 

- หลกัสตูรประกำศนียบตัรธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อมส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู (ปธส) รุ่นที่ 
4 กรมสง่เสริมคณุภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2558- 
เม.ย.2560 
2557 - 2558 
2556 - 2557 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธาน 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ผู้ด าเนินรายการทีวีชื่อรักเมืองไทย 
ผู้ประนีประนอม 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้ช านาญการ 
นกัวิชาการคณะท างาน 
 
 
 

- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
- บจก.ทีลกัซ์ โกลบอล บสิซิเนส  
- บจก. ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ 
- บมจ. ฟิลเตอร์ วิชัน่ 
- บจก. เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร์ 
- บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย) 
- บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์ 
- ชอ่ง True TNN2 
- ศาลอทุธรณ์ภาค 7 
- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 
- สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ
- รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ บจก. ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ 
- กรรมการ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชัน่ 
- ผู้ด าเนินรายการทีวีชื่อรักเมืองไทย ช่อง True TNN2 
- ประธาน บจก. เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร์ 
- ประธานกรรมการ บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย) 
- ประธานกรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์  

 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู (ปปร) รุ่น
ที่ 20 สถำบนัพระปกเกล้ำ 
- หลกัสตูรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุ่น
ที่ 7 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริม
กำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกนกวลัย์ วรรณบตุร 
กรรมการ/ผู้อ านวยการส านกั
ยทุธศาสตร์และนโยบาย 
 
-เร่ิมเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 21 มกราคม 2558 

51 -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 221 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
หลกัสตูร DAP รุ่น 61 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2558 - 2559 
2558 - 2559 
2551 - 2558 
2551 - 2556 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจสื่อ 
กรรมการ 
 

- Geothermal Power A Ltd. 
- Geothermal Power B Ltd. 
- บจก. กายาวา 
- บจก. วรรณสาน 
- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
- บจก. ทีลกัซ์ พาวเวอร์ (บริษัทยอ่ย) 
- Tluxe Investments Co., Ltd  
- Tluxe Holdings Co.,Ltd 
- บจก. คิวบิซมึ 
 
- บจก. ไทยลกัซ์ ฟูด้ส์ โปรดกัส์ 
- บจก.เอ็น พี พี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชัน่ 
- บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
- บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. คิวบิซมึ 
- กรรมการ บจก. กายาวา 
- กรรมการ บจก. วรรณสาน 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป* 
กรรมการ/ผู้อ านวยการส านกั
เลขานกุารบริษัท 
 
เร่ิมเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 21 มกราคม 2558 
 
* เปล่ียนแปลงนามสกุลในปี 2561 
 
 
 

39 -ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
-หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 221 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
2558 - 
ก.ค.2560 
2558-2559 
2558-2559 
 
 
 
 
 

กรรมการ/ผู้อ านวยการส านกั
เลขานกุารบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่าย 
การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
- Geothermal Power A Ltd. 
- Geothermal Power B Ltd. 
- บจก. ทีลกัซ์ พาวเวอร์ 
- Tluxe Investments Co., Ltd 
- Tluxe Holdings Co.,Ltd 
- บจก. แอลที มิราเคิล 
- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
- บจก. ไทยลกัซ์ ฟูด้ส์ โปรดกัส์ 
- บจก.เอ็น พี พี ฟูด้ อินคอร์ปอเรชัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 
- กรรมการ บจก. แอลที มิราเคิล 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ 
กรรมการ/ผู้อ านวยการสายบญัชี
และการเงิน 
 
 
เร่ิมเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 1 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 

50 - ปริญญาบญัชีบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล 
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 152 ปี 2011 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 61 ปี 2007 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ไมมี่ ไมมี่ ก.ค.2560 – 
ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
ก.พ. 2560 - 
มิ.ย. 2560 
ก.พ. 2557 - 
ก.พ. 2560 
 
 
 

กรรมการ/ผู้อ านวยการสายบญัชี
และการเงิน (CFO) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ   
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน 
 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน 
 
 
 
 
 

- บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
-   Geothermal Power A Ltd. 
-    Geothermal Power B Ltd. 
-   Lena Power Station No.1 Limited 

Liability Company 
-   P GREEN ENERGY Co.,Ltd. 
- บจก. ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส 
- PPSN Co., Ltd 
- บจก. ทีลกัซ์ พาวเวอร์  
- Tluxe Investments Co., Ltd 
- Tluxe Holdings Co.,Ltd 
- บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ 
คอร์ปอเรชัน่ 

- บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ 
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

8 พนัต ารวจโทเธียร์รัตน์ วิเชียรสรรค์ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
เร่ิมเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 28 เมษายน 2560 
 

58 - ปริญญาโท Master of Arts Teaching 
(Government)  
มหาวิทยาลยัแหง่รัฐเท็กซสั สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ต ารวจ) 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  จงัหวดันครปฐม 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 243/2017 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee 
Program (AACP) รุ่น 28/2018 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมาย
มหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูร Records Management จาก 
National Archive ประเทศสวีเดน 
- หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู (นปส.๔๔) จาก
สถาบนัด ารงราชานภุาพ กระทรวงมหาดไทย 
- หลกัสตูรการบริหารงานยตุธิรรมทางปกครอง
ระดบัสงู (บยป.๔) ส านกังานศาลปกครอง 
- หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.
๒๕๕๖) 
 

0.002 ไมมี่ ปัจจบุนั 
 
2557 
 
2555 
 
 
 

ผู้ตรวจราชการส านกั
นายกรัฐมนตรี 
ผู้อ านวยการส านกักฎหมายและ
ระเบียบกลาง 
ผู้อ านวยการ 
 
 
 

- ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 
- ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 
- ส านกังานคณะกรรมการข้อมลู
ข่าวสารของราชการ 

 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้ตรวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (อาชีพหลกั) 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางนที ชวนสนิท 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
-เร่ิมเข้ารับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  
วนัที่ 21 มกราคม 2558 
-เข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
วนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปริญญาโท Master of Executive MBA , SASIN, 
Graduate Institute of Business, 
Administration of Chulalongkorn University  
 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
- Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2554 - 2558 
 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการบริหารและรอง
ประธานกรรมการบริหาร 
 
อคัรราชฑตูที่ปรึกษาฝ่ายการ
พาณิชย์ 
 
 
 
 

- บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 

- สถาบนัวิจยัและพฒันา IBERD มลูนิธิ
สถาบนัวิจยัและพฒันาเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ 

- สถานทตูไทยประจ า กรุงปราก 
สาธารณรัฐเช็ก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ข้าราชการบ านาญ (อาชีพหลกั) 
- ผู้อ านวยการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร และสถาบนัวิจยัและพฒันา IBERD มลูนิธิ

สถาบนัวิจยัและพฒันาเศรษฐกิจการพาณิชย์  



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

10 
 

นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
-เข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ  
วนัที่ 17 มิถนุายน 2558 
 

39 
 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยสภาวิชาชีพบญัชี    
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 - อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 87/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี่ 
 

ไมมี่ 
 

2558-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
2546-2558 
2553-2556 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ/ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
(CPA) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 

- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
- บริษัท เบสท์ ออดิท จ ากดั 
 
- บี.เอส.ออดิท    
- บมจ.แอปโซลทู อิมแพค 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ/ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA)  บริษัท เบสท์ ออดิท จ ากดั (อาชีพหลกั) 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

11 
 

นายนนัทน์ธุวพล  จิรโชติอนนัตญา 
ผู้อ านวยการสายปฏบิตัิการ 
 
-เข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ผู้จดัการสายโรงงาน 
วนัที่ 10  ตลุาคม 2559 
 

54 ปริญญาตรี สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์  สาขา
บริหาร 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้จดัการสายโรงงาน 
ผู้ชว่ยผู้อ านวยสายบริหารการผลิต  
 

- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
- บมจ.นทูริกซ์ 
 

12 
 

นางสาวศศิพร พนัธุรัตน์ 
เลขานกุารบริษัท 
 
-เข้ารับต าแหน่งเป็นเลขานกุาร
บริษัทเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
 

33 
 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2560 – ปัจจบุนั 
2557 – 2560 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
เลขานกุาร 
 
 

- บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
- บมจ. เคเทค คอนสตรัคชัน่  
 

13 
 

นางสาวลดัดาวลัย์ กาญจนภสูิต 
ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
 
-เข้ารับต าแหน่งเป็นผู้จดัการแผนก
ตรวจสอบภายใน 
เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 
 

45 ปริญญาตรีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 
หลักสูตรการฝึกอบรม 
-หลกัสตูรการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร 
-หลกัสตูรการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
- Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- internal audit's challenge in value adding 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2558 - ปัจจบุนั 
  2540 - 2557 
 

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
ผู้จดัการแผนกสินเช่ือและ
กฎหมาย 

- บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการผู้จดัการสายโรงงาน บมจ.ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 
- ผู้ชว่ยผู้อ านวยสายบริหารการผลิต  บมจ.นทูริกซ์ 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน (อาชพีหลกั) 

 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- เลขานกุารบริษัท บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                         บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 
 

หมายเหต ุ  
1. ตามหนงัสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ  นางกนกวลัย์ วรรณบตุร หรือ นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป หรือ นายเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ หรือ นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ 

หรือ นายเดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั หรือ นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ    
กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

2. สดัสว่นการถือหุ้นเปรียบเทียบจากจ านวนหุ้นเรียกช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  จ านวน 563,050,687 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทตอ่หุ้น 
3. บริษัทไมมี่บคุคลด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายก ากบักฎเกณฑ์บริษัท 

 
 



 

. 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 



    
                                                                                                                                                                                                                                                                                               บริษัท ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ และผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท 
 
 

 // = ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทย่อย บริษัทย่อย  บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บมจ. ไทย
ลักซ์ เอน็
เตอร์ไพรส์ 

บจก.ที
ลักซ์ โก
ลบอล บสิ
ซิเนส 
(ไทย) 

บจก. ที
ลักซ์ พาว
เวอร์ 
(ไทย) 

บจก. ที
ลักซ์ อนิ
เวสเมนท์ 
(เมอร์ริ
เชียส) 

บจก. ที
ลักซ์ โฮ
ลดิง้ 
(ฮ่องกง) 

บจก. พีพี
เอสเอน็ 
(ญ่ีปุ่น) 

บจก. ซูโม่ 
พาว์เวอร์ 
(ญ่ีปุ่น) 

บจก.เอส
เอน็เอส  
พาวเวอร์ 
(ญ่ีปุ่น) 

บจก. เอส 
พาว์เวอร์ 
(ญ่ีปุ่น) 

บจก. 
โอโทเมยา
มา เอน
เนอร์ย่ี 
(ญ่ีปุ่น) 

บจก. เอม็
ลักซ์ เอน็
เนอร์ย่ี 
(ญ่ีปุ่น) 

1. คณุพิธพร กลิ่นเฟ่ือง X           
2. คณุอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร (1) /           
3. คณุสจัจะ สขุสงค์ (2) 
 

/           
4. คณุภทัชรดา จฑุาประทีป* 
 

/, //  / / /       
5. คณุกนกวลัย์ วรรณบตุร /, //  / / /       
6. คณุเดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั / /          
7. คณุนที ชวนสนิท XX           
8. คณุธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 
 

XX           
9. คณุเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ /, // X          
10.คณุกิติพฒัน์ ชลวฒุ ิ(3) /, // / / / / /      

11.คณุนนัทน์ธุวพล จิรโชติอนนัตญา //           

12.คณุพงศ์รักษ์  จินดาสมบตัิเจริญ /           

13.คณุเธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์ XX           

14.คณุสวุิทย์  วรรณะศิริสขุ /, // / / / / /      

รายช่ือกรรมการบริษัทย่อย            

1 คณุทาเคชิ นิชิดะ   /   /, //     / 

2. คณุอาคิโกะ ฟกูโูอกะ       /     
3. คณุโยชิยคูิ ซาโนะ        /    
4. คณุโมโตฮิโร ซซูคูิ         /   
5. คณุมาคิโคะ นิชิดะ          /  



    
                                                                                                                                                                                                                                                                                               บริษัท ไทยลกัซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)     

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 
 

หมายเหต ุ  X  = ประธานกรรมการ   ,   XX = กรรมการตรวจสอบ   ,   / = กรรมการ   ,   // = ผู้บริหาร 

(1) คณุอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2560 
(2) คณุสจัจะ สขุสงค์ พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560 
(3) คณุกิติพฒัน์ ชลวฒิุ พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทยอ่ย เม่ือวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทย่อย บริษัทย่อย  บริษัทย่อย บริษัทย่อย  บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย 
Geothermal 
Power A 
Company 
Limited (ฮ่องกง) 

Geothermal 
Power B 
Company 
Limited (ฮ่องกง) 

Fino Binary Power 
Plant Limited 
Liability Company 
(ญ่ีปุ่น) 

NIS BinaryPower 
Plant Limited 
Liability Company 
(ญ่ีปุ่น) 

Beppu Tsurumi 
Onsen Geothermal 
Power Station No.1 
Liaison Company 
(ญ่ีปุ่น) 

Dual Energy 
Binary -Power 
Plant No.1 Limited 
Liability Company 
(ญ่ีปุ่น) 

Lena Power 
Station No.1 
Limited Liability 
Compan (ญ่ีปุ่น) 

บริษัท พี กรีน 
เอน็เนอร์ย่ี 
จ ากัด (ญ่ีปุ่น) 

1. คณุพิธพร กลิ่นเฟ่ือง         
2. คณุอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร (1)         
3. คณุสจัจะ สขุสงค์ (2) 
 

        
4. คณุภทัชรดา ศรีอินทราวานิช 
 

/ /       
5. คณุกนกวลัย์ วรรณบตุร / /       
6. คณุเดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั         
7. คณุนที ชวนสนิท         
8. คณุธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 
 

        
9. คณุเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์   / / / /   
10.คณุกิติพฒัน์ ชลวฒิุ (3)         
11.คณุนนัทน์ธุวพล จิรโชติอนนัตญา         
12.คณุพงศ์รักษ์  จินดาสมบตัิเจริญ         
13.คณุเธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์         
14.คณุสวุิทย์  วรรณะศิริสขุ / /     / / 
รายช่ือกรรมการบริษัทย่อย         
1 คณุทาเคชิ นิชิดะ        /, // 
2. คณุอาคิโกะ ฟกูโูอกะ         
3. คณุโยชิยคูิ ซาโนะ         
4. คณุโมโตฮิโร ซซูคูิ         
5. คณุมาคิโคะ นิชิดะ         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

 

บริษัทได้แต่งตัง้ นางสาวลดัดาวลัย์  กาญจนภูสิต  ให้ด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึ่งมีความรู้ด้าน
บญัชีและการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่  
การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากลและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของ
บริษัท  จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
 ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ข้อมลูคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหนง่ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา ประวตัิการท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหนง่ บริษัท 

นางสาวลดัดาวลัย์ กาญจนภสูติ 
ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

45 ปริญญาตรี 
สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 
 
 
 
หลักสูตรการฝึกอบรม 
-หลกัสตูรการตรวจสอบ
ภายในแบบครบวงจร 
-หลกัสตูรการบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน 
- Anti-Corruption for 
Executive Program 
(ACPG) จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- internal audit's 
challenge in value 
adding 
 

ปี 2538-
2539 
ปี 2540-

2557 
 

ปี 2558-
ปัจจบุนั 

เจ้าหน้าที่แผนกบญัชี 
 
ผู้จดัการแผนกสนิเช่ือ
และกฎหมาย 
 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.ไทยลกัซ์ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 
 



 

 
 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ปี 2560 

 
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

แบบประเมินนีเ้ป็นความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ปี 2560 หน้าที่ 1 

 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

 
แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคมุภายในที่ดีมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ ถือหุ้น 
โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทและผู้ที่มีสว่นได้
เสียได้เป็นอย่างดี  ดงันัน้ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ  สามารถปอ้งกนัทรัพย์สนิ จากการทจุริต เสยีหาย รวมทัง้มีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถกูต้องนา่เช่ือถือ 

แบบประเมินนี ้ได้จดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึน้ รวมทัง้เหมาะสมกับ
บริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 สว่นเช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละสว่น
ออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแตล่ะสว่นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

บริษัทใช้แบบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยทกุปี 
และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั   การประเมิน
ดงักล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนความเห็น มี
ความเข้าใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมกบับริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ จะตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยงัขาดการ
ควบคมุภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่วา่จะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนัน้ หรือมีแล้วแต่ยงัไม่เหมาะสม)  บริษัทจะอธิบายเหตผุล
และแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แหง่ ได้แก่ สถาบนัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่สหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผู้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute 
หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแหง่สหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อการ
บริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
 
(แบบประเมินนี ้ได้แนวทางจากแบบประเมินของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)ที่ได้รับ
ความร่วมมือจาก ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ ประเทศไทย (PwC  Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมินแบบใหมน่ี)้ 



เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ปี 2560 หน้าที่ 2 

 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

การควบคุมภายในองค์กร( Control Environment) 

1.องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 

    1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความ

ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 

           1.1.1 การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ 

           1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

10 0 0 

    1.2 ข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

            1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ

พนกังาน ที่เหมาะสม 

            1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้ บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท า

ให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กร[1] 

             1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

             1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังาน

ทุกคนรับทราบ  เช่น  รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม

รับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of 

conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

10 0 0 

   1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 

           1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ

หนว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิ (compliance unit) 

           1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

           1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

9 0 1 

   1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับความ

ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

           1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่

เหมาะสม 

           1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

          1.4.3 มีการแก้ ไขการกระท าที่ ขัดต่อหลักความซื่ อตรงและการรักษา

จรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

9 0 1 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 

    2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวน

สทิธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

10 0 0 

    2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน

และวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

10 0 0 

   2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ

ผู้ บ ริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงิน 

10 0 0 

   2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่

เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

 10 0 0 

  2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 

และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งแท้จริง เช่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กับบริษัท ไม่มีความสมัพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติ

หน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

 10 0 0 

  2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายใน    ใน

องค์กร  ซึ่งครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สารและการติดตาม 

 10 0 0 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

    4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี

ความรู้และความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ

ปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

10 0 0 

    4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อ

บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ

เปา้หมาย รวมถึง การสือ่สารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

10 0 0 

    4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มี

ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

9 1 0 

    4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น 

การจดัระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

10 0 0 

    4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่

ส าคญั 

5 4 1 

 

 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม  

เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

    3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มี

การควบคมุภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในสว่นงานที่ส าคญั ซึ่งท า

ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกบักรรมการ

ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

10 0 0 

    3.2 ผู้ บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท  โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

10 0 0 

    3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง

เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน 

10 0 0 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง

กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

    6.1 บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสม

กบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน 

แสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสมและเปิดเผยข้อมลู

ครบถ้วนถกูต้อง 

10 0 0 

    6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่

ส าคญั เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

10 0 0 

    6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่าง

แท้จริง 

10 0 0 

    6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนมุตัิและสื่อสารนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฎิบตัิ จนเป็น

สว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

9 0 1 

 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

    5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบงัคบัให้บุคลากร

ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการปฎิบตัิในกรณีที่จ าเป็น 

9 0 1 

    5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจูงใจ 

และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 

และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

10 0 0 

    5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเนื่อง  

โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฎิบตัิตามการควบคุม

ภายในด้วย 

10 0 0 

    5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัที่มากเกินไป

ในการปฎิบตัิหน้าที่ของบคุลากรแตล่ะคน 

10 0 0 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

    8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ 

เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน    

การที่ผู้ บ ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of 

internal controls )  การเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานที่ส าคญั การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง

ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง  เป็นต้น  

10 0 0 

    8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ

เป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการ

ให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังาน

กระท าไมเ่หมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เปา้หมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจน

ท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย  เป็นต้น  

10 0 0 

    8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสใน

การเกิดทจุริตและมาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

9 0 1 

    8.4 บริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ 

ที่ก าหนดไว้ 

10 0 0 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่ วทัง้

องค์กร 

    7.1 บริษัทระบคุวามเสีย่งทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบั

องค์กร หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ   

10 0 0 

    7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  การ

ปฎิบตัิตามกฎเกณท์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 0 0 

    7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง 8 2 0 

    7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิด

เหตกุารณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

10 0 0 

    7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ

ยอมรับความเสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยง

ความเสีย่ง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเสีย่ง (sharing) 

10 0 0 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

    9.1 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การ

ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ

ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

10   0 0 

    9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ

ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

10 0 0 

    9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ

ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

10 0 0 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

    10.1 มาตรการควบคุมของบ ริษั ทมี ความ เหมาะสมกับความ เสี่ ย ง  และ

ลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลกัษณะงาน 

ขอบเขต การด าเนินงาน  รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

10   0 0 

    10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และ

ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธี

ปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้และการบริหารทั่วไป ตลอดจน

ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และล าดบัชัน้การอนุมตัิของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้

อย่างชดัเจนรัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกนัการการทจุริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาด

วงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัขัน้ตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน  

ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจ

จดัซือ้ ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์หรือการเบิกใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นต้น  โดยได้

จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

         10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ

ผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  รวมทัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ

ติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์  รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

         10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะ  ที่

มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว  เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสินค้า  การให้กู้ ยืม  

การค า้ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้วว่า  มีการปฎิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไขที่ตก

ลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท  เช่น ติดตามการช าระคืนหนีต้ามก าหนด

หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา  เป็นต้น 

10 0 0 

    10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น 

การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

10 0 0 

    10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ระดับ  

กลุม่บริษัท  หนว่ยธุรกิจ  สายงาน  ฝ่ายงาน  แผนกหรือกระบวนการ 

10 0 0 

    10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนั  

โดยเด็ดขาด  เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  กล่าวคือ หน้าที่อนุมัติ  , หน้าที่

บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศและหน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ 

10 0 0 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

    11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

กระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

10   0 0 

    11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี

ความเหมาะสม 

10 0 0 

    11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี

ความเหมาะสม 

10 0 0 

    11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ

บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

10 0 0 

 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้

นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

    12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิ ที่

ก าหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์

ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้

สว่นตวั   

10   0 0 

    12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีสว่นได้

เสยีในธุรกรรมนัน้ 

10 0 0 

    12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สงูสุด

ของบริษัทเป็นส าคัญ  และพิจารณาโดยถื อเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ

บคุคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

10 0 0 

    12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

รวมทัง้ก าหนดแนวทางให้บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัท

ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่

ต้องตอบข้อนี)้ 

10 0 0 

    12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ 

ไปปฏิบตัิโดยผู้บริหารและพนกังาน 

10 0 0 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

    13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมูลจากภายในและ

ภายนอกองค์กร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

10   0 0 

    13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ

ถกูต้องของข้อมลู 

10 0 0 

    13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้

ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่ เสนอให้

พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืกตา่ง ๆ 

10 0 0 

    13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนัดประชุมหรือเอกสาร

ประกอบการประชมุที่ระบขุ้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชุม

ลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนด 

9 0 1 

    13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตาม

ควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของ

กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกต

ของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเร่ืองที่

เสนอพร้อมเหตผุล  เป็นต้น 

10 0 0 

    13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

           13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

           13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง  

ในการควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 

10 0 0 

 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

    12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่

เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไข

ข้อผิดพลาด ในการปฏิบตัิงาน 

10 0 0 

    12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 10 0 0 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

    15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน 

เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที่หรือหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

9 0 1 

    15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-

blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

9 0 1 

 

 

 

 

 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อ

การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ 

    14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง

การสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน 

10   0 0 

    14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอและ

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือ

สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบคุคลที่เป็นศนูย์ติดต่อเพื่อให้

สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อสอบถาม

ข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหว่างคณะกรรมการและ

ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ

และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

10 0 0 

    14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ 

ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท 

(whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

9 0 1 
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 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่ อให้มั่ นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

    16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ

ข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบัติตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และ

รายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ

ปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

10 0 0 

    16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ 

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

10 0 0 

    16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ของบริษัท 

10 0 0 

    16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้

และความสามารถ 

10 0 0 

    16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

10 0 0 

    16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การ

ป ฏิ บั ติ ง าน วิ ช า ชีพ ก า รต รวจสอบภาย ใน  ( International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

9 0 1 



เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ปี 2560 หน้าที่ 13 

 

 

 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

    รวมผลการประเมิน หมวด 1 – หมวด 5 712 7 11 

 

 ใช่ ไม่ใช่ ไม่

ประเมิน 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รับผิดชอบ ซึ่ งรวมถึง

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

    17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ

ด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกต่าง

จากเปา้หมายที่ก าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

10 0 0 

    17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

            17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์หรือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  

หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัท

อยา่งมีนยัส าคญั 

             17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 

(แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

             17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัต่อ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

10 0 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมม่ี - 
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- ไมม่ี - 
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